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RESUMO

NEJAIM, América Cardoso Barreto Lima. A Democratizacão da Administração da
Justiça: A Mediação preventiva e extrajudicial como instrumento ao direito
fundamental do acesso à justiça. 2013. 1773 f. Dissertação (Mestrado em Direito) –
Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, 2013.
A presente dissertação tem como ponto crucial a análise da democratização da
justiça através da mediação preventiva e extrajudicial, como forma de descentralizar
o monopólio da jurisdição estatal e, consequentemente, servir de remédio para a
crise judiciária ocasionada pelo exacerbado número de processos judiciais que vêm
sendo propostos, gerando a descredibilidade do Poder Judiciário diante da
prestação jurisdicional, ofertada de forma ineficaz, violando a efetividade do acesso
à justiça. Com isso, surgiu a necessidade de se ofertar a sua ampliação. Esse novo
enfoque foi dado através de terceira onda renovatória proposta por Mauro
Cappelletti, através dos meios alternativos de solução de conflitos, na busca de uma
justiça coexistencial, pautada na composição do litígio alcançada pelo consenso das
partes envolvidas no conflito. Assim, torna-se importante tecer que a mediação
constitui-se num método alternativo de composição de conflito, onde as partes
poderão, por si próprias, buscar a solução, auxiliadas por um terceiro imparcial,
denominado mediador, com a função precípua de facilitar e restaurar o diálogo,
tratando de forma profunda, as causas propulsoras do conflito. Através da mediação,
lança-se a responsabilidade para os mediados, sobre a pacificação social, onde
cada um contribui, colocando-se no lugar do outro, para que, por meios de técnicas
específicas aplicadas a cada caso concreto, possa-se obter uma solução justa e
eficaz, não adversarial, onde haverá a política do ganha-ganha, diversamente do
que ocorre na justiça impositiva ofertada pelo Poder Judiciário, da qual sairá um
vencedor e um ganhador. Contudo, para que a mediação seja realmente um meio
eficaz de solução de conflito e diminuição da crise judiciária, é preciso que seja
desmistificado o princípio da inafastabilidade da jurisdição, afastando da sociedade a
cultura demandista da sentença, fazendo prevalecer a cultura da pacificação. Para
tanto, será necessária que haja um forte programa de incentivo da prática da
mediação, inclusive, da mediação privada, para que a sociedade passe a ter
consciência do seu papel de contribuir para a paz social, responsabilizando-se pela
solução dos conflitos, o que faz prevalecer a democracia participativa. Além disso,
torna-se importante, que o Poder Judiciário cumpra as determinações contidas na
resolução 125/2010, do CNJ, para realizar políticas públicas com vistas à
implementação dessa cultura de utilização da mediação, auxiliando e reforçando
também os projetos de iniciativa privada para a concretização desse método
autocompositivo dentro da sociedade brasileira.
Palavras-Chave: Acesso à Justiça. Conflito. Equivalentes Jurisdicionais. Justiça
Coexistencial. Justiça Impositiva. Mediação. Inafastabilidade da Jurisdição.
Democratização da Distribuição da Justiça.
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ABSTRACT
Nejaim America Cardoso Lima Barreto. The democratization of the Administration of
Justice: Mediation and extrajudicial preventive instrument as the fundamental right of
access to justice. In 2013. 163 f. Dissertation (Master in Law) - Estacio de Sá
University, Rio de Janeiro, 2013.
This dissertation is crucial to analyze the democratization of justice through
mediation and extrajudicial preventive, as a way to decentralize the monopoly of
state jurisdiction and hence serve as judicial remedy for the crisis caused by the
exaggerated number of lawsuits that have been proposed generating
descredibilidade the judiciary before the adjudication, offered inefficiently, violating
access to justice. Thus, the need arose to offer its expansion. This new focus was
given through third wave lease renewal proposed by Mauro Cappelletti, through
alternative means of conflict resolution, in search of a coexistential justice, based on
the composition of the dispute reached by consensus of the Parties to the conflict.
Thus, it becomes important to weave that mediation constitutes an alternative
method of composition of conflict where the parties may, by themselves, seek
solutions, aided by an impartial third party, called a mediator, with the primary
function of facilitating and restore dialogue, trying so profound, propelling the causes
of the conflict. Through mediation, throws up the responsibility for the mid on social
peace, where everyone contributes, putting themselves in another's place, so that, by
means of specific techniques applied to each case, one can obtain a solution fair and
effective, non-adversarial, where there will be a win-win policy, contrary to what
occurs in justice imposing offered by the judiciary, which will come out a winner and a
winner. However, for mediation is actually an effective means of resolving conflict
and decreased judicial crisis, it needs to be demystified the principle of
inafastabilidade jurisdiction, away from society culture demandista sentence and
giving precedence to the culture of peace. To do so will require that there is a strong
incentive program of the practice of mediation, including private mediation, so that
the society would be aware of their role in contributing to social peace, taking
responsibility for solving conflicts, making participatory democracy prevail.
Furthermore, it is important that the judiciary fulfills the provisions contained in
Resolution 125/2010, the CNJ to make public policy in order to implement this culture
of using mediation, assisting and also strengthening projects for the private sector
realization of
this method
autocompositivo, within Brazilian society.
Keywords: Access to Justice. Conflict. Jurisdictional equivalent. Justice
coexistential. Justice Impositiva.
Mediation.
Inafastabilidade
Jurisdiction.
Democratization of Distribution of Justice.
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1.

INTRODUÇÃO

A sociedade contemporânea vivencia a crise do Poder Judiciário, provocada
pelo crescente número de ações judiciais propostas pelos cidadãos, os quais foram
direcionados a acreditarem que a solução dos conflitos cabia somente ao EstadoJuiz, o detentor único do poder de conceder a Justiça, sacramentando-na como
inabalável.
O número elevado de demandas causado pela modernização das relações
sociais tem trazido indubitavelmente a sobrecarga da máquina judiciária, já que pela
visão conservadora dos pensadores jurídicos, o princípio da inafastabilidade da
prestação jurisdicional deve ser visto como uma forma de deixar o papel de solução
dos conflitos exclusivamente nas mãos do Poder Judiciário, monopolizando a
jurisdição. É esse pensamento retrógado que tem levado o Poder Judiciário a violar
o princípio constitucional do acesso à justiça, analisado sob a visão do direito a uma
ordem jurídica justa, já que a prestação jurisdicional tem sido prestada de forma
tardia e sem efetividade, distante dos ideais filosóficos da justiça.
Essa interpretação restrita do princípio do acesso à justiça faz com que se
entenda que o Poder Judiciário é o exclusivo legitimador da aplicação da justiça.
Assim, o presente trabalho tem por objetivo central analisar a democratização da
distribuição da justiça por meio da mediação preventiva e extrajudicial exercida além
do Poder Judiciário e como forma de remediar a crise judiciária que há muito tempo
vem violando o principio do acesso à justiça, retirando do cidadão, o seu direito
fundamental de obtenção de uma ordem jurídica justa, célere e, acima de tudo,
efetiva.
Possui como objetivos específicos, a análise da mediação como condição da
ação, tornando a via do processo judicial como via residual para a composição do
conflito, bem como proporcionar a reflexão sobre o papel do Poder Judiciário na
conscientização da sociedade sobre a utilização da mediação preventiva, elegendoa como via legítima para a solução do conflito, permitindo a democratização da
distribuição da justiça pela via particular.
Para a realização do presente trabalho foi utilizado o método descritivo e
explicativo, com o apoio em acervo doutrinário, legal e pesquisas realizadas por
meio eletrônico, quanto à existência de vários núcleos de mediação espalhados pelo
País.
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Para a referida análise será feita uma abordagem inicial sobre o acesso à justiça
visto como um direito fundamental isonômico da sociedade a uma solução justa para
os conflitos sociais como garantia da efetividade dos direitos fundamentais. Diante
disto, inicialmente será apresentada a evolução histórica do acesso à justiça dentro
de um contexto político e sociológico e sua elevação como direito fundamenta, já
que deve ser entendida como um fenômeno social ligada aos ideais de justiça no
temo e no espaço através das lutas de classes que sempre existiram para se
conquistar, preservar e defender os direitos de cada um.
Entendendo-se o direito ao acesso à justiça como direito fundamental tutelado
dentro de uma sociedade democrática, torna-se importante a realização de uma
breve análise do surgimento do Estado Democrático de Direito, vindo das suas
várias transformações, desde o Estado de Direito, passando pelo Estado do bem
estar social ou Welfare State até o Estado Democrático Contemporâneo.

E,

acompanhando essa evolução também está o surgimento dos direitos fundamentais
e o seu crescimento através das várias dimensões nascidas do contexto social e
econômico mundial.
Como o Brasil não acompanhou paralelamente as mudanças ocorridas na
Europa durante os séculos XVII e XVIII, a implantação das dimensões dos direitos
fundamentais e do princípio do acesso à justiça ocorreram de forma mais lenta, por
meio das suas várias Constituições Federais, havendo através de cada Constituição
uma instabilidade do acesso à justiça na sociedade brasileira, passando a ter mais
força e efetivação através da Constituição de 1988, das constantes emendas
constitucionais, das leis extravagantes criadoras dos Juizados Especiais, do Estatuto
da Criança e do Adolescente, do Estatuto do Idoso, do Código de Defesa do
Consumidor, bem como das reformas processuais.
Após a implantação do acesso à justiça nos ordenamentos jurídicos do mundo,
começaram a surgir concomitantemente os obstáculos para a sua efetivação e, por
isso, aponta-se as três ondas renovatórias propostas por Mauro Cappelletti e Bryant
Garth, com destaque para a terceira onda voltada para a ampliação do acesso à
justiça visto como acesso à ordem jurídica justa, através da utilização dos meios
alternativos de solução de conflitos, objeto de análise, com enfoque para a justiça
coexistencial por eles proposta, como forma de trazer efetividade ao acesso à
justiça.
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Assim, será realizada uma abordagem sobre uma releitura ao princípio do
acesso à justiça elevado como um direito fundamental à obtenção de uma ordem
jurídica justa, preocupando-se, para tanto, em apontar os diversos conceitos da
expressão “justiça”, baseando-se no olhar filosófico de John Rawls, por meio da
Teoria da Justiça, para que os diversos significados desse princípio constitucional
possam ser compreendidos de uma forma melhor, os quais evoluíram junto com as
dimensões dos direitos fundamentais do homem.
Porém, apesar da inserção do acesso à justiça através das várias
constituições brasileiras, a leitura moderna do referido princípio deve estar
associada com o verdadeiro remédio para os efeitos colaterais trazidos pelo
neoconstitucionalismo, sendo, para tanto, feita uma exposição perfunctória do tema
e como a mediação está auxiliando na retirada de tais efeitos colaterais.
No capítulo 2, serão analisados os meios alternativos de solução de conflitos
como equivalentes jurisdicionais para alcançar a justiça parajurisdicional. Nesse
capítulo será apresentada a teoria do conflito, com uma abordagem evolutiva dos
conflitos sociais e os meios de sua composição, buscando relacionar o Direito e a
Sociedade, bem como o conceito da expressão conflito, os seus tipos, os pontos
positivos e negativos, seus elementos formadores, como eles se desenvolvem a
diferença com a disputa e, por fim, como são os meios de sua resolução, através
dos tempos, expondo breves considerações sobre os métodos autocompositivos e
heterocompositivos.
Dentro desse mesmo capítulo serão apresentadas as Alternative Dispute
Resolutions (ADRS) e sua influência no Brasil para a criação dos Meios
Extrajudiciais de Solução de Controvérsias, apresentando como ocorreram a sua
origem e os métodos utilizados nos Estados Unidos, pelo sistema das Múltiplas
Portas ou Multiportas.
Imprescindível também a análise dos Meios Alternativos de Solução de
Conflitos como substitutivos da jurisdição ou equivalentes jurisdicionais e os seus
traços diferenciadores.
No capítulo 3, o enfoque dado será para a mediação preventiva e extrajudicial
como alternativa eficaz de justiça no cenário jurídico contemporâneo, abordando os
vários conceitos de mediação, suas características, seus requisitos de validade, sua
origem e aplicabilidade no Direito Internacional, os seus princípios inerentes, os
possíveis modelos a serem aplicados pelo mediador. Além dessas considerações
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gerais, será feita uma análise da função do mediador e as técnicas aplicadas no
processo de mediação para se chegar à solução do conflito, como um enfoque na
teoria do agir comunicativo, proposto por Habermas. E, como fechamento do
capítulo, será feita uma exposição da normatividade implícita da Mediação no direito
Pátrio e os Projetos de Lei, perquirindo sobre os obstáculos para a sua
aplicabilidade no Brasil, bem como a diferenciação entra a mediação extrajudicial e a
mediação judicial.
No último capítulo do presente trabalho, ter-se-á a exposição do ponto central
pautada na problematização sobre a democratização da justiça e a mediação
preventiva extrajudicial. Para tanto, serão apresentados os contrapontos da justiça
contenciosa (impositiva) e da justiça coexistencial (conciliatória), a colocação da
mediação preventiva como condição de admissibilidade da prestação jurisdicional
como via residual para a solução dos conflitos, o desenvolvimento do atual processo
de culturalização da Mediação na busca pela Paz Social.
E, por fim, será realizado presente o questionamento sobre o Poder Judiciário
e a resolução 125 do CNJ, pontuando se o mesmo tem atuado como protagonista ou
coadjuvante no papel da conscientização da cultura da utilização da Mediação
Preventiva pela via particular.

.
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2. ACESSO À JUSTIÇA: UM DIREITO CONSTITUCIONAL ISONÔMICO DA
SOCIEDADE A UMA SOLUÇÃO JUSTA PARA OS CONFLITOS SOCIAIS COMO
GARANTIA DA EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
2.1. A evolução histórica do acesso à Justiça dentro de um contexto político e
sociológico e sua elevação como direito fundamental
A evolução do acesso à justiça deve ser entendida como fenômeno social que
está umbilicalmente ligado à busca dos ideais de justiça no tempo e no espaço
através das constantes lutas de classes sociais, com a finalidade de conquistar,
preservar e defender os direitos de cada um, para se obter com isso um acesso ao
poder e à justiça.
E essas constantes lutas iniciaram-se desde os primórdios da humanidade,
onde os homens viviam na sociedade agrupados por escalas sociais diferenciadas,
com privilégios para alguns e supressão de direitos para outros. Essas diferenças
sociais geravam entre os grupos a formação de diferentes princípios, valores,
crenças morais e religiosas, sendo esses interesses diametralmente opostos que
provocavam o nascimento dos conflitos sociais e junto com esses, a necessidade de
sua solução, para que fosse mantida uma ordem social.
Paroski (2008) aponta que na antiguidade não havia direito escrito, mas a
solução dos conflitos sociais se dava através de decisões proferidas pelos
sacerdotes, considerados os primeiros juízes e; pelos conselhos, formados pelos
cidadãos mais velhos. Assim, o direito era de origem divina, tendo o soberano,
poderes plenos para solucionar os conflitos, cujas soluções, apesar de cruéis, eram
aceitas

pela

sociedade

e

sem

qualquer

resistência

ou

questionamento.

Posteriormente, o direito que era exclusivamente divino, passou a ser representado
pela jurisprudência, que era formada pela reunião das decisões judiciais
anteriormente tomadas e da reiteração dessas decisões, formaram-se os costumes,
porém mantendo-se sempre o direito em segredo.
Quando as sentenças proferidas passaram a ser publicadas, emergiram os
códigos, bem como a representação das decisões de forma escrita, transformandose em lei, surgindo o primeiro Código de Leis, qual seja, o Código de Hamurabi
(1690 a.C.), prevendo direitos a todos os cidadãos, proibindo a opressão do forte
sobre o mais fraco. Mas, ainda assim, não se falava em acesso à justiça, pois nem
todos os homens da sociedade possuíam direitos. Dentre destes desprestigiados de
direitos, está o povo, composto pelos escravos e estrangeiros. (PAROSKI, 2008).
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Dentro deste contexto primitivo de direitos, em que não existia justiça, já que
nem todos os homens possuíam direitos primários, como à vida e à propriedade, os
ensinamentos dos filósofos para a definição de justiça passaram a ser considerados
pela sociedade. Destaca-se, Aristóteles, filósofo grego 1, que primeiro tornou possível
a adequação da lei ao caso concreto, através da atuação do juiz, inspirado na
Régua de Lesbos. Foi esse mesmo filósofo que criou o sentido da justiça distributiva
entre o Estado e o indivíduo, distinguindo as funções estatais em legislativa,
executiva e judiciária. (MOTA, 2010, p.24).
Carneiro (2000) assevera que na Grécia antiga (período da racionalidade), o
acesso à justiça não se baseava na proporcionalidade ditada pela religião, já que
eram as assembleias competentes para julgar os litígios, mas pelo englobamento da
cidadania no conceito de democracia, onde se desenvolveu o início precário da ideia
de isonomia, ofertando acesso à justiça aos cidadãos. Contudo, esse o acesso não
era pleno, já que apenas um décimo dos seres humanos que vivia na sociedade
grega era considerado cidadãos.
Em Roma, havia a justiça pela vontade, onde o direito era criado pelo homem
e este perseguia a justiça, sendo esta decorrente de um ser supremo e
desconhecido. Diante disto, as conquistas provindas das lutas entre plebeus e
nobres em busca de igualdade, fizeram esboçar as primeiras garantias de direitos
individuais, onde o Cristianismo da época levou a uma nova visão do homem, com
direito a sua dignidade, por ser considerado imagem e semelhança de Deus.
(MOTA, 2010, p.26).
Entretanto, a influência dada pelo Cristianismo fez retornar ao estado primitivo
de conceito de direito e justiça, já que os ditames religiosos prevaleciam sobre a
razão. Foi com a força da religião, que surgiu o direito canônico na Idade Média,
fazendo com que na Europa houvesse um sistema de várias ordens jurídicas,
denominado de pluralismo jurídico (direito canônico, direito comum e direitos
próprios), observando-se a natureza do conflito para saber qual a ordem jurídica a
ser aplicada. Todavia, nesse momento histórico, a igualdade era aplicada somente
no plano espiritual, pois a Igreja Católica permitia a escravidão, a inferioridade da
mulher em relação aos homens, e a inferioridade dos outros povos em relação aos

1

Aristóteles ao criar a Teoria da Justiça teve forte influência pela escola de Pitágoras, fundamentando
o sentido de igualdade na proporcionalidade, considerando a questão da igualdade como igualdade
de razões. (MOTA, 2010, p. 24)
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europeus.

(COMPARATO, 2005, p. 17). Ou seja, na Idade Média nem mesmo

existia o princípio da igualdade formal, já que nesse período histórico predominava o
modelo da inquisição, onde os cidadãos deveriam aceitar os preceitos e julgamentos
da igreja sob pena de serem punidos.
No entanto, o império da Igreja Católica não foi eterno e em virtude do seu
declínio, nasce na conjuntura social a Era do Renascimento 2, com o predomínio do
jusnaturalismo, onde os direitos eram considerados como frutos da própria natureza
humana. Por isso, as declarações de direitos que existiam naquela época não os
criavam, por serem naturais do homem, mas proclamavam e garantiam tais direitos
que lhes eram inerentes.
O Renascimento surgido nos séculos XVI e XV, onde ocorreu o divórcio entre
a Igreja e o Estado, marcou a ascensão da burguesia ao poder, mas a manutenção
dessa ascensão veio com o positivismo, o qual afastava qualquer tipo de
interpretação das normas dispostas pelo Estado, soberano do poder. Inexistindo
aplicação de justiça neste cenário social e político, as ideias marxistas foram de
crucial importância para a redefinição do acesso à justiça, pois as vitórias
alcançadas pela classe operária em busca de seus direitos proporcionaram a
efetivação do acesso à justiça.
No Estado Moderno ocorre a sobreposição da razão sobre a religião, tal como
ocorreu na Idade Média, onde o direito natural não era mais produto da inspiração
divida, mas humana. Desse pensamento da escola clássica natural, originaram as
ideias iluministas com vistas a limitar o poder soberano, pregando a igualdade de
todos perante à lei, bem como a igualdade religiosa e de expressão do pensamento,
passando,

desse

forma,

a

isonomia

entre

os

homens

a

ser

positivada

constitucionalmente. Todavia, o ordenamento jurídico vigente não garantia o acesso
à justiça, gerando clara inefetividade da igualdade constitucional. Dessa forma, até
esse momento não se falava em democracia pela inexistência de garantia jurídica ao
acesso à justiça e, consequentemente, inexistência de proteção ao próprio direito de
igualdade.
Portanto, traçar linhas sobre o princípio do acesso à justiça como direito
fundamental é primeiramente considerar que ele se encontra presente e tutelado

2

Carneiro (2000) aponta que a Revolução Gloriosa, o movimento de independência das colônias
estatudinenses da Inglaterra e a revolução Francesa, marcaram o momento em que os direitos
passaram a ser considerados naturais ao homem.
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dentro de uma sociedade democrática, pautada na proteção à dignidade da pessoa
humana, sendo considerado o requisito básico e essencial dos direitos humanos e
garantia de um sistema jurídico igualitário, que visa proclamar e, acima de tudo,
assegurar os direitos de toda a sociedade. (CAPPELLETTI, 1988).
Dessa maneira, estando o acesso à justiça relacionado diretamente aos
direitos humanos e à cidadania, para se obter uma compreensão mais límpida do
seu contexto histórico, é preciso explanar, em breves considerações, o surgimento
do Estado Democrático de Direito e a evolução dos direitos fundamentais, que
proporcionaram o seu desenvolvimento dentro da sociedade moderna.
Para se chegar ao Estado Democrático de Direito, passou-se por uma
evolução histórica do Estado de Direito, o qual nasce para pôr fim ao absolutismo,
através das revoluções burguesas dos séculos XVII e XVIII, de caráter liberal, com a
finalidade de limitar o poder soberano dos monarcas, cujo movimento surgiu de
forma mais marcante na Europa, através da Alemanha, França e Inglaterra.
Pregava-se a liberdade do cidadão e o estabelecimento dos seus direitos mínimos
denominados, posteriormente, de fundamentais sem, contudo, haver a intervenção
estatal, ou seja, não havia proteção e garantia para a efetivação desses direitos.
Falam-se, aqui, em direitos de primeira dimensão 3, com a valorização da liberdade,
denominados de direitos civis4 e políticos5 que abarcaram os direitos básicos do
cidadão como o direito à vida, à liberdade, à segurança, à propriedade, à igualdade
formal as liberdades de expressão coletiva, os direitos de participação política e,
ainda, algumas garantias processuais. Nessa época, “o Estado tinha o dever de

3

As manifestações sobre os direitos fundamentais advêm de épocas mais longínquas, com a Magna
Carta do Rei João sem Terra, datada de 1215, onde os barões passaram a ser considerados homens
livres, quebrando o absolutismo pela limitação dos poderes dos monarcas. (GEBRAN NETO, 2002).
Entretanto, os direitos humanos somente foram enunciados formalmente na América com a primeira
Constituição escrita do mundo, em 1787, inspirada na declaração de direitos à liberdade, à
independência e propriedade, proclamados na Virgínia, em 1776 (PIÇARRA, 1989). Posteriormente,
veio a França com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, que vivendo o
Estado Liberal, fundamentado nos ideais de igualdade, fraternidade e liberdade, influenciou o
nascimento do Constitucionalismo, que possui em sua essência, a existência e proteção dos direitos
fundamentais. Neste momento, passaram a surgir os direitos de primeira dimensão, voltados para os
direitos de defesa (direitos individuais), os quais na época de sua implantação deveriam ser
respeitados pelos Poderes Públicos (BRAUNER, 2011).
4
Direitos civis “são aqueles que, mediante garantias mínimas de integridade física e moral, bem
assim de correção procedimental nas relações judicantes entre os indivíduos e o Estado, asseguram
uma esfera de autonomia individual de modo a possibilitar o desenvolvimento da personalidade de
cada um. (SAMPAIO, 2010, p. 242)
5
Direitos políticos são aqueles que possuem base democrática, centrado no direito de votar e ser
votado, dos quais decorrem os direitos cívicos, como o de postular um emprego público, de ser jurado
ou testemunha, de ser contribuinte. (SAMPAIO, 2010, p. 242)
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abstenção, ou de não-impedimento, e de prestação, devendo criar instrumentos de
tutela como a política, o Judiciário e a organização do processo.”(SAMPAIO, 2010,
p. 242)
Com o enfraquecimento do Estado de Direito Liberal acompanhado da crise
da onipotência do legislador pela incapacidade de equacionar os conflitos da
sociedade desigual, gerada pelo capitalismo exacerbado, surgiu o Estado do bemestar social ou Welfare State (FREIRE JUNIOR, 2005). Sua característica estava na
intervenção na vida do particular para garantir esses direitos fundamentais, no
sentido de tomar medidas políticas para sua efetivação.
Nascem, “como resultado dos movimentos sociais democratas e da
Revolução Russa, os direitos de segunda dimensão – direitos sociais (direitos
sociais propriamente ditos, culturais e econômicos 6), com ênfase à igualdade”
(SAMPAIO, 2010, p.241), ao lado do constitucionalismo do séc. XX.7 Nesse
momento, recai sobre o Estado a obrigação de implantar políticas públicas
interventivas para melhorar as condições de vida da sociedade (VIDAL, 2011).
Destarte, a atuação estatal ocorre através de ações positivas voltadas a
garantir o princípio da igualdade e liberdade material, passando os direitos sociais a
serem incorporados no texto constitucional, sendo garantidos ao cidadão, o direito à
saúde, à educação, à cultura, ao trabalho, à moradia (PENNA, 2011). Representam,
pois, fatores para a implementação da justiça social, em virtude da sua vinculação
direta com a obrigação estatal do fomento integral da pessoa humana (BRAUNER,
2011).
Dessa forma, fica clarividente que o nascimento dos direitos fundamentais da
segunda dimensão, é que se torna consubstanciado o direito ao acesso à justiça,
como justiça social, embalados no ideal constitucional de igualdade entre os
cidadãos.

6

Direitos sociais propriamente ditos são aqueles necessários à participação plena na vida da
sociedade, incluindo o direito à educação, à maternidade, à infância, à não discriminação, ao lazer.
Direitos econômicos, são os que se destinam a garantir um nível mínimo de vida e segurança
materiais, como direitos trabalhistas e previdenciários, de assistência social, direito à saúde, à
alimentação, ao vestuário, à moradia. Por fim, direitos culturais, são aqueles que dizem respeito ao
resgate, ao estímulo e à preservação das formas de reprodução cultural das comunidades, bem como
a possibilitar a participação de todos nas riquezas espirituais comunitárias. (SAMPAIO, 2010, p. 244245)
7
Nesse contexto do constitucionalismo do século XX, algumas Constituições como a do México
(1917), a Declaração Russa dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado (1918), a de Weimar
(1919), da Espanha (1931), Constituição Brasileira (1937) passaram a incorporar no texto legal o
conceito de justiça social, com a previsão dos direitos sociais. (SAMPAIO, 2010, p.243)
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Após à Segunda Guerra Mundial, surge o novo Estado Democrático de
Direito, o qual possui suas bases na verdadeira efetivação dos direitos fundamentais
e nos ideais da democracia, compromissados com a constituição material e cidadã,
com vistas à construção de uma sociedade livre, justa e solidária, buscando
erradicar a pobreza e a marginalização, e reduzindo as desigualdades sociais
(GEBRAN NETO, 2002). Junto com ele, advêm os direitos de terceira dimensão,
baseados nos valores da fraternidade (solidariedade), representados pelo direito à
paz, ao meio ambiente, ao desenvolvimento e à comunicação, bem como direito de
proteção às minorias. São chamados também de “direitos dos povos”, direitos de
cooperação, “direitos humanos e direitos espirituais”(SAMPAIO, 2010, p.273).
Portanto, Bonavides citado por Vidal (2011), afirma que esse Estado realiza o
equilíbrio entre os modelos, liberal e social. Esse modelo estatal possui dois
elementos: Direito e Poder, representados pelos princípios do Estado de Direito e os
princípios da democracia, que quando da existência de conflitos entre esses
princípios, busca-se a solução pelo princípio da proporcionalidade. 8
Mas, é no Estado Democrático Contemporâneo que se consagram os direitos
fundamentais, sendo garantidos na Constituição, que lhe atribui eficácia imedi ata,
passando a ser papel precípuo do ente Estatal, a garantia de efetividade plena
desses direitos, de forma isonômica para todos os membros da sociedade hodierna,
apesar das grandes dificuldades que existem para que essa função seja sempre
cumprida.
Visto o surgimento do acesso à justiça como corolário do Estado Democrático
de Direito, segue-se, enfim, para uma breve exposição de sua evolução no cenário
brasileiro.
O nosso ordenamento jurídico não acompanhou paralelamente as mudanças
políticas e sociais eclodidas nos séculos XVII e XVIII, ocorridas nos países
europeus, influenciadas pelas lutas burguesas, com destaque para a Revolução
Francesa, com os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, bem como pela
Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão.
8

Falam-se, ainda, em direitos fundamentais de quarta e quinta dimensão, os quais se encontram
ainda em construção doutrinária diante de teses contrárias à sua existência. Um dos maiores
defensores desses direitos de quarta dimensão é Bonavides (2010) onde, em suas lições
constitucionais, proclama como exemplos o direito à democracia, à informação e pluralismo, diante da
globalização política na esfera da normatividade. Já direitos de quinta geração, segundo Marzouki
citado por Sampaio Júnior (2010) estão representados pelo direito à identidade individual, ao
patrimônio genético e à proteção contra o abuso de técnicas de clonagem.
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Durante essa época marcada pela conquista dos direitos individuais no
mundo europeu, o Brasil vivenciava o processo de colonização portuguesa, onde no
ordenamento português, o acesso à justiça existia de forma muito rudimentar,
aparecendo de forma tímida nas Ordenações Filipinas de 1603, as quais
determinavam o direito dos pobres e miseráveis de terem advogado, devendo os
juízes escolherem os profissionais mais experientes, voltados para a igualdade
material, na paridade de armas.

Mesmo após a sua independência de Portugal

ocorrida em 1822, o Brasil que passou a ser regido por um sistema imperial
desvinculado do seu colonizador, não possuía qualquer vestígio de acesso à justiça,
mas apenas movimentos isolados que vieram balançar a apatia política e social da
época, a exemplo disso, a Inconfidência Mineira, no final do século, XVIII.
(ABDALLA, 2011)
Com a proclamação de sua primeira Constituição em 1824 9, começam a ser
esboçados os primeiros direitos civis e políticos dos cidadãos 10, como o direito à
liberdade de imprensa, de liberdade de religião, de inviolabilidade do domicílio
(CARNEIRO, 2000), inclusive contendo normas incentivadoras de solução de
conflito através da conciliação, colocando a sua tentativa prévia, como pressuposto
para iniciar um processo.11
A Constituição de 1934, com influência da Constituição de Weimar, da
Alemanha (1919), buscou a proteção e garantias de alguns direitos trabalhistas
previstos no artigo 12112 e 12213, enaltecendo os direitos humanos de segunda
dimensão, além de prever de forma inaugural a assistência judiciária para os menos
favorecidos economicamente. Referida Constituição baseia-se no Estado social de
direito, voltada para uma democracia social. (LENZA, 2010)
Posteriormente a essa Constituição, veio a infasta Carta Magna de 1937 e
junto com ela o retrocesso no cenário político e jurídico, já que proporcionou a
9

A Constituição de 1824 foi editada sob o governo monárquico, sob a forma unitária de Estado,
marcada pelo forte centralismo administrativo e político diante do Poder Moderador,
constitucionalizado, unitário e absoluto. (LENZA, 2010, p. 91)
10
“Artigo 179, da CF 1824. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Políticos dos Cidadãos Brasileiros,
que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, são garantidos pela
Constituição do Império, pela maneira seguinte:...”
11
“Art. 161, da CF 1824. Sem se fazer constar, que se tem intentado o meio da reconciliação, não se
começará processo algum.”
12
Art. 121 - A lei promoverá o amparo da produção e estabelecerá as condições do trabalho, na
cidade e nos campos, tendo em vista a proteção social do trabalhador e os interesses econômicos do
País.
13
Art.122 - Para dirimir questões entre empregadores e empregados, regidas pela legislação social,
fica instituída a Justiça do Trabalho, à qual não se aplica o disposto no Capítulo IV do Título I.
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eclosão do autoritarismo estatal, pela implantação de regime militar, sendo
flagrantemente oprimidos os direitos humanos, principalmente o direito à dignidade
humana e da liberdade de expressão, já que vários dispositivos legais não mais
significavam do que simples normas mortas. Contudo, apesar dessa característica
peculiar, foi essa mesma Constituição que de forma contraditória, editou a CLT,
retirando o caráter do individualismo, preocupando-se com o sentimento de
coletividade (CARNEIRO, 2000). Nesse mesmo período, nota-se de forma sutil e
implícita, a presença do acesso à justiça por meio da via da conciliação extrajudicial
para a composição dos conflitos trabalhistas, concretizada através dos acordos
coletivos e convenções coletivas celebradas entre os sindicatos e sindicalizados.
(CARNEIRO, 2000)
Entrementes, somente a partir da Constituição de 1946, com bases nos ideais
democráticos, é que o acesso à justiça passou a ser expressamente previsto, tendo
a seguinte redação: ”A lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário
qualquer lesão de direito individual”. Fica evidenciado, assim, que o acesso à justiça
foi previsto para garantia somente dos direitos individuais, deixando desprotegidos
os direitos coletivos da terceira dimensão.
Em seguida, o acesso à justiça foi mitigado pela Constituição de 1967 e de
1969, onde foram impostos ideais ditatoriais, que suprimiram os direitos civis e
políticos, marcando “um novo retrocesso da garantia do acesso à justiça e do
respeito à cidadania”, ícones fundamentais do Estado Democrático de Direito.
(ABDALLA, 2011, p. 38).
Em

contrapartida

a

essas

constituições

repressoras

dos

direitos

fundamentais, o referido princípio atinge seu ápice na restauração do Estado
Democrático de Direito, através da Constituição de 1988, considerada uma grande
conquista da democracia, pois fez surgir o fenômeno da constitucionalização do
direito, com a premissa de uma valorização material das normas constitucionais,
diante da potencialização dos princípios, bem como pela previsão de inúmeros
direitos e garantias fundamentais, em seu artigo 5º..

Nessa previsão legal, não

houve taxatividade desses direitos diante das cláusulas de recepção que dão
permissão para que leis infraconstitucionais e tratados internacionais em que o País
faça parte possam ampliar as hipóteses previstas na Lex Maior.
À guiza dessa permissão legal de ampliação do rol, indaga-se se diante das
atuais necessidades da sociedade, os cidadãos realmente precisam da implantação
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de novos direitos fundamentais ou de normas de efetivação dos direitos já
garantidos no texto constitucional. Dentro desse questionamento, manifesta-se
Bobbio, em sua obra “A Era dos Direitos”, prelecionando sobre os direitos
fundamentais, afirmando que “o problema fundamental em relação aos direitos do
homem, não é tanto o de justificá-los, mas o de protegê-los” (1992, p. 24).
Pela importância latente que lhe é peculiar, tem-se que os direitos
fundamentais14, ao serem plenamente efetivados, possuem a capacidade de garantir
uma sociedade livre, justa e fraterna, (MACHADO, 2007) já que esses direitos
transportam-se do plano utópico para a sua concretização, sendo esta sociedade um
dos objetivos fundamentais da República Federativa (art. 3º.,I, CF), base do Estado
Democrático de Direito.
Na trilha do pensamento democrático, o constituinte de 1988 procurou
também além de prever os direitos constitucionais basilares inerentes ao homem,
buscou inserir meios garantidores desses direitos por meio da previsão legal do
princípio do acesso à justiça, em seu 5º., XXXV, que proclama: “a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”, Essa garantia da
prestação jurisdicional abrange, portanto, a tutela individual e a tutela coletiva.
Assim, o legislador, em atenção ao clamor da sociedade moderna, tem
voltado, constantemente, o seu olhar para a criação das normas protetoras dos
direitos fundamentais, colocando, através de emendas constitucionais, instrumentos
para a efetivação do acesso à justiça. Ao agir dentro desse propósito que vem dos
albores da Constituição de 1988, o legislador tem buscado ampliar o sentido do
acesso à justiça, passando a ser contemporaneamente considerado como acesso à
ordem jurídica justa, sempre à disposição dos cidadãos.
Vislumbra-se essa preocupação legislativa por meio dos seguintes incisos do
mesmo artigo 5º., da Carta Suprema:
XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;
XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção;
LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade
competente;
LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal;
LX – a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a
defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;

14

Para SILVA (2003, p 178), os direitos fundamentais referem-se a situações jurídicas necessárias
para a realização do homem e sua convivência na sociedade, sendo necessários para propiciar ao
homem uma vida mais digna.
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LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos;
LXVII – não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo
inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do
depositário infiel;
LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua
tramitação.

Porém, a previsão e a garantia da efetividade do acesso à justiça não ficaram
restritas na norma constitucional, expandindo-se a sua concretude através de
normas infraconstitucionais e esparsas, com destaque para a criação dos Juizados
Especiais Cíveis (Lei 9.099/95), a normatização da Ação Civil Pública (Lei 7.913/89),
a edição do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90) e do Código do
Consumidor (Lei 8.078/90), a criação dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais
Federais (Lei 10.259/2001), a instituição da Lei de Arbitragem (Lei 9.307/06), além
das inúmeras e constantes reformas do Processo Civil.
Por meios dessas diretrizes que vêm sendo trançadas no nosso ordenamento
jurídico fica claro que o acesso à justiça deve ser considerado direito fundamental do
Estado Democrático de Direito, devendo ser garantida a plena efetividade para se
manter inabalável a dignidade da pessoa humana, através da satisfação dos direitos
fundamentais dos cidadãos.
2.2. Os Obstáculos do Acesso à Justiça e a análise da Solução da Terceira
Onda Renovatória de Mauro Cappelletti - A ideia da Justiça Coexistencial
Para a compreensão do princípio do acesso à justiça, não se pode realizar um
interpretação literal e restrita ao texto de lei, previsto no artigo 5º., LXXXV, no
sentido de se dar oportunidade a todos de buscar o Poder Judiciário para solução
dos conflitos, ou seja, acesso ao Poder Judiciário. Ele possui um objetivo muito mais
amplo que se volta para a garantia de um acesso JUSTO E EFETIVO, a ser
concedido e garantido pelo Estado.
Dentro dessa seara, a concretização do verdadeiro conceito e sentido de
acesso à Justiça, para atender às necessidades da sociedade contemporânea foi
dada pelo jurista italiano, Mauro Cappelletti, onde no Projeto Florença fez uma
percuciente e profícua pesquisa voltada para o acesso à justiça em inúmeros países
do mundo, sendo publicado seu relatório no livro “Acesso à Justiça”, com parceria
com Bryant Garth, trazido para nosso idioma pela Ministra do STF, Ellen Gracie
Northfleet.
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Nessa obra, o jurista faz um aparato sobre os obstáculos para a
concretização do acesso à justiça, apresentando três soluções para a sua superação
por meio da Teoria das Três Ondas Renovatórias, que serão abordadas mais
adiante.
Mas, para se chegar a esta conclusão, foi necessário analisar a evolução do
seu conceito do tempo. Com dito em linhas anteriores, no início do Estado liberal, o
acesso à justiça era tido como uma garantia formal do indivíduo de ajuizar ou
contestar a ação (igualdade formal), não visualizando a desigualdade provocada
pela diferença de condições econômicas entre as partes do conflito, sendo o Estado
indiferente no que pertine às dificuldades de alguns cidadãos para ingressar na
justiça em busca de seus direitos.15 Já no Estado do Bem-Estar Social do sec. XX, o
acesso à justiça passou a ser visto como direito efetivo, voltado a garantir uma
igualdade material das partes, com a intervenção do Estado para garantir os direitos
sociais, para estender o acesso à justiça ao maior número possível de pessoas.
(AMARAL, 2009)
Nesse sentido, Tartuce (2008) expõe o pensamento de Pedroso 16, onde
afirma que o cerne do acesso à Justiça não é possibilitar que todos possam ir à
corte, mas sim, que a justiça possa ser realizada no contexto em que se inserem as
partes, com a salvaguarda da imparcialidade de decisão e de igualdade efetiva das
partes.
Carneiro (2000) destaca como princípios informadores do acesso à justiça a
acessibilidade, a operosidade, a utilidade e a proporcionalidade. Cappelletti e Garth
(1988), por sua vez, afirmam que o acesso à justiça determina duas finalidades
básicas do sistema jurídico que é de proporcionar acesso igualitário a todos, bem
como produzir resultados individuais e sociais justos.
O significado de efetividade do acesso à justiça está representado pela
completa “igualdade de armas” (Fontainha, 2009), sendo esta uma igualdade
utópica, pois as diferenças entre as classes sociais não têm como ser erradicadas
por completo.
15

Dentro desse contexto do Estado do laissez-faire, prevalecia a teoria da igualdade formal, de todos
perante a lei, já que não havia qualquer proteção jurídica ou garantia de efetividade de direitos para
aqueles cidadãos que não podiam custear a ação judicial ou não possuíam instrução suficiente para
conhecer e defender seus direitos. (FONTAINHA, 2009, P. 17)
16
PEDROSO, João; TRINCÃO, Catarina; DIAS, João Paulo. E a justiça aqui tão perto? - as
transformações
no
acesso
ao
direito
e
à
justiça.
Disponível
em:
http://www.oa.pt/Uploads/%7B3CF0C3FA-D7EF-4CDE-B784-C2CACEE5DB84%7D.doc.
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Diante dessa ideia de igualdade social imaginária e inalcançável começaram
a surgir os obstáculos ao efetivo acesso à justiça, apontados por Cappelletti e Garth
(1988), sendo representados pelo elevado valor das custas judiciais, pela
desigualdade entre as possibilidades financeiras, pela desigualdade de capacidade
jurídica das partes para reconhecer seus direitos, pelos problemas especiais dos
interesses difusos referente ao direito ao meio ambiente saudável e ao direito do
consumidor.

Como soluções para esses obstáculos, tais juristas elaboraram a

superação através das “ondas renovatórias de universalização do acesso à justiça”.
Tem-se como primeira onda renovatória a assistência judiciária para os
carentes economicamente, através dos serviços judiciais gratuitos aos pobres. A
segunda onda está na representação dos interesses difusos, o que causou uma
verdadeira revolução no processo civil já que as normas existentes não eram
adequadas para a proteção desses direitos.
Pode-se afirmar que essas duas ondas renovatórias propostas por Cappelletti
e Garth, estão voltadas exclusivamente para uma garantia de acesso à justiça para
todos na busca de soluções de conflitos dentro do Poder Judiciário, possibilitando
amplo acesso do cidadão para o alcance da justiça ofertada pelo Estado-Juiz.
Já a terceira onda consiste no novo enfoque dado ao acesso à justiça com a
inclusão de advocacia judicial ou extrajudicial e a atenção ao conjunto geral de
instituições e mecanismos, pessoas e procedimentos utilizados para processar e
prevenir disputas nas sociedades modernas.
Nessa última fase, as propostas de solução estão concentradas na
necessidade de criar vários e novos meios de solução de conflitos, mais céleres e
eficazes, dentre eles a conciliação, a arbitragem e a mediação, como métodos de
interferência apaziguadora para preservar os relacionamentos, já que não havia, até
então, garantia de acesso à justiça igualitário para todos os cidadãos, diante das
dificuldades processuais, representadas pelos obstáculos econômicos (pagamento
das

custas

judiciais,

morosidade

da

prestação

jurisdicional

diante

do

assoberbamento do Poder Judiciário com o ajuizamento constante de ações
judiciais); pelos obstáculos culturais (desconhecimento dos direitos por uma
determinada classe de cidadãos, a falta de confiança das soluções dos conflitos
ofertadas pelo Poder Judiciário) e; por fim, os obstáculos ocasionadas pela
complexidade e formalidade inerente aos procedimentos judiciais.
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Porém, é a partir dessa terceira onda que a ampliação do seu conceito está
voltada para além da atividade do Judiciário, através dos mecanismos alternativos
de pacificação social, concedendo legitimidade de distribuição de justiça para outras
pessoas estranhas a esse poder estatal.
Contudo, Bueno (2006, p.448) ao comentar sobre as ondas renovatórias
propostas por Cappelletti e Garth afirma que:
“não sucedem, diferentemente do que se dá com as ondas do mar umas às
outras. Elas não vão sozinhas ter com a areia da praia e lá desaparecer. Elas
convivem umas com as outras, avançam e se desenvolvem sempre juntas em
direção a uma praia. Elas coexistem e interagem. E não há nada de errado,
partindo do raciocínio do saudoso processualista, em que novas “ondas de
acesso à justiça possa ser identificada e sistematizadas para melhor atender
às novas necessidades da sociedade.”

Nessa mesma linha de pensamento, Tartuce (2008) descreve que a busca
para a solução do problema da ampliação e efetividade do acesso à justiça deve ser
multifacetada, enfrentando-se conjuntamente todos os obstáculos que o cercam,
seja pela possibilidade de acesso aos hipossuficientes economicamente, seja pelas
reformas de regras processuais na administração da justiça ou pela promoção dos
mecanismos alternativos de solução de conflitos.
Evidencia-se, portanto, que a preocupação de Cappelletti volta-se na
concretização do real sentido acesso à justiça, ponderando a necessidade de
adequar o processo civil aos diversos tipos de litígios, já que existem conflitos de
maior e menor complexidade, de maior ou menor importância social, conflitos que
precisam ser resolvidos de forma mais rápida em virtude de sua natureza, levandose em consideração também as partes envolvidas no conflito.
Com isso, ele analisa as várias propostas de reforma dos procedimentos
judiciais propostas por países como Áustria, Estados Unidos, França, Alemanha,
Bulgária, voltados para uma solução de conflitos mais informal, rápida e sem custo
para o cidadão que procura a máquina judiciária, cujos movimentos de reformas
valorizam o sistema da oralidade, da livre apreciação da prova, da concentração do
procedimento, do contato imediato do juiz com as partes e testemunhas, da atuação
do juiz para investigar a verdade, colocando as partes em patamar de igualdade.
Diante dessa análise, o jurista italiano identifica a existência de limitações
para as reformas procedimentais e em virtude delas é que os reformadores propõem
a utilização de outras técnicas de solução de conflitos, como a conciliação, o juízo
arbitral e os incentivos econômicos para o uso desses tipos de soluções fora do
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âmbito judicial, no sentido de evitar que o litígio seja necessariamente levado para a
análise do Poder Judiciário.
Referente aos incentivos econômicos, Cappelletti expõe dois sistemas de
incentivo à conciliação extrajudicial; um, denominado de “sistema de pagar o
julgamento” 17, utilizado pela Inglaterra, Áustria e Canadá; e outro, denominado de
“mediação de Michigan”18, ficando essa técnica limitada para os casos de
indenização por dano.
Foi trilhando esse caminho de busca para um amplo acesso à justiça,
embalado pela terceira onda renovatória, que Cappelletti cria a noção de justiça
consensual ou coexistencial, através de adoção de vias conciliatórias, onde as
partes atuam de forma ativa, dando-lhe um enfoque diferenciado, mais apto para
assegurá-lo, em contrapartida da justiça contenciosa. O citado autor assim afirma: “o
Kampf ums Recht deve dar lugar ao Kampf um die Billigkeit,ou seja, à luta pela
equidade, por uma solução justa e aceitável para todos os contendores”.
(CAPPELLETTI, 1994, p. 90)
Percebe-se da sua exposição que o objetivo dessa justiça coexistencial é
fazer com que a justiça alcançada seja a que realmente as partes do conflito
almejam e ficam plenamente satisfeitas, diferente da justiça contenciosa imposta
pelo Estado-Juiz, que nem sempre é a mais correta e adequada à realidade do
conflito.
Com precisão, Fontainha (2009) afirma que a terceira onda proposta por
Cappelletti

pode

ser

representada

pela

expressão

“desformalização

das

controvérsias”, firmando a convicção de que a justiça não é alcançada somente
através da jurisdição estatal.
Tartuce (2008, p.106) expõe que “a justiça conciliatória revela-se consentânea
com a almejada instauração no tecido social, da cultura da paz” e para definir essa
cultura de paz, a autora transcreve a Resolução A 53/243 da Assembleia Geral da
ONU, realizada em 2000, a qual considerou a cultura de paz como sendo:
“valores, atitudes e comportamentos que reflitam e inspirem interação
social e partilha baseada nos princípios de liberdade, justiça e
17

O sistema de pagar o julgamento tem por objeto apenar autor que vier a não aceitar a proposta de
conciliação que seja ofertada pela outra parte perante à corte judicial, nos casos em que após o
julgamento, fique comprovado que a proposta era razoável, arcando o demandante com o pagamento
pelo autor das custas processuais dele e da parte ré. (CAPPELLETTI, 1988, p. 88-89)
18
Esse sistema apena tanto o réu quanto o autor, por recusarem um proposta razoável de acordo,
além de proporcionar uma solução imparcial desse acordo, por meio de um especialista.
(CAPPELLETTI, 1988, p. 90)
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democracia, todos os direitos humanos, tolerância e solidariedade;
que rejeitam a violência e se esforcem para evitar conflitos, atacando
suas causas para resolver os problemas através de diálogo e
negociação; e que garantam o pleno exercício de todos os direitos e
os meios para participar plenamente no processo de desenvolvimento
de sua sociedade”.

Através desse conceito de cultura de paz, questiona-se se o modelo
tradicional de justiça contenciosa, onde a solução do conflito é imposta pelo EstadoJuiz, apontando um vencedor e o vencido, é suficiente para fazer com que as partes
do conflito fiquem satisfeitas com a justiça estatal.
Na realidade, o que ocorre, em regra, é que nem sempre a atuação do Poder
Judiciário dentro do modelo de jurisdição contenciosa e tradicional, traz a verdadeira
composição do litígio, mas uma adequação da lei ao caso concreto, para cumprir
sua função de prestação jurisdicional formalística.
É importante, porém, que dentro dessa justiça coexistencial haja um
consenso legítimo e verdadeiro, que exista uma profunda vontade das partes de
realizar uma composição amigável, com senso de justiça, e não por meio de coerção
ou por descrédito pela atuação do Poder Judiciário.
Assim, esse cenário de autocomposição coercitiva que muitas vezes ocorrem
por uma insistência desmedida dos conciliadores e dos próprios juízes que
ameaçam as partes com o seu pré-julgamento da causa para diminuir o número de
processos a serem analisados, faz com que a autocomposição deixe de ter
legitimidade, considerando tal conduta como pseudo-autocomposição. (TARTUCE,
2008)
Vê-se, então, que as técnicas utilizadas na composição consensual, trazem
uma maior efetividade ao acesso à justiça, adequando-o a sua realidade na
sociedade moderna, que almeja por soluções dos conflitos sociais, mais CÉLERES,
EFICAZES E JUSTAS, que poderão ser alcançadas não só pela justiça do Poder
Judiciário, mas também pela justiça proposta pelas próprias partes do conflito.
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2.3. O direito fundamental à obtenção de uma ordem jurídica justa: uma
leitura contemporânea do princípio do acesso à justiça.
A ideia de acesso à justiça desde os seus primórdios sempre esteve
entrelaçada com o sentido de conceder, proporcionar e garantir igualdade de direitos
a todos os membros de uma sociedade. Entretanto, como foi visto anteriormente,
esse sentido de igualdade não era atingido já que nem todas as pessoas eram
consideradas cidadãs e possuidoras de direitos, ficando a igualdade restrita apenas
ao sentido formal.
A nossa Constituição Federal prevê em seu artigo 5º., caput, o princípio
constitucional da isonomia, onde todos devem ser tratados com igualdade,
observando-se, todavia as diferenças existentes entre eles. Assim, obtendo-se
igualdade, chega-se no delineamento primário de acesso à justiça.
Faz-se mister consignar que quando da inserção do acesso à justiça no
ordenamento jurídico, foi-lhe dado um sentido restrito, significando apenas o direito
do cidadão de acesso ao Poder Judiciário para reclamar a concretização de um
direito violado ou ameaçado.
Com o passar do tempo e evolução da sociedade e dos conflitos sociais,
iniciou a luta dos doutrinadores para buscar um alcance que viesse a dar efetividade
a esse princípio constitucional.
Precursor dessa busca, o jurista italiano Cappelletti, deu ao acesso à justiça
o sentido de concretização do ideal de justiça. Dentro desse nodal sentido, chega-se
no emblemático ponto de análise do que venha ser considerada a expressão
“justiça”.
Diante desse desafio lançado para os filósofos, sociólogos e juristas para
alcançarem um sentido mais satisfatório de justiça, como panaceia para as injustiças
e desigualdades sociais, Kelsen (2000, p.1) se manifestou afirmando:
Se a questão da justiça constitui o problema central de toda teoria e prática
social, então o pensamento europeu atual, em uma de suas esferas mais
importantes, apresenta-se fundamentalmente marcado pela maneira como o
filósofo grego e o profeta judeu colocaram essa questão e a responderam. Se é
que nos cabe esperar encontrar uma resposta para ela, para a questão da justiça
absoluta, haver-se-á de encontrá-la em um ou no outro – ou, do contrário, tal
questão será inteiramente irrespondível. E isso porque inexiste, e decerto nem
pode existir, pensamento mais profundo e querer mais sagrado voltados para a
solução do enigma da justiça.
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Pelo contexto da exposição acima, tem-se a certeza que chegar a um
conceito preciso, completo, absoluto e estável do que vem ser justiça é uma tarefa
idealizadora e utópica. Por outro lado, pode-se dizer que chegar a um conceito mais
próximo do seu ideal, não se constitui numa tarefa impossível de ser alcançada, até
porque muitos estudos profundos têm-se realizado durante a história da humanidade
para obter essa proximidade.
Destarte, para que se faça uma abordagem sobre a proposta de uma
modernização do princípio do acesso à justiça, fulcrada num sentido mais amplo
(concretização do ideal de justiça), torna-se imprescindível fundamentar os
parâmetros da pesquisa, através do olhar filosófico de John Rawls, ao criar a Teoria
da Justiça19, em 1971, o qual procurou dar um enfoque à justiça como equidade, por
meio de equilíbrio reflexivo sobre as questões políticas que envolvem os vários
segmentos da sociedade, tendo como resultado da reflexão um consenso
sobreposto.
O pensamento do filósofo americano20, com influência das ideias de Kant e
Rousseau, centraliza-se na igualdade e liberdade originárias dos cidadãos. Rawls
(2003), deixa evidente em seus ensinamentos que para se ter a justiça como
equidade, é preciso que a pessoa humana tenha uma concepção política e não
metafísica, sendo considerada como um cidadão livre e em condições de igualdade
com outro, trazendo dentro de si uma senso de justiça através de suas faculdades
morais, podendo, dessa forma, haver cooperação entre as pessoas, base
fundamental para se obter uma sociedade bem ordenada e, consequentemente,
democrática, baseada nos princípios da justiça.
É crucial, porém, salientar que esses princípios da justiça devem se inspirar
na ideia de que todos os homens possuem uma posição originária i gualitária na
sociedade, onde hipoteticamente todos devem estar no estado de ignorância (“véu
da ignorância”) sobre os fatos específicos que envolvem a vida de outros cidadãos,
para se obter a igualdade de direitos e deveres, sendo este o seu argumento
racional e lógico. (GHISLENI E SPENGLER, 2011)
Interpretando esse “véu de ignorância” proposto pela teoria rawlsiana,
Sandel (2011), explica que para se obter uma justiça igualitária, os cidadãos devem
19

A Teoria da Justiça marca o início do debate contemporâneo da justiça. (JEVEAUS, 2012)
John Ralws foi um professor de Filosofia Política na Universidade de Harvard, autor de Uma Teoria
da Justiça (A Theory of Justice, 1971), Liberalismo Político (Political Liberalism 1993), e O Direito dos
Povos (The Law of Peoples 1999). (Fonte: Wikipédia)
20
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ignorar sua posição na sociedade, suas forças e fraquezas, seus valores e objetivos,
colocando-se através de um acordo hipotético, em posições originárias iguais, para
a escolha dos princípios morais de liberdades básicas e de equidade social e
econômica. É como se um se colocasse no lugar do outro na escolha desses
princípios.
Neste ínterim, afirma Rawls (1997, p. 3-5) que “esses princípios são os
princípios da justiça social: eles fornecem um modo de atribuir direitos e deveres nas
instituições básicas da sociedade e definem a distribuição apropriada dos benefícios
e encargos da cooperação”.
Além da justiça como equidade se basear na estrutura básica da sociedade,
tem também como suporte os bens primários, considerados estes pelo filósofo como
os direitos e liberdades básicos, rendimento e riqueza, bases sociais da autoestima,
poderes e prerrogativas de cargos e posições de responsabilidade nas instituições
políticas e econômicas, liberdade de circulação e de livre escolha. Já a estrutura
básica compreende a constituição política, as formas de propriedade reconhecidas
por lei, a concepção de família, onde é através dessa estrutura que as pessoas ser
tornam cidadãos livres e iguais, capazes de atuar cooperativamente com outros
cidadãos, dentro das suas faculdades morais desenvolvidas.
Dentro dessa mesma estrutura básica deve haver a distribuição igualitária
dos valores sociais, permitindo somente uma distribuição desigual de um desses
valores, se esse tratamento desequilibrado proporcionar uma situação de melhora
para todos, em perfeita harmonia com a liberdade igual e a igualdade equitativa de
oportunidades21. É o que Rawls denomina de “princípio da diferença”, permitindo-se
as desigualdades sociais e econômicas que visem ao benefício dos membros menos
favoráveis da sociedade.
Sandel (2011, p.189) retrata esse princípio da diferença com uma clareza
solar, ao analisar o nível de igualdade inserido nesse princípio, exemplificando a
seguinte situação hipotética:
É difícil saber, porque os efeitos das diferenças salariais dependem das
circunstâncias sociais e econômicas. Suponhamos que médicos bem
remunerados proporcionassem melhores condições de atendimento médico
nas regiões rurais de baixa renda. Nesse caso, a diferença salarial seria
coerente com o princípio de Rawls. Mas, suponhamos que a remuneração
mais alta dos médicos não tivessem nenhum impacto nos serviços de saúde
nos Apalaches, apenas aumentassem o número de cirurgiões plásticos em
21

A igualdade equitativa de oportunidades está representada pela possibilidade de se obter o maior benefício
possível para os cidadãos que possuem menos privilégios dentro da sociedade. (RAWLS. 2000)
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Beverly Hills. Nesse caso, seria difícil justificar a diferença salarial no ponto
de vista de Rawls”.

Portanto, consideram-se como pressupostos da Teoria da Justiça, a
estrutura básica da sociedade (objeto primário da justiça), a cooperação entre as
pessoas, num patamar de igualdade cidadã, a consciência do senso de justiça 22, e o
equilíbrio reflexivo23, com vistas a se obter um consenso de ideais e direitos, sem
que haja prevalência de um sobre o outro. Nesse norte, Rawls (1998) declara que
considerar a justiça como equidade, constitui-se num objetivo prático, por meio de
um acordo voluntário, de natureza política, realizado entre os cidadãos racionais,
livres e iguais.
Resta demonstrado que pelo fato das pessoas estarem em bases de
igualdade, possuindo os mesmos direitos podem, dentro da escolha dos princípios,
convencer o outro de que existem razões viáveis para que seja acolhida a sua
opção, diante do senso de justiça comum a todos, ajustando-se os pensamentos dos
envolvidos dentro da coerência dos benefícios trazidos pelo consenso sobreposto.
Outro ponto de destaque para os ensinamentos de Rawls é a sua forma de
conceber a justiça dentro das desigualdades sociais 24 presentes em qualquer
sociedade organizada, alegando que deverão ser aplicados os princípios da justiça.
Parte-se, daí, que “o conceito de justiça se define pela atuação de seus princípios na
atribuição de direitos e deveres e na definição da divisão apropriada de vantagens
sociais. Uma concepção de justiça é uma interpretação dessa atuação.” (RAWLS,
1997, p.7-11).
Nessa ótica, Jeveaux (2012), analisando a Teoria da Justiça obtempera que
a igualdade para Rawls não se traduz em medidas proporcionais (de Pitágoras a
Aristóteles), ou em uma ordem universal do relacionamento humano (Tomás de
Aquino), mas em benefícios distribuídos de forma pública, onde todos recebem uma
parte, priorizando sempre os menos favorecidos, atendendo-se ao critério de justiça
por ele estabelecido.

22

Senso de justiça de uma pessoa não é a que combina com suas opiniões emitidas antes que ela examine
qualquer concepção de justiça, mas sim a que coordena os seus juízos em um equilíbrio refletido” (RAWLS,
1997, p.50)
23
“É chamado de equilíbrio porque associa princípios com opiniões e é reflexivo porque permite saber quais
princípios os julgamentos se conformam e conhecer as premissas das quais derivam”(RAWLS, 1997, p. 23)
24
Para Rawls, as desigualdades sociais ocorrem quando na distribuição desigual dos valores sociais, não há
beneficícios para todos os cidadãos, configurando assim, a injustiça social.
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Pelas exposições acima, conclui-se que a Teoria da Justiça tem como
princípios basilares: a liberdade e a igualdade, ressaltando-se que os mesmos
devem ser aplicados de forma ordenada de prioridade, devendo sempre diante de
uma situação concreta, esgotar o princípio da liberdade individual, utilizando-o de
forma irrestrita como garantia das liberdades fundamentais para, posteriormente,
observar o princípio da igualdade, com foco para a justiça distributiva.
Dessa maneira, não poderá, sob hipótese alguma, o primeiro princípio ser
compensado pelo segundo quando violado, sob a alegação de que o ajuste
realizado entre as partes poderá levar a uma vantagem econômica e social, em
detrimento da liberdade básica, com por exemplo, liberdade política, de expressão,
de reunião, de pensamento. Atingindo esse equilíbrio entre os princípios, concebese a igualdade democrática, com a junção da liberdade individual igual 25 e a
igualdade equitativa de oportunidades26 (RAWLS, 1997). É, portanto, a união desses
pressupostos que estão presentes nos princípios da justiça proposta por Rawls.
Partindo-se desse pensamento de cooperação social trazida pela teoria da
justiça, verifica-se que a utilização de meios alternativos de solução de conflito, por
meio da justiça coexistencial contribui para a efetividade desses princípios basilares
da Teoria da Justiça, com ideais democráticos, visto que tais meios possibilitam a
permanência da liberdade entre os envolvidos no conflito social, já que eles se
responsabilizam pelas soluções encontradas, bem como a igualdade, pela tentativa
de retirada da desigualdade social, inerente ao litígio judicial.
Assim, não restam dúvidas de que a terceira onda renovatória proposta por
Cappelletti trouxe um novo enfoque ao acesso à justiça, que com o contributo da
justiça rawlsiana, proporcionou a sua ampliação no sentido de salvaguardar os
direitos fundamentais, principalmente, o direito do cidadão de alcançar uma ordem
jurídica justa, através da criação de instituições e mecanismos alternativos de
solução de conflitos, que podem ser manuseados por pessoas, estranhas ao Poder
Judiciário.
Com essa visão renovatória e humanística dada por Cappelletti ao princípio
do acesso à justiça, questiona-se, então, qual o conceito real de justiça a ser
25

Liberdade individual igual está voltada para a oportunidade que todas as pessoas possuem de ter um projeto
de direitos e liberdades básicas e iguais para todos, cujas liberdades políticas deverão ter um valor equitativo
garantido. (RAWLS, 2000)
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trabalhado hodiernamente pelos operadores do Direito e, vivenciado pelos cidadãos
que buscam alcançá-la.
Como expositado em linhas preliminares, conceituar justiça tem sido um
constante desafio na história da humanidade, enfrentado pelos estudiosos, sofrendo
mutações com a evolução das relações sociais e os conflitos decorrentes delas.
Após a análise realizada da teoria da justiça de John Rawls, passe-se para
as ponderações sobre outros conceitos de justiça, como contribuição para a
possibilidade jurídica dessa roupagem renovadora do acesso à justiça.
Silva (2005) ao comentar sobre o emblemático tema da justiça pondera que
por sua complexidade, não se consegue chegar a um conceito, único, estático e
imutável diante das diferenças culturais de cada tipo de sociedade, bem como a
constante modificação das relações interpessoais à medida que se tornam mais
complexas com o avanço da modernidade.
Porém, qual o significado de justiça para o Direito? Para a resposta a essa
pergunta, busca-se âncoras na afirmativa de Otto Bachof, citado por Tartuce (2008)
que, inspirado no pensamento rawlsiano, expõe que a existência de um consenso
social constitui-se em pressuposto da ideia de justiça, apontando como postulados,
o respeito e a proteção da vida humana e da dignidade da pessoa humana; a
proibição da degradação do homem em objeto; o direito ao livre desenvolvimento da
personalidade; a exigência da igualdade de tratamento e a proibição do arbítrio.
Mas para se chegar nesse ideal de justiça obtida através do consenso social
levando por base os seus postulados, é preciso questionar como numa sociedade,
repleta de conflitos de inúmeras naturezas e de pessoas que pensam e agem de
formas diferentes, irá atingi-lo, pois irão ocorrer situações em que o que parece justo
para um, será injusto para outro.
Entretanto, considerar a lei como único delimitador do conceito de justiça
não é o suficiente para se alcançar o seu verdadeiro sentido, precisando do auxílio
axiológico fornecido pela filosofia.
Deve-se, dessa forma, exigir do juiz, ao aplicar a lei ao caso concreto, uma
conduta harmoniosa com os princípios da justiça, tendo uma atuação jurisdicional
voltada para a satisfação plena dos seus jurisdicionados.
Mas, será que a solução do conflito dada pelo Juiz, imposta pelo Estado,
tem sido realmente a justiça almejada pelas partes? Será que a administração da
justiça somente poder ser auferida pelo Poder Judiciário, por ser esse considerado o
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único legitimador para tal função? É esse o alcance do acesso à justiça ofertado
pela Constituição?
Essa leitura legalista e formal do acesso à justiça, proposta pelos Estados
liberais burgueses dos séculos VIII e XIX, não encontra mais espaço em nossa
sociedade contemporânea, que clama por soluções mais céleres, eficazes e mais
próximas do ideal de justiça, as quais não precisam que, necessariamente, sejam
dadas pelo Poder Judiciário, mas também por outros meios alternativos de solução
de

conflitos,

como

propôs

Cappelletti,

na

terceira

onda

renovatória

de

universalização do acesso à justiça, com sua ideia inusitada da justiça coexistencial.
(TARTUCE, 2008).
Portanto, para fundamentar a ampliação do alcance do princípio do acesso à
justiça, é preciso buscar o sentido holístico à justiça, permitindo-se e validando a
justiça privatizada prestada fora dos limites da jurisdição estatal.
Nessa senda, Rodrigues (1994) preleciona que devem ser dado dois
sentidos ao acesso à justiça: um colocando-o como sinônimo de "justiça" como
sinônimo de "poder", prescindindo essencialmente de acesso ao Poder Judiciário e,
outro; como escala de valores e direitos fundamentais que vão além da justiça
contenciosa.
Nossa sociedade vive a realidade do Estado Democrático de Direito onde se
deve esclarecer ao cidadão a existência de todos os meios de solução de conflito e
permitir que ele tenha o direito de escolher qual o meio ideal e o que ele considera
mais adequado para buscar a justiça, quando entender que seu direito foi violado
por outrem, onde a solução do conflito escolhida por ele, deverá ter a mesma
proteção da segurança jurídica inerente às soluções dadas pelo Poder Judiciário.
Opera-se, assim, a necessidade de conscientizar o cidadão de que ele
possui como direito à dignidade humana, o poder de autonomia e determinação de
optar pela melhor e mais adequada forma de composição de seu conflito.
(TARTUCE, 2008), sem ter que ficar limitado pelo entendimento restrito e arcaico de
que o acesso à justiça serve para institucionalizar o conflito por meio de um
processo judicial. À guisa dessa consideração deve-se olhar o acesso à justiça não
como pura instrumentalidade processual, mas como um direito fundamental de
caráter substancial.
Acerca desse novo enfoque dado à leitura do acesso à justiça, esse princípio
passa a ter como epíteto, o direito de obtenção a uma ordem jurídica justa, ou seja,
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o direito material previsto em lei deve ser garantido aos cidadãos por todos os meios
de solução de conflitos disponibilizados para a sociedade, alcançando a justiça,
passando-se

a conceber

a importância

da

sua

concretização

da

justiça,

independentemente da forma que foi obtida.
Watabanabe (1988, p.128) afirma que o acesso à justiça consiste no direito
ao acesso de uma ordem jurídica justa, que lhe garante efetividade através de seus
elementos, dentre eles:
direito à informação e perfeito conhecimento do direito substancial e à
organização de pesquisa permanente a cargo de especialistas e ostentada à
aferição constante da adequação entre a ordem jurídica e a realidade sócioeconômica do país; o direito de acesso à justiça adequadamente organizada e
formada por juízes inseridos na realidade social e comprometidos com o objetivo
de realização da ordem jurídica justa; o direito à preordenação dos instrumentos
processuais capazes de promover a efetiva tutela de direitos; e o direito à
remoção de todos os obstáculos.

Como reiteradamente tem sido dito, sem qualquer demasia, o acesso à
justiça não deve ficar restrito ao formalismo legal (acesso ao Poder Judiciário), mas
sim ultrapassar essa barreira de entendimento retrógrado, cuja efetividade deve
proporcionar que todos possam alcançá-la como um direito básico e fundamental de
qualquer cidadão, com foco na pacificação social, promovendo-se a justiça em
sentido real. Garante-se, então, com essa “ordem jurídica justa” o pleno acesso do
cidadão aos seus valores e direitos fundamentais previstos no ordenamento jurídico,
seja de natureza infraconstitucional ou de natureza constitucional.
Enveredando por esse mesmo aforismo, Wolkmer (2006) chama a atenção
no sentido de que a finalidade precípua do direito em qualquer lugar não está
voltada para resolução do conflito, mas no sentido de criar uma pacificação da
ordem interna existente nas relações sociais. Tem-se, desse modo, que mentalizar
o direito dentro desse norte, estará aproximando-o do sentido axiológico e holístico
da justiça, já que não será fruto de uma imposição estatal, mas um caminho cônscio
escolhido pelas partes do conflito, fincando a paz social.
Não se pode, outrossim, deixar passar in albis as considerações realizadas
por Paroski (2006, p. 198) sobre o sentido dúplice do acesso à justiça:
Na doutrina nacional, parece predominar nos últimos quinze ou vinte anos, o
entendimento de que o acesso à justiça não significa somente ter mero acesso
aos tribunais, mas sim, obter concretamente a tutela jurisdicional buscada e,
além disso, não importa unicamente em alcançar solução jurisdicional para os
conflitos de interesses, mas sim, colocar o ordenamento jurídico à disposição
das pessoas outras alternativas como meios para esta solução, a exemplo da
mediação e da arbitragem privadas. Significa romper barreiras e introduzir
mecanismos de facilitação não apenas do ingresso em juízo, mas também
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durante todo o desenvolvimento do procedimento jurisdicional, significa
redução de custos, encurtamento de distâncias, duração razoável do processo,
diminuição de recursos processuais e efetiva participação na relação
processual, dentre tantos aspectos que podem ser ressaltados.

Dentro dos multifacetados conceitos dados ao acesso à justiça, Moura
(2009), citando Antônio Herman Benjamim, expõe o ensinamento desse jurista, o
qual procura dar uma maior amplitude desse princípio, com o fito de tentar chegar ao
seu sentido integral, concluindo que esse princípio consiste no acesso aos vários
direitos

garantidos

constitucionalmente,

por

meio

do

acesso

aos

órgãos

jurisdicionados, aos mecanismos alternativos de pacificação dos conflitos.
Marinoni (1999, p.28), matizando a expressão e sentido do acesso à justiça
na contemporaneidade, externa seu adágio da seguinte forma:
(...) acesso à justiça quer dizer acesso a um processo justo, a garantia de acesso
a uma justiça imparcial, que não só possibilite a participação efetiva e adequada
das partes no processo jurisdicional, mas que também permita a efetividade da
tutela de direitos, consideradas as diferentes posições sociais e as específicas
situações de direito substancial. Acesso à justiça significa, ainda, à informação e
à orientação jurídicas e a todos os meios alternativos de composição de
conflitos.

Sendo, portanto, considerado o acesso à justiça valor de natureza
constitucional por ser um direito fundamental para instrumentalizar e proteger outros
direitos fundamentais, gera para o Estado o dever de assegurá-lo para toda a
sociedade, por meio de mecanismos potencializadores da igualdade real para a sua
concretização e, via de consequência, para se chegar à plenitude de se obter uma
decisão justa dos conflitos sociais, com base no ideal de justiça social.
Tais mecanismos podem decorrer de propostas para conceder ao
jurisdicionado uma prestação jurisdicional mais célere e eficaz, com a obtenção de
um resultado útil e suficiente, dando-se efetividade ao processo27, como também de
propostas de humanização do acesso à justiça pelo incentivo e culturalização das
formas de pacificação de conflitos alternativas extrajudiciais, democratizando a
distribuição da justiça.
Emerge para a implantação desse novo enfoque, a necessidade de um
estudo profundo voltado para uma reforma do Poder Judiciário. (CAPPELLETTI,
27

Bedaque (2009, p.75) afirma que a ideia da efetividade processual constitui-se como garantia
fundamental retirada dos princípios constitucionais, base do ordenamento jurídico brasileiro, dispondo
que o “acesso à ordem jurídica justa significa o acesso de todos à via constitucional de solução de
litígios, livres de qualquer óbice que possa comprometer a eficácia do resultado, pretendido por
aquele cujos interesses estejam amparados no plano substancial”
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1988), pautada na conscientização dos cidadãos na utilização de mecanismos
extrajudiciais de alcance da justiça, esta em seu sentido filosófico, revelando a face
oculta do acesso à justiça, como direito fundamental do cidadão de ter garantida a
ordem jurídica justa, validando juridicamente essa nova roupagem do acesso à
justiça.
Como arremate do tema, abordado no item anterior referente à leitura
moderna do princípio do acesso à justiça, deve-se trazer à baila a importância que
esse novo enfoque tem sido o verdadeiro remédio para os efeitos colaterais trazidos
pelo neoconstitucionalismo.
Pede-se, então, passagem para abrir um breve parêntese, no sentido de
expor uma abordagem perfunctória, porém essencial, desse fenômeno inerente ao
Estado de Direito Contemporâneo surgido após a Segunda Guerra Mundial,
fundamentado na falência do modelo positivista do normativismo Kelsiano. Modelo
esse que tinha a lei como a fonte suprema do Direito, onde as constituições não
possuíam qualquer força normativa, tendo o intérprete conduta objetivista, ou seja, a
lei estava sempre acima do intérprete, diversamente da conduta subjetivista,
observada pelos pós-positivistas, ficando o intérprete (sujeito) sobreposto à norma
(objeto).
O neoconstitucionalismo decorreu da necessidade de mudança na teoria
constitucional, na forma de pensar o direito, pois o sistema positivista mostrava-se
insuficiente para a solução dos casos difíceis, fazendo nascer uma nova
metodologia interpretativa além da simples subsunção do fato à norma, pautada esta
no agir do juiz, dentro da sistemática positivista, tendo uma conduta discricionária ao
aplicar a lei em casos concretos, extraindo-se diversas interpretações, julgando da
forma que mais lhe parecia conveniente.
Pires (2011) pondera que a teoria positivista fundamenta-se na formalidade
da norma e a validade do direito estaria distante da análise de valores, separando-se
nitidamente o direito da moral. O que não acontece no neoconstitucionalismo, pois o
juiz ao aplicar o caso concreto, realiza a valoração da norma, observando os
preceitos da moral, demonstrando sempre a sua argumentação e fundamentação
para a solução do conflito social, baseado nos princípios, na ponderação e na
argumentação jurídica, até chegar numa decisão justa, unificada e adequada à
demanda judicial.
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Aliás, é importante ressaltar, nas palavras de Streck (2010, p. 212) que uma
das características do neoconsticucionalismo está no pós-positivismo, sendo
considerado como paradigma do direito “se for compreendido como superador do
positivismo ou dos diversos positivismos”. E, continua, afirmando que “pós
positivismo

não

é

uma

continuidade

do

positivismo,

assim

como

o

neoconstitucionalismo não pode ser uma continuidade do constitucionalismo liberal”.
Sarmento (2011), afirma que as diretrizes do neoconstitucionalismo estão
embasadas nos ensinamentos de juristas heterogêneos como Ronald Dworkin,
Robert Alexy, Peter Harbele, Gustavo Zagrabelsky, Luigi Ferrajori e Carlos Santiago
Nino, sem que esses se definissem como neoconstitucionalistas. Tais juristas
possuíam pensamento com bases pós-positivistas, relativizando a separação entre o
Direito e a Moral, adotando critérios materiais de validade da norma.
O neoconstitucionalismo, com fundamento filosófico no pós-positivismo, veio
para substituir o velho constitucionalismo, que cultuava a lei e violava flagrantemente
os direitos fundamentais.

Junto com esse novo movimento foram criadas

constituições com natureza mais social e democrática, pela ampliação do rol direitos
fundamentais, diante da importância dada à dignidade humana, com normas de
eficácia imediata e valorização dos princípios, que passaram a ser positivados.
A crise existencial do positivismo gerou o anseio por um paradigma para
representar

o

Estado

Democrático

de

Direito,

baseado

em

um

novo

constitucionalismo. Porém, Streck (2006, p. 283) afirma que existem barreiras à
implementação para esse novo paradigma, apontando os seguintes fatores:
...as fontes sociais (característica superada pelo constitucionalismo
compromissório e dirigente), separação entre direito e moral, assumindo
especial relevância, neste aspecto, os princípios como introdução ao mundo
prático no direito) e a discricionariedade (superada por uma hermenêutica
não relativista, para além das posturas analítico-metódicas que sustentam as
diversas posturas ainda arraigadas ao esquema sujeito-objeto, cerne de
qualquer positivismo que ainda resiste ao novo constitucionalismo).

No Brasil, o neoconstitucionalismo manifestou-se após a promulgação da
Constituição

de

1988,

inobstante

a

existência

pretérita

do

controle

de

constitucionalidade, pois até esse momento, ela não era tida como uma autêntica
norma jurídica, sendo a lei considerada acima desta, ficando o poder judiciário
equidistante do desempenho de uma função política, inexistindo efetivamente
proteção aos direitos fundamentais. Foi com a redemocratização do direito no país
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que os ditos direitos foram previstos em várias dimensões e com normas de
aplicação imediata. (SARMENTO, 2011)
Apresentar um conceito uníssono do neoconstitucionalismo é uma tarefa
impossível, pois várias foram as criações dos juristas e filósofos no afã de defini-lo.
O primórdio da definição desse termo está nas lições do mexicano Miguel
Carbonell, citado por Sarmento (2011, p.76), onde para ele,
o neoconstitucionalismo está representado em três pontos de análise que
se complementam, ou seja: a substantividade dos textos constitucionais
com a incorporação dos direitos fundamentais em seu corpo; a utilização
dos princípios constitucionais, da ponderação e de métodos interpretativos
mais flexíveis e; por fim, a construção teórica de ideias de autores voltadas
para a compreensão dos novos modelos constitucionais.

Para Barroso (2007, p. 27), representa o “conjunto amplo de transformações
no Estado e no direito constitucional”. Já Moreira (2009, p.219-220), compreende-o
como “paradigma que revisa a teoria da norma, a teoria da interpretação, a teoria
das fontes, suplantando o positivismo, para, percorrendo as transformações teóricas
e práticas nos diversos campos jurídicos integrá-las sob uma base transformadora”.
Cunha Junior (2009) preleciona que o neoconstitucionalismo consiste num
instrumento para afastar o Estado Legislativo de Direito e dar força ao Estado
Constitucional de Direito, passando a Constituição a ter aspecto não apenas formal,
mas também material em consonância com os princípios e regras constitucionais.
Como características essenciais, Barroso (2009) aponta a expansão da
jurisdição

constitucional

pela

criação

dos

tribunais

constitucionais

e

o

desenvolvimento de novo método interpretativo baseado nos princípios.
No que pertine à valorização dada aos princípios como fonte direta do direito,
faz-se mister consignar que antes do neoconstitucionalismo se inserir no
ordenamento jurídico brasileiro, eles já possuíam uma carga de juridicidade,
considerado como mera fonte subsidiária. O que foi modificado foi sua característica
como fonte normativa e com supremacia no âmbito jurídico já que foram inseridos no
texto constitucional, distinguindo-se de regras, onde ambos são espécies do gênero
norma.
Oportuno aqui citar o ensinamento de Streck (2006, p. 272), apontando que
não há separação entre regra e princípio, mas pontos de divergência, que os fazem
coexistir já que a regra a ser interpretada é necessária à existência do princípio que
a instituiu. Assim, leciona que
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Hermeneuticamente, pela impossibilidade de cindir interpretação e aplicação
e pela antecipação de sentido que sempre é condição de possibilidade para
que se compreenda, torna-se impossível “isolar” a regra do princípio, isto é, é
impossível interpretar uma regra sem levar em conta o seu princípio
instituído. Isto porque a regra não está despojada do princípio. Ela encobre o
princípio pela propositura de uma explicação dedutiva. Esse encobrimento
ocorre em dois níveis: em um nível, ele se dá pela explicação causal; noutro,
pela má compreensão de princípio, isto é, compreende- se mal o princípio
porque se acredita que o princípio também se dá pela relação explicativa,
quando ali já se deu, pela pré-compreensão, o processo compreensivo.

Portanto, a diferença entre regra e princípio é um dos pontos centrais do póspositivismo.
Inobstante o conteúdo democrático presente no neoconstitucionalismo e
proteção efetiva dos direitos fundamentais, os críticos desse pensamento jurídico
apontam alguns pontos negativos e mazelas trazidas para o ordenamento jurídico.
Esse paradigma é visto por alguns como antidemocrático, por proporcionar
um “governo de juízes”, por ferir a teoria da separação de poderes.
Há uma verdadeira preocupação com a atuação judicial na solução dos
litígios, pois o neoconstitucionalismo veio a dar uma atuação mais efetiva ao juiz
constitucional com a interpretação constitucional, porém tem sido praxe tal atuação
pelo juiz ordinário, além de que a falta de controle de constitucionalidade dos atos
judiciais proporciona verdadeira insegurança jurídica. (POZZOLO, 2006)
Há também uma preocupação na subjetividade dos juízes na aplicação e
interpretação da norma ao utilizar os princípios morais. Deve-se, desse modo, serem
utilizados os princípios constitucionais para a transformação social e alcançar o ideal
de justiça e não para atender interesses próprios e escusos dos magistrados.
Dentro da nova teoria do Direito, Streck (2009) afirma que a conduta
positivista ainda se encontra arraigada no ordenamento jurídico através das
constantes e inúmeras interposições dos embargos de declaração, que clamam a
justificação da decisão, que se encontra apenas fundamentada e não justificada pelo
magistrado, configurando verdadeiro ato discricionário e arbitrário.
Portanto, para se ultrapassar o modo positivista e atingir o ideal de
democracia, torna-se necessário além de fundamentar, justificar as decisões
judiciais, como pressuposto de legitimação, ou seja, em atendimento ao que está
previsto no artigo 93, IX, da CF, deve haver “fundamentação da fundamentação”.
(STRECK, 2009, p. 96-97).
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Ainda dentro das objeções ao neoconstitucionalismo, Sarmento (2011),
aponta três pontos negativos para o ordenamento jurídico: a judiciocracia, o “obaoba” constitucional e a panconstitucionalização.
No que se refere à judiciocracia, tem-se que deve haver uma dosagem entre
o limite da atuação do Legislativo em nome da defesa dos interesses da maioria; e
do Judiciário, quando cria o direito na proteção dos interesses da minoria, não
abarcada pelo sistema político de representatividade do povo, através da eleição. É
o que ocorre com o afastamento da auto-contentação do Judiciário, para atuar de
forma ativista na criação do direito, com vistas à tutela dos direitos fundamentais e
garantia da democracia.
Preleciona Sarmento (2011, p. 98):
... o neoconstitucionalismo tem pecado por excesso, depositando no
Judiciário, expectativas que ele nem sempre terá como atender de forma
satisfatória. Um dos efeitos colaterais deste fenômeno é a disseminação de
um discurso perigoso, de que voto e política não são tão importantes, pois
relevante mesmo é a interpretação dos princípios constitucionais realizada
pelo STF. Daí a dizer que o povo não sabe votar é um pulo, e a ditadura de
toga pode não ser muito melhor do que a ditadura da farda...

Outro ponto de ataque à atuação neoconstitucionalista está nas condutas
equivocadas dos juízes com a abertura da aplicação dos princípios morais
embutidos na Constituição em suas decisões, deixando muitas vezes de
fundamentar corretamente, utilizando argumentações vagas, acobertadas pelo
princípio da dignidade humana e da razoabilidade, (SARMENTO, 2011), para
justificar decisões, inclusive, contra legem.
Nesse ínterim, Streck (2010) pondera a constante ameaça que o Estado
Democrático de Direito vem passando pelo risco de perder a sua autonomia e por se
fragilizar diante da discricionariedade e arbitrariedade das decisões judiciais,
tomadas com base da principiologia gerada pelo neoconstitucionalismo. Nisto,
afirma que o déficit democrático tem como fundamentos o antigo discricionarismo
positivista e o pragmatismo fundado no declínio do direito.
E, por último, está o risco da panconstitucionalização, onde o ideal de
constitucionalização do Direito pode gerar uma imposição anti-democrática do
comportamento dos particulares, engessando o seu modo de vida em nome dos
princípios que protegem a coletividade como a solidariedade social e a isonomia.
(SARMENTO, 2011)
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O neoconstitucionalismo, ao aproximar o Direito da Moral, provocou, como
dito em linhas atrás, uma atitude mais ativa do Poder Judiciário em questões postas
com carga de análise excepcional e com caráter moral, diversamente do que ocorria
com as demandas tradicionais que eram trazidas para a análise do STF.

Essa

atuação proativa do Judiciário intervém de forma direta no exercício do Poder
Legislativo e do Poder Executiva. Tal conduta do Judiciário passa, então, a ser
chamada de ativismo judicial.
Mais ao mesmo tempo em que essa atuação mais ativa do Poder Judiciário
veio garantir maior proteção aos direitos fundamentais, trouxe consigo obstáculos
para a ampliação do acesso à justiça, diante da reverência excessiva que lhe foi
dada, o que provocou o enfraquecimento dos meios capazes de proteger e efetivar
os direitos constitucionais, como, por exemplo, a disputa de direitos através da
mobilização social. (MAYER, 2011)
Alarcon (2005) afirma que a idealização da justiça na pessoa do juiz e sua
postura paternalista perante a sociedade carente de proteção jurídica, provocou uma
dependência exacerbada dessa em função do Poder Judiciário, mobilizando a sua
estrutura diante do grande número de demandas e, como consequência, a demora
na prestação jurisdicional, gerando uma prestação jurisdicional flagrantemente
ineficaz, fazendo com que dos direitos fundamentais fiquem desprovidos de
efetividade. Configura-se, aí, a contradição presente no neoconstitucionalismo, ou
seja,

prega

a

proteção dos

direitos fundamentais,

mas

em contrapartida

obstaculariza a sua efetividade.
Destarte, para se buscar o equilíbrio entre esses pontos de contradição é que
se faz mister haver cada vez mais a implantação na sociedade da utilização da
cultura de outros meios alternativos de solução de conflitos, garantindo a ampliação
do acesso à justiça e, por conseguinte, a plena efetivação dos direitos fundamentais,
seja porque permitirá ao Judiciário uma prestação jurisdicional mais consciente e
célere, seja porque se alcançará por aqueles meios, uma solução mais humanizada
dos conflitos sociais.
Com esse apreciar para a efetivação dos direitos, individuais e coletivos, é
que decorre a implantação do Estado Democrático de Direito dentro do modelo
neoconstitucionalista, que tem como marcas predominantes a reaproximação do
Direito da Moral, do debate da legitimação do direito, da inserção dos valores
através da aplicação dos princípios, da reabilitação prática do direito, dos métodos
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de

raciocínio jurídico com

ponderações

e

teorias

da

argumentação,

da

constitucionalização do direito protegendo os direitos fundamentais, da judicialização
da política, deslocando-se o poder de criação da norma do Poder Legislativo e
Executivo para o Judiciário.
Porém, a atuação mais ativista do Judiciário também cria obstáculos à
efetivação dos direitos fundamentais, já que fez criar na sociedade o mito de que
somente este tem a legitimidade de solucionar os conflitos, criando assim um
verdadeiro acervo de ações judiciais, cuja prestação jurisdicional encontra-se
“emperrada”, provocando uma morosidade que assola os vários Tribunais de Justiça
do País e, por consequência, fazendo com que essa prestação, ao ser ofertada para
as partes litigantes, restará desprovida de efetividade.
Com vistas à evolução constitucional, tem-se que o princípio do acesso à
justiça passou a ser previsto no artigo 5º. XXXV, da Lei Maior, e que diante de sua
evolução conceitual no decorrer do tempo e dos anseios da sociedade, deixou de
ser apenas o direito do cidadão para utilizar o Poder Judiciário em busca da solução
dos conflitos, passando a ser também o direito a ter um acesso amplo, com plena
efetividade.
E, é dentro dessa busca da efetividade dos direitos fundamentais que os
meios alternativos de pacificação social concedem uma nova leitura ao princípio do
acesso à justiça atuando de forma harmoniosa com o Poder Judiciário, e não como
ameaça à sua função de prestador da tutela jurisdicional, caminhando de mãos
dadas todas as formas pacificadores, fincadas e unidas num só objetivo: o acesso à
justiça para todos, de forma PLENA E EFICAZ, sendo ambos os garantidores
concretos dos direitos fundamentais.

3. OS MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS COMO
EQUIVALENTES
JURISDICIONAIS
PARA
ALCANÇAR
A
JUSTIÇA
PARAJURISDICIONAL
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3.1. A teoria do conflito: Uma abordagem evolutiva dos conflitos sociais e os
meios de sua composição
Os conflitos sociais existem desde as mais remotas civilizações do mundo e
junto com eles sempre houve a incessante busca pelos meios mais eficazes de sua
solução, evoluindo-se através dos tempos e pelas diversas espécies de culturas de
pacificação social. Sendo a natureza da sociedade sempre dinâmica, porque está
sempre em evolução, é normal que diante das inovações e surgimento de novas
formas de interação social surjam cada vez mais conflitos sociais.
A própria natureza humana, que contém pensamentos, filosofias, desejos e
objetivos opostos entre os que convivem num mesmo grupo social, faz levar ao
surgimento dos conflitos de interesses, o que na maioria das vezes, em princípio,
não se consegue harmonizá-los, necessitando de algo que possa remediar essa
situação de desequilíbrio entre as relações humanas.
Faz-se imprescindível ao presente trabalho fazer uma análise sobre a teoria
do conflito, dando enfoque sobre sua relação com o Direito e a Sociedade, bem
como ao seu conceito, os tipos de conflitos, os pontos positivos e negativos, seus
elementos formadores, como eles se desenvolvem, diferença com a disputa e, por
fim, como são os meios de sua resolução, através dos tempos.
A relação do conflito com o Direito e a Sociedade é intrínseca, onde estão
entrelaçados, unidos por objetivos coesos.
Pela expressão latim ubi societas ibi jus, ibi jus ubi societas, onde não existe
sociedade sem Direito e não existe Direito sem sociedade, tem-se que a existência
de um depende exclusivamente da existência do outro. O Direito existe para regular
condutas humanas numa sociedade através de normas permissivas e proibitivas,
para preservar a paz social, através das regras punitivas para violação daquelas
normas. O Direito, portando, permite com isso uma possibilidade de coexistência
social pacífica na medida em que os homens conseguem conviver em harmonia com
as normas de conduta, o que expressa, assim, o caráter preventivo do Direito para o
surgimento de conflitos. (SANTOS, 2012).
Mas, quando os homens ultrapassam os limites daquelas regras de conduta,
não sendo possível a convivência harmônica e pacífica, o Direito passa a ter a
função de dirimir os conflitos existentes na sociedade, diante de um processo
constante e dinâmico de interação social inerente aos indivíduos, o que pressupõe
ser impossível a existência de uma sociedade sem conflitos, estática no tempo e no
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espaço. Por conseguinte, a realidade é que a sociedade está em constante
movimento e evolução, transformando-se através da integração social, que sempre
fará existir o conflito. É ele quem promove esse movimento da sociedade.
Destarte, o conflito social é inerente a qualquer sociedade, visto que a
existência de uma sociedade homogênea e desprovida de conflito constitui-se numa
concepção utópica. A heterogeneidade de um grupo social advém de choques de
interesses, pensamentos discordantes, controvérsias de opiniões, numa constante
medida de forças contrárias, que podem a qualquer momento romper-se.
A constante alteração de picos de harmonia e desarmonia social advém de
várias práticas sociais, diversificadas em cada cultura, sendo da própria natureza da
sociedade a sua mutação, composta de antagonismos, contradições que influenciam
na modificação da estrutura social e, consequentemente, da modificação do Direito,
que deve sempre acompanhar as necessidades atuais e modernas da sociedade.
(SANTOS, 2012).
O Direito, fenômeno mutável, assim como é a Sociedade, faz com que entre
eles exista uma dependência recíproca, onde o Direito deve ser estruturado com
base nas formas definidas pelo sistema social, tornando-se, porém, indispensável
para orientar os indivíduos, através de suas normas de conduta, possibilitando uma
convivência social institucionalizada, modificando-se à medida que a sociedade
evolui. (LUHMANN, 1983)
Assim, o conflito social, por si só, já demonstra a existência de uma
desarmonia nas relações humanas provinda dos processos de interação social,
provocando

uma

natural

existência de diferenças de interesses

entre os

componentes da sociedade, o que faz com que tais incompatibilidades se
transformem nos conflitos de interesses, inevitáveis dentro de qualquer contexto
social.

Registre-se que a sua existência, por si só, não causa ameaça para a

sociedade, mas sim a ausência de métodos de soluções para alcançar a pacificação
social dentro dos limites de cada núcleo social. Daí advém a importância do estudo
aprofundado dos meios de soluções de conflitos, adequando-os a cada realidade de
conflito, dentro do que é permitido legalmente, para que se alcance a sua efetividade
para a pacificação social. (SANTOS, 2012)
Não restam dúvidas que os conflitos nascem dos choques de interesses
incompatíveis entre si, confrontando-se vontades opostas, no dizer de Carnelutti,
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citado por SANTOS (2012, pag. 11), onde “a satisfação da necessidade que
corresponde a um dos interesses exclui ou pelo menos limita a satisfação do outro”.
Percebe-se que dentro do conflito sempre existirá a vontade de satisfação de
um bem ou direito que, a princípio, parece ser incompatível com a satisfação de
outrem, tornando-se impossível a convivência mútua dessas satisfações opostas,
cuja incompatibilidade pode vir a ser real ou fictícia. Nesse sentido, destaca Serpa
(1999) que todo conflito tem origem na incompatibilidade das ações humanas,
gerando reações opostas, provocando um ciclo vicioso de ações e reações,
advindas de vários fatores que levam a constituir o conflito.
Os conflitos são formados por três elementos, ou seja: processo, pessoas e
problema. O primeiro está pautado no dinamismo social, vindo de uma pluralidade
de acontecimentos históricos que envolvem pessoas, fazendo com que deixem de
viver harmonicamente numa sociedade diante da incompatibilidade de interesses
(ações e reações) entre pessoas físicas ou jurídicas que estão unidas por um
contexto social. (SANTOS, 2012)
Com isso, pode-se afirmar que os conflitos podem ocorrer entre o próprio
indivíduo, entre dois indivíduos, entre grupos sociais, entre nações (conflitos
internacionais) surgidos dentro de um determinado contexto social, consistindo,
portanto, num confronto de vontade diametralmente opostas, onde se tenta haver a
dominação de vontade de um sobre o outro, que apresenta clara resistência sobre a
solução apresentada. (SPLENGER e MORAIS, 2012)
Com isso, no que se refere ao elemento do conflito voltado para a pessoa, diz
que poderá ocorrer de forma interna, ou seja, choques entre conceitos, princípios do
próprio indivíduo (conflito intrapessoal), cuja solução ficará restrita à psicologia e;
poderá ocorrer entre indivíduos (conflito interpessoal), e entre grupos (conflitos
grupais).
Por fim, está o elemento problema consistindo na identificação das causas
que levam à incompatibilidade de interesses entre as partes conflitantes, podendo
esses reais interesses serem omitidos ou revelados, fazendo, assim, surgir dois
pontos de configuração do conflito: os interesses e as posições.
Interesses consistem no

que

realmente

o indivíduo pretende numa

determinada situação para alcançar a plena satisfação, sendo, portanto, suas reias
intenções, seus pensamentos intrínsecos. Ou seja, o que realmente motiva a querer
a sua satisfação num determinado bem ou direito. Por outro lado, as posições
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consistem na satisfação declarada, verbalizada, de suas necessidades e vontades,
podendo ou não coincidir com seus interesses. (SANTOS, 2012). Ou seja, o relato
do indivíduo será sua posição, onde o interesse será exteriorizado.
Visto o conflito como processo, ele terá níveis de desenvolvimento conforme
preleciona Moore (1998), ou seja, os conflitos podem ser latentes, emergentes e
manifestos. Nos primeiros encontram-se os interesses implícitos que não foram
externados pelas partes envolvidas no conflito, não provocando, por isso, um estado
de choque, de tensão. Os conflitos emergentes são aqueles em que as partes
possuem consciência da sua existência e os motivos que levaram a existência do
conflito, mas que ainda não buscaram suas soluções. Por fim, os conflitos
manifestos são os que foram verbalizados e estão aguardando a sua resolução.
Tal fato é o que dificulta a resolução de um conflito em sua plenitude, já que
muitas vezes o indivíduo não exterioriza seus interesses em sua totalidade,
deixando, por razões íntimas, ocultos alguns de seus interesses. Essa atitude,
portanto, dificultará a atuação do terceiro no auxílio para a solução do conflito, pois a
este somente são apresentados aqueles conflitos que se tem interesse em externar.
Assim, para uma análise mais percuciente sobre os meios de solução de
conflitos, faz-se imprescindível apontar que os conflitos sociais possuem dois
aspectos que devem ser considerados para a busca da sua finalização, ou seja, o
aspecto sociológico e o aspecto jurídico.
Reside aí, um ponto culminante de efetividade da solução dada pela
mediação, posto que nela analisa-se o conflito pelo aspecto sociológico, o que não
ocorre com a solução dada pelo Poder Judiciário, que analisa o conflito sob o
aspecto jurídico, proporcionando a pacificação social através de uma sentença
prolatada numa ação judicial.
Ou seja, no âmbito jurídico, o conflito social constitui-se em lide, que nas
palavras de Carnellutti (1958), citado por Klippel (2011) é “o conflito de interesses
qualificado por uma pretensão de direito resistida ou insatisfeita, deduzida em juízo”,
onde haverá a subordinação de um interesse sobre o outro.
Dessa intenção de subordinação do interesse chama-se pretensão e a
oposição de alguém contra essa subordinação chama-se resistência, fato este que
faz surgir a lide, a qual possui dois elementos: um material, que se concretiza pelo
conflito de interesse em si e, outro, formal, consistindo na pretensão e na
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resistência. De tal modo, esse conflito social transformado em lide necessita ser
resolvido para que a paz social seja mantida.
Portanto, quando os interesses são exteriorizados pelas posições faz surgir a
disputa, que deve ser vista sob a ótica jurídica de um conflito social, ou seja, lide
processual, onde se busca medir forças. A disputa ocorre quando se exterioriza o
conflito para um terceiro, no todo ou em parte, por isso, como dito algures, nem toda
resolução de disputa, resolve o conflito social, que poderá ficar omitido (SPLENGER
E MORAIS, 2012).
Isso ocorre porque no conflito de interesse apresentado dentro do processo
judicial, o juiz fica limitado a resolver a demanda dentro do que foi proposta pelo
autor da ação, havendo o conflito de interesse qualificado pela resistência do réu à
pretensão autoral. Assim, o objeto do processo não seria o retrato fiel do conflito de
interesses, mas o que foi apresentado pelo autor, em sua petição inicial.
E é essa omissão de interesses que dificulta verdadeiramente o Poder
Judiciário na resolução plena do conflito, já que este deverá ficar sempre adstrito ao
que foi apresentado pelo jurisdicionado, que nem sempre retrata em sua demanda
judicial, o que realmente deseja e necessita. Tal não ocorre, por exemplo, com a
mediação, meio alternativo de solução de conflito, onde o mediador poderá ir mais
profundamente na análise dos interesses que ficaram ocultos, através de técnicas
apropriadas utilizadas no processo de mediação.
Exemplifica-se tal afirmativa através do conceito hipotético onde numa ação
judicial de alimentos proposta pela representante de um menor requerendo a
condenação de pai no pagamento de pensão alimentícia. Os motivos e interesses
apresentados ao Judiciário estariam voltados para a necessidade da criança no que
se refere ao seu sustento, mas que atrás desse interesse externado (posição)
poderia estar oculto outro interesse, o qual por motivo íntimo (vingança pela
separação do casal), a levou a aforar uma ação judicial apenas para ocasionar uma
situação de desconforto para o genitor, que vem cumprindo fielmente sua obrigação
paterna dentro do que ficou estabelecido num acordo extrajudicial efetivado com a
mãe do menor. (SANTOS, 2012)
Dentro desse exemplo hipotético, o juiz não teria como analisar com mais
profundidade os reais motivos da demanda, ficando restrito ao que foi pleiteado e
apresentado como causa de pedir da ação de alimentos. O conflito aparente ficaria
resolvido, mas o conflito interno permaneceria, mantendo-se, portanto, a situação de
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desequilíbrio e desarmonia na relação entre os pais do menor, o que poderá trazer
sérios prejuízos psicológicos para a criança, diante da discórdia não resolvida,
havendo um perigo iminente da mesma sofrer uma alienação parental, como ocorre
em

vários

casos

de

casais

separados,

cuja

separação

não

foi

aceita

conscientemente por um dos cônjuges.
Apesar dos males trazidos pelo conflito, ele não deve ser visto somente como
um ponto negativo, mas também como um caráter social positivo, onde a dinâmica
conflitiva poderá gerar inovações sociais, possibilitando a integração social através
da sociação e coesão interna entre grupos sociais, bem como um elemento
essencial para o crescimento de uma sociedade e um pressuposto para a existência
do Direito.

Essa visão positiva do conflito e ofertada por Santos (2012), Serpa

(1999) e Calmon (2007), que de forma comum apontam a naturalidade do conflito
dentro de

qualquer

sociedade,

que

estimula as

mudanças sociais

e o

desenvolvimento dos indivíduos, apontando que não são os conflitos em si que
desequilibram a sociedade, mas a falta de uma solução eficaz para os que são
apresentados e externados, na forma de disputa, de litígio, ou seja, são os efeitos
negativos e positivos que podem influenciar na convivência pacífica de uma
sociedade. Esses efeitos podem ser destrutivos, se as partes envolvidas no conflito
não ficarem satisfeitas com o resultado e sentem prejudicados; ou, podem ser
construtivos, se as partes ficam satisfeitas com os resultados. (SERPA, 1999)
Várias foram as formas de solução de conflitos surgidas no decorrer da
história. A mais rudimentar foi a autotutela, forma parcial de solução onde não havia
a intervenção estatal na resolução dos conflitos. Cabia às próprias partes buscarem
a solução através da força, impondo a sua vontade sobre a do outro através da
violência, atingindo a justiça pelas próprias mãos. (ALVIM, 2001) Configura-se o
estado da barbárie, já que a defesa do direito ocorria pelo sistema da vingança,
provinda da lei das XII Tábuas, “olho por olho, dente por dente”, imperando sempre
a lei do mais forte. Fale-se em justiça privada, sem a intervenção de um juiz,
alcançada pela decisão dada por uma das partes imposta a outra. (GRINOVER,
CINTRA e DINAMARCO, 2006)
Tal forma de pacificação social foi afastada pelo Estado Moderno, que
condena a sua prática, considerando-a delituosa quando praticada pelo particular
(exercício arbitrário das próprias razões – Art. 345, CP) ou pelo próprio Estado
(exercício arbitrário ou abuso de poder – Art. 350, CP), permitindo-a somente em
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caso excepcional, como ocorre no ordenamento jurídico brasileiro, para os casos de
legítima defesa e estado de necessidade, na esfera penal (art. 24 e 25, CP); de
desforço imediato para proteção de ato de esbulho e turbação na posse, do direito
de cortar raízes e ramos que ultrapassem o limite do prédio vizinho, de penhor legal,
na esfera cível e; por fim, o direito de greve legal, na seara trabalhista (Art. 9º., CLT).
(SANTOS, 2012)
Posteriormente, surgiu o sistema de solução através da autocomposição,
onde são os próprios envolvidos no conflito que decidem a lide, obtendo solução
mais efetiva e duradoura, sem haver a imposição da decisão, pois esta é alcançada
pelo consenso das partes.

A autocomposição pode se dá de forma unilateral

através da renúncia do direito28 e do o reconhecimento do pedido 29 e; de forma
bilateral, como se observa na transação, esta subdividida em negociação,
conciliação e mediação, onde haverá renúncias recíprocas e mútuas concessões.
Na primeira, não há a intervenção de um terceiro, aonde as partes chegam na
solução do conflito por seus próprios meios. Nas duas últimas formas de solução, as
partes do conflito buscam o auxílio de um terceiro imparcial, que não terá poder
decisório, atuando como facilitador da comunicação entre elas.
A autocomposição, portanto, constitui-se numa forma de solução de litígio
advinda das próprias partes envolvidas, com intenção altruísta.
Destarte, com a evolução constante da sociedade, houve a necessidade de
haver a intervenção do Estado na solução dos conflitos sociais, para os casos em
que não se alcançava a solução dos conflitos pela autocomposição, cabendo a ele a
pacificação social, através da jurisdição. Esse dever de solução pacífica do conflito
social passou a ser fundamento do Estado Democrático de Direito, presente no
preâmbulo da Constituição Federal.30
Dessa forma, surgiram as formas heterônomas de solução do conflito, onde a
titularidade da decisão também pôde ser passada para um terceiro, como ocorre
28

A renúncia do direito consiste na abdicação de uma das partes de externar suas pretensões e de ver
satisfeitos seus interesses em contrapartida de obter o alivio de não haver mais conflito.
29
O reconhecimento do pedido retrata o estado de submissão de uma parte perante a pretensão de outra,
renunciando o seu direito de resistência a pretensão apresentada.
30
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e
internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte
Constituição da República Federativa do Brasil. (grifos nossos)
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com a jurisdição e a arbitragem, cuja decisão é dada e imposta. No primeiro caso,
pelo Poder Judiciário e; no segundo caso, pelo árbitro.
A solução do conflito ofertada pelo Poder Judiciário ocorre pela atuação da
sua função jurisdicional prestada através de um processo, onde o Estado-Juiz irá
aplicar a lei abstrata ao caso concreto (silogismo jurídico), para se chegar à
sentença que irá, em tese, pacificar o conflito que lhe foi apresentado pelas partes
na ação judicial proposta, limitada pela pretensão autoral e resistência do réu. Essa
solução dada pelo Estado-Juiz é revestida de segurança jurídica ofertada pela coisa
julgada da decisão judicial; de imparcialidade do juiz (pressuposto processual de
desenvolvimento válido do processo) e da imposição da sentença prolatada
(princípio da inevitabilidade).
A jurisdição, função estatal do Poder Judiciário, que em latim significa dizer o
direito (dicere ius), constitui-se em poder, função e atividade. Poder, porque possui a
capacidade de trazer ao jurisdicionado a imposição de sua decisão. Função, no
sentido do dever de pacificar os conflitos sociais através de um processo, prestando
a tutela jurisdicional aplicando a lei ao caso concreto. E, atividade, por consistir num
conjunto de atos processuais pelo juiz para exercer a sua função jurisdicional. Todos
esses caracteres da jurisdição deverão se concretizar em respeito ao princípio
constitucional do devido processo legal. GRINVOVER (2006)
O que se tem questionado hodiernamente é se essa prestação jurisdicional
tem resolvido de forma justa e efetiva o conflito social. Tal mérito será debatido em
momento posterior analisando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição, a crise
do Poder Judiciário e a tendência de desjudicialização dos conflitos através dos
métodos extrajudiciais de conflitos, os quais, em momento oportuno, serão
diferenciados, focando-se em capítulo próprio sobre o instituto da mediação, objeto
de análise no presente trabalho.

3.2. Alternative Dispute Resolutions (ADRS) e sua influência no Brasil para a
criação dos MESC’S (Meios Extrajudiciais de Solução de Controvérsias)
Falar em meios alternativos de conflitos é falar dos expedientes extrajudiciais
ou não judiciais voltados para a resolução dos conflitos para ampliar o acesso à
justiça, num movimento global nesse sentido, na visão moderna de Cappelletti
(1994).
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A expressão de meios alternativos de solução de conflitos advém da
expressão inglesa alternative dispute resolution que se constitui em um conjunto de
métodos de disputa de interesses distintos, cujos métodos podem ser considerados
como substitutivos da sentença emanada de um processo judicial. Referida
expressão foi utilizada por Frank Sander, professor da Harvard Law School, como
resultado de uma pesquisa voltada para o ideal de justiça no futuro, valorizando a
diversificação dos métodos de solução de conflito, dando ênfase a sua natureza de
contraposição à justiça tradicional ofertada pelo Estado, onde nesta possui o nítido
caráter adversarial. (DA SILVA, 2012)
Tais meios alternativos constituem-se em formas extrajudiciais de resolução
de conflito e possuem a mesma validade e legitimidade presentes no processo
judicial, tanto em relação às partes envolvidas quanto aos terceiros, trazendo em si
uma vantagem única e específica pautada no sentimento de real solução do conflito
de maneira justa para ambas as partes.
Tais técnicas de soluções extrajudiciais possuem várias expressões tanto na
teoria quanto na prática, dentre elas estão as expressões alternative dispute
resolution (ADRs), resolução alternativa de disputas (RAD) ou meios alternativos de
solução de conflitos (MARC’s). Seu surgimento não adveio inicialmente no campo
jurídico, mas da necessidade de negociações de conteúdo comercial, político,
alcançando uma efetiva eficiência, inclusive no âmbito dos sindicatos, diante da
descredibilidade do Judiciário junto à sociedade pela sua ineficiência na solução dos
conflitos. (TARTUCE, 2008)
Estudos doutrinários demonstram que tais meios alternativos foram mais
intensamente institucionalizados através do ordenamento americano em 1976, numa
conferência realizada nos Estados Unidos, em Saint Paul, Minisota, denominada de
The Pound Conference, tendo como destaque a participação do já citado professor
Frank Sander, da Universidade de Direito de Ravard. Para o referido docente
americano, o propósito de inserir dentro do Poder Judiciário americano mecanismos
múltiplos de resolução de conflitos através de métodos alternativos seria um remédio
para o cidadão obter uma solução do conflito mais adequada, rápida e eficaz.
(SALES, 2011).
Nessa conferência, os doutrinadores e juristas reuniram-se para discutir a
insatisfação vinda da distribuição tradicional da justiça pelo Estado. Nessa
oportunidade, foi divulgada a possibilidade das cortes americanas terem diversas
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portas de solução de conflitos, umas para o processo; outras para as vias
alternativas. (TARTUCE, 2008). É o que se denominou de “Multidoor Courthouse
System”, que em português chama-se de Sistema das Múltiplas Portas ou
Multiportas.
Através desse inovador sistema, torna-se possível colocar à disposição da
sociedade, múltiplos meios de composição das controvérsias para as constantes
demandas levadas para o Poder Judiciário, onde pode ser feita uma análise sobre
os pontos positivos e negativos sobre a utilização de cada método compositivo,
adequando-se da melhor forma para cada caso concreto.
O procedimento a ser utilizado nesse tipo de sistema múltiplo consiste no
auxílio de um assessor para as partes para estas optaram pelo método mais
adequado para a solução do litígio, onde elas, ao comparecerem a um centro de
prestação de serviços dos múltiplos métodos alternativos de resolução, escolhem
qual deles acredita-se ser mais viável, sem precisar buscar primeiramente a justiça
impositiva do processo judicial. Ressalte-se, que tais métodos alternativos não
entram em disputa com o método da jurisdição estatal, mas se harmonizam com
esse, onde o próprio Poder Judiciário oferece apoio, além de incentivar e financiar a
realização de tais métodos. (SALES, 2011)
Portanto, o sistema de multiportas coloca à disposição do cidadão, de forma
ampla, todos os métodos alternativos de solução de conflitos, dentro de um único
centro, tendo o cidadão ao seu dispor alguém para ajudá-lo na escolha do meio
adequado para cada tipo de disputa, sendo observado, para tanto, os interesses, a
natureza do conflito e a adequação do meio.
Esse sistema foi o propulsor para que os Estados Unidos estabelecessem
cinco critérios para a possibilidade de aplicação de mecanismo alternativo na
resolução de cada conflito específico, entre eles: a natureza da disputa, a relação
continuativa entre as partes para que o diálogo possa permanecer, o valor na
disputa para que as partes fiquem em situação de igualdade; o custo na resolução
da disputa e a velocidade na resolução da disputa.
Assim, com a introdução do sistema de múltiplas portas por Frank Sander,
descentralizando a atuação do Poder Judiciário na solução dos conflitos, passou-se
a pensar na sua forma de institucionalização e implementação dessa cultura no meio
social. Em 1980, houve um grande incentivo de realização de planos pilotos de
mediação e arbitragem por meio de recursos públicos e o apoio da classe dos
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advogados, os quais estavam começando a se aproximar dessa nova perspectiva
para as soluções dos conflitos. No término da década de 90, houve a efetividade da
institucionalização dos meios alternativos de solução dos conflitos no âmbito do
Poder Judiciário, por meio do Alternative Dispute Resolution Act, em 1998, onde
todos os Tribunais Federais do EUA deveriam organizar e estabelecer o seu
programa de ADR, por meios de regras locais, e junto com isso, determinava o
incentivo do uso dos métodos alternativos. (GABAY, 2011)
Desse modo, as Cortes Federais, seguidas posteriormente pelas Cortes
Estaduais, passaram a realizar políticas de implementação de programas dos meios
alternativos de solução de conflitos para auxiliar o Poder Judiciário na administração
da justiça.
Importante ressaltar que os procedimentos de ADR podem ser obrigatórios e
outros facultativos, onde, no primeiro caso, o resultado nele obtido não possui
natureza vinculante, já que uma das partes poderá buscar um novo resultado
através da justiça tradicional, por meio de processo judicial, sendo considerado,
assim, apenas como condição de ação.
Há também forma de classificar os métodos consensuais de solução de
conflitos, distinguindo-se entre o modelo conciliatório e o modelo decisional. No
primeiro caso, o objetivo do método consensual é resolver o conflito por meio de
uma solução alcançada e acordada entre as partes, como ocorre na mediação e, em
virtude dessa autonomia das partes, foi o modelo que mais obteve sucesso nos
Estados Unidos. No segundo caso (decision-oriented), a composição do conflito e
resultado de uma decisão vinda de um terceiro imparcial não pertencente ao Poder
Judiciário. Amolda-se tal modelo ao instituto da arbitragem. Com isso, diante desse
sistema de múltiplas portas para o acesso a justiça no ordenamento americano,
pode-se afirma que a ADR fez surgir duas formas de justiça: a “justiça alternativa
privada” decorrente da autonomia das partes litigantes em procurar centros
especializados em resolução consensual de conflitos e; a “justiça alternativa
pública”, baseada no court-managed ADR. (FANCHINI NETO, 2011)
Assim, válido destacar os vários meios alternativos utilizados nos Estados
Unidos, cujas espécies são classificadas como processos de adjudicação, técnicas
consensuais e os processos mistos. (TARTUCE, 2008)
Na primeira classificação, ou seja, nos processos de adjudicação, as soluções
são dadas por um terceiro, o qual submete sua decisão para as partes do conflito,
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cujo resultado qualifica-se pelo perde-ganha, incluindo nesses tipos de mecanismos,
os procedimentos judiciais e administrativos, a arbitragem e os tribunais privados,
conhecidos como rent a judge31. (TARTUCE, 2008)
Já dentro das técnicas consensuais, destacam-se a negociação, a mediação,
a conciliação e a figura do ombudsman, que se constitui numa instituição que tem
por função realizar pesquisas de queixas e prevenir disputas, facilitando a resolução
do conflito interna corporis. (TARTUCE, 2008)
E, com referência aos sistemas mistos de solução de conflitos, inserem-se
neles o med-arb, fact finding, minitrial, summary jury Trial, baseball aritration ou finaloffer arbitration, early neutral evaluation, a court-annexed arbitration, a mediation,
judicial settlement conferences e one-way arbitration. (FANCHINI NETO, 2011)
No primeiro, ou seja, med-arb, a solução do conflito é tentada inicialmente
pela mediação e, não atingindo o acordo, parte-se, então para a arbitragem, onde o
terceiro terá uma função mista de mediador e árbitro, o qual utilizará de técnicas
consensuais de mediação, bem como poderá impor a sua decisão quando utilizar a
técnica da arbitragem, que passará a ser obrigatória. (TARTUCE, 2008)
Já o sistema do fact finding, utiliza-se de um terceiro imparcial que ao ser
escolhido irá identificar os fatos importantes para a causa, como verdadeiro auxílio
para a realização de negociação, da mediação e da solução judicial.
O minitrial é utilizado para resolver demandas de litigância longa, visando à
obtenção de uma solução que seja satisfatória para ambas as partes envolvidas no
conflito, onde se observa as suas necessidades, utilizando-se para a referida
solução várias técnicas de composição. As partes dos conflitos são representadas
por seus advogados que apresentam suas teses e por meio de um advogado com
maior experiência, denominado consultor neutro, emitirá seu parecer caso a
demanda fosse decidida pelo Tribunal e, a partir desse parecer, os participantes
voltam a negociar uma proposta de acordo. (TARTUCE, 2008)

Nesse tipo de

procedimento há um processo simulado, com o objetivo de se obter informações
sobre a viabilidade das pretensões das partes e de se tentar aliviar o ânimo de
disputa para que se possa alcançar um acordo futuro. (FANCHINI NETO, 2011)

31

Rente a judge são tribunais privados, procurados voluntariamente pelas partes envolvidas no conflito, cujos
juízes particulares são membros neutros, pagos para realizar a solução do conflito e sua decisão é tida como
julgamento, sendo cabível recurso. (TARTUCE, 2008)
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Por outro lado, no summary jury trial

(julgamento sumário por júri), os

advogados das partes dos conflitos apresentam suas alegações e teses para um juiz
e um júri simulado desprovido de autoridade jurídica, fazendo uma simulação de
como o caso seria resolvido se fosse levado para o real tribunal. Nesse
procedimento não são produzidas provas. O parecer que esse júri emite não obriga
as partes, mas apenas as auxilia para que elas tenham uma melhor compreensão
sobre seus conflitos, facilitando para a existência de um futuro acordo. (FANCHINI
NETO, 2011)
O procedimento do early neutral avaliation (ENE), também chamado de
avaliação preliminar, é recomendável quando o processo está em sua fase inicial.
Após terem sido apresentadas de forma escrita as teses do autor e do réu, com a
apresentação de sua contestação, os mesmos são ouvidos de forma sumária
perante um terceiro neutro que, por ser especializado na matéria controvertida, irá
fazer a análise das alegações. Tal terceiro pode ser um advogado ou um juiz. Seu
papel é elaborar um parecer, após analisar os fatos, que conterá um resultado
provável da causa, expondo se as partes teriam ou não a possibilidade de provar
suas alegações, qual o dispositivo legal que poderá ser aplicado ao caso e como
tem sido o entendimento jurisprudencial sobre o caso apresentado. (FANCHINI
NETO, 2011)
Importante ressaltar que o referido parecer do terceiro não vincula as partes,
pois ele serve apenas como uma orientação jurídica. O terceiro, nesse caso, pode
prever o resultado de uma futura demanda e com isso poderá auxiliá-las no
processo de negociação. (TARTUCE, 2008)
O outro procedimento está baseado na arbitragem vinculada ao juízo (courtannexed

arbitration),

onde

no início

do

processo judicial

as

partes

são

encaminhadas para um árbitro ou um colegiado de árbitros, que pode ser formado
por advogados ou juízes aposentados. A decisão proferida por ele não é obrigatória
e nem definitiva, pois caso não haja satisfação da decisão por uma das partes, esta
poderá dentro do prazo de 30 dias a contar do laudo arbitral, requerer que seja
realizada uma nova análise pelo juiz da demanda, instaurando-se o “trial de novo”
(nova análise integral da causa). Não havendo qualquer impugnação das partes
sobre o laudo arbitral, essa decisão se torna definitiva e vinculativa. (FANCHINI
NETO, 2011)
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A mediação endoprocessual, em inglês, denominada de court-annexed
mediation, ocorre por meio de mediador, o qual inicia a sessão esclarecendo o
procedimento e passa a ouvir as partes de forma conjunta ou individual, para que
possa entender os motivos dos litígios. Em caso de sucesso, o acordo deverá ser
reduzido a termo. Esse tipo de procedimento pode ser indicado pelo juiz da ação ou
ser requerido pelas partes. .(FANCHINI NETO, 2011)
Na técnica da settlement conference, ocorre a audiência de conciliação, onde
o juiz participa das tratativas entre partes e seus advogados para tentar se chegar a
um acordo e, em caso de não obtenção, o litígio em discussão é encaminhado para
ser resolvido por um dos meios alternativos de solução.
A técnica appellate mediation consiste na utilização da mediação em grau
recursal, onde o processo ao chegar no Tribunal é feita uma análise sobre as causas
dos recursos, observando-se a sua natureza, fazendo-se uma triagem para aquelas
em que há um possibilidade de acordo, onde o mediador tentará a composição do
litígio pela forma consensual
Na baseball arbitration ou final-offer arbitration, a negociação é apresentada
pelas partes baseadas em duas soluções a ser escolhidas pelo árbitro (TARTUCE,
2008). Tal método consiste num verdadeiro estímulo para as partes se
responsabilizarem pela solução do conflito, passando a ser
administração da justiça.

gestoras na

Porém, em havendo exorbitância da proposta, será o

árbitro quem irá escolher a decisão mais justa e adequada para o caso.
Por fim, está o método do one-way arbitration, pelo qual a vinculação do laudo
arbitral ocorre apenas para uma das partes.
Expostos tais métodos das ADR’s, torna-se viável a exposição dos seus
pontos positivos e negativos, analisados por FANCHINI NETO (2011). Para o
referido autor, duas vantagens podem ser consideradas em seu uso. Uma, seria a
vantagem quantitativa, por ser uma forma eficaz, menos onerosa e célere na
solução dos conflitos e; a outra, seria a vantagem qualitativa, por facilitar a
participação mais ativa das partes na resolução dos seus conflitos, tendo como
consequência direta a reconciliação entre elas, diante do restabelecimento da
comunicação, fazendo permanecerem os vínculos interpessoais.

Além desses,

sustenta como vantagens, a função residual do Poder Judiciário para a solução de
casos específicos e o limite a ser dado ao ativismo judicial.
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Em contrapartida, pondera que alguns doutrinadores, adeptos ao sistema
conservador, não vêem com bons olhos esse movimento da ADR. Mas, inobstante
essa

resistência

doutrinária,

prevalece

o

entendimento

das

importantes

contribuições que as ADR’s têm ofertado para a cultura de pacificação social, já que
através delas há uma maior aproximação da justiça ideológica, por meio de uma
negociação alcançada pelo diálogo.
Pelo sistema de multiportas dos Estados Unidos, analisa-se a sua
aplicabilidade no ordenamento jurídico brasileiro. Apesar de no Brasil não existir
expressamente

esse

sistema

americano

inovador

de

descentralização

da

administração da justiça, pela desjudicialização dos conflitos, a partir da década de
90, os meios alternativos de solução dos conflitos começaram a ter um enfoque
maior diante da sua inserção na sociedade como um meio de garantia de ampliação
do acesso à justiça, com destaque para a arbitragem, a conciliação e a mediação,
onde no primeiro método houve sua normatização e implementação em 1996, pela
Lei n. 9.307/96. A conciliação foi ressaltada pela Lei do Juizado Especial Estadual
(Lei 9.099/95) e a mediação, ainda sem normatização específica em vigor, foi
valorizada por meio da Resolução n. 125 do CNJ, publicada em novembro de 2010,
que dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos
de interesses no âmbito do Poder Judiciário.
Também se tem demonstrado como forma de implementação dos métodos
alternativos, o atual Código de Processo Civil, em seu artigo 125, que valoriza a
realização da conciliação nos processos judiciais, bem como o anteprojeto do Novo
Código de Processo Civil, apresentado ao Senado em junho de 2010, referente à
inserção expressa da mediação, bem como da figura do mediador judicial,
assumindo um papel auxiliar da justiça.
Portanto, pelo que foi acima exposto de forma breve, o sistema de multiportas
dos Estados Unidos que tem atuado de forma eficaz na distribuição da justiça,
consiste num modelo base a ser seguido pelo Brasil, onde o Poder Judiciário deverá
colocar à interia disposição dos jurisdicionados os métodos alternativos de solução
do conflito para através do princípio da autonomia da vontade, eles optarem pelo
meio mais adequado para a composição do litígio, os quais se encontram
envolvidos. Para isso, necessário se faz a efetivação das políticas públicas
determinadas na Resolução 125/2010, do CNJ, voltadas para a implementação da
conciliação e mediação.
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3.3.

Os

MECS’S

como

substitutivos

da

jurisdição

ou

equivalentes

jurisdicionais e os seus traços diferenciadores
Os meios alternativos de solução de conflitos não se constituem na realidade
em inovação doutrinária, mas numa retomada ao passado, onde os conflitos sociais
eram, em sua maioria, solucionados pelos particulares, sem a intervenção estatal.
No Brasil, na primeira Constituição do Império, promulgada em 07 de
setembro de 1822, quando houve sua independência de Portugal, já previa
expressamente, em seu artigo 161, formas de solução de conflitos, diversas da que
provinha do Estado-Juiz, colocando o uso prévio da conciliação como condição de
ação para o processo judicial. O método conciliativo do conflito era realizado por um
Juiz de Paz eleito para essa finalidade. Essa característica de composição amigável
presente na Constituição advinha dos ideais liberais para afastar o autoritarismo e
intervenção estatal nas relações particulares. (GROSMAN e MANDELBAUM, 2011)
A necessidade de tentativa prévia da conciliação foi mantida no Regulamento
737, de 1850 e na Lei 2.033, de 1871, conhecida como Consolidação das Leis de
Processo Civil do Conselheiro Ribas. Posteriormente, tais métodos foram afastados
diante da extrema valorização dada ao Poder Judiciário na intervenção das relações
privadas, como único competente e legítimo para resolver os conflitos sociais.
Contudo, na atual Constituição de 1988, que foi promulgada depois de um
período marcado pela ditadura, foram retomados os objetivos de implementação das
formas alternativas de resolução de conflitos, inspirada na ideia de desjudicialização
das relações sociais, na busca da proteção dos direitos individuais. O ressurgimento
desses métodos teve como inspiração a busca incessante de descentralizar a
distribuição da justiça do Poder Judiciário, que com o crescimento exacerbado e
desordenado das demandas judiciais, passou a exercer uma função morosa e
ineficaz, deixando de resolver os conflitos de forma adequada.
Seguindo esse mesmo objetivo, o legislador criou em 1995, através da Lei
9.099/95, os Juizados Especiais Cíveis e Criminais contendo como foco prioritário a
justiça coexistencial, baseada no incentivo da conciliação. Entretanto, mesmo com o
primeiro passo tomado no sentido de implementar os métodos alternativos, verificase a permanência de obstáculos ao pleno acesso à justiça e garantia dos direitos
fundamentais, estes concretizados pela desigualdade social e econômica, a
morosidade do Poder Judiciário e o alto custo de sua função jurisdicional.
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Tais medidas normativas ainda não se apresentam suficientes para a
aplicação plena dessa justiça alternativa, necessitando, assim, haver uma
transmudação na sociedade, da cultura demandista para a cultura da pacificação
social.
A sociedade brasileira possui raízes profundas na política do Estado
intervencionista, atraindo para si, a responsabilidade exclusiva de tutela protetiva
dos cidadãos, garantindo-se a efetividade dos direitos por meio da aplicação da lei
nos processo judiciais, onde a vontade dos indivíduos é substituída pela vontade do
Estado.
Quatro são os métodos alternativos de solução de conflito aceitáveis na
doutrina brasileira, quais sejam: arbitragem, conciliação, negociação e mediação.
Portanto, os equivalentes jurisdicionais retomam ao sistema brasileiro como
instrumentos institucionalizados, sendo vias alternativas ao processo, que diante da
constante e atual crise do Poder Judiciário, vêm tendo obtendo resultados positivos
diante da eficácia de sua utilização. Tais formas alternativas à jurisdição têm
passado a ser consideradas como formas essenciais de solução de conflitos, ao
substituir a decisão do juiz pela decisão dada pelas próprias partes. (TARTUCE,
2008)
A priori, faz-se necessário fazer um breve paralelo entre a jurisdição estatal e
os

equivalentes jurisdicionais

representados

pela

mediação,

conciliação

e

arbitragem.
A jurisdição exercida pelo Estado através do processo judicial constitui-se no
meio formal para a composição dos conflitos sociais, que durante muito tempo
acreditou-se ser o método mais democrático e justo em decorrência dos princípios
constitucionais garantidores da efetivação dos direitos fundamentais, como por
exemplo, o Princípio do Devido Processo Legal e da Segurança Jurídica diante do
manto da coisa julgada que torna inalterável a decisão judicial, voltada para a
composição do conflito social.
Todavia, apesar da cultura demandista inserida na sociedade brasileira, os
demais métodos alternativos de solução de conflito, como já dito alhures, já se
faziam presentes, e que hodiernamente vêm ressurgindo diante da crise de Poder
Judiciário, onde tais métodos, diga-se de passagem, não excluem a jurisdição, mas
atua paralelamente com ela na busca da pacificação social, que é responsabilidade
tanto do Estado quanto de toda a sociedade.
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No que se referem aos métodos alternativos de solução de conflitos, eles
possuem entre si pontos específicos que os diferenciam de forma marcante, quando
se faz um comparativo entre eles.
A arbitragem foi instituída normativamente no Brasil pela Lei 9.307/96 onde as
partes por meio de autonomia de vontade optam por este método escolhendo um
árbitro que irá decidir, de forma impositiva, o suposto litígio. O árbitro, portanto,
precisa ter capacidade, conduta ilibada e possuir o mínimo de conhecimento
possível sobre a natureza da demanda, não sendo necessário, porém, que o mesmo
possua formação acadêmica jurídica. As decisões por ele proferidas possuem força
de coisa julgada não necessitando de homologação judicial para ter eficácia de título
executivo. Destarte, em caso de descumprimento da sentença arbitral, poderá a
parte executá-la forçando o seu cumprimento através dos meios coercitivos
inerentes à tutela executiva estatal. Porém, para conter tal força executiva é preciso
que a sentença arbitral atenda aos requisitos contidos no artigo 26, da Lei de
Arbitragem

32

, e que não seja declarada nula pelo Poder Judiciário nos casos

previstos no artigo 32, da referida lei 33.
Dessa breve exposição, percebe-se que a arbitragem não tem a finalidade de
substituir a jurisdição estatal, mas de colocar-se lado a lado, sem violar o Princípio
da Inafastabilidade Jurisdicional. O referido método constitui-se numa jurisdição
privada de conflitos de natureza disponível, onde o cidadão poderá optar entre a sua
utilização ou buscar a tutela jurisdicional fazendo valer a sua autonomia de vontade
quanto à forma mais adequada para o tratamento de seu conflito.
No que se refere aos traços diferenciadores entre a arbitragem e a mediação,
estes são bastante marcantes. O primeiro deles está na atuação do terceiro na
32

Art. 26. São requisitos obrigatórios da sentença arbitral:
I - o relatório, que conterá os nomes das partes e um resumo do litígio;
II - os fundamentos da decisão, onde serão analisadas as questões de fato e de direito,
mencionando-se, expressamente, se os árbitros julgaram por eqüidade;
III - o dispositivo, em que os árbitros resolverão as questões que lhes forem submetidas e
estabelecerão o prazo para o cumprimento da decisão, se for o caso; e
IV - a data e o lugar em que foi proferida.
33
Art. 32. É nula a sentença arbitral se:
I - for nulo o compromisso;
II - emanou de quem não podia ser árbitro;
III - não contiver os requisitos do art. 26 desta Lei;
IV - for proferida fora dos limites da convenção de arbitragem;
V - não decidir todo o litígio submetido à arbitragem;
VI - comprovado que foi proferida por prevaricação, concussão ou corrupção passiva;
VII - proferida fora do prazo, respeitado o disposto no art. 12, inciso III, desta Lei; e
VIII - forem desrespeitados os princípios de que trata o art. 21, § 2º, desta Lei.
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composição do litígio, onde o árbitro irá tomar uma decisão impositiva na solução do
conflito, assemelhando-se à jurisdição estatal; e o mediador apenas auxilia as partes
a chegarem elas mesmas na solução do seu problema, transformando, dessa forma,
o conflito, podendo haver ou não um acordo. Na arbitragem, a linguagem do árbitro
é binária, baseada no perde-ganha como ocorre no processo judicial, diferenciandose deste, pelo fato das partes livremente escolherem o julgador, o que não ocorre no
procedimento tradicional da jurisdição estatal.

Nessa linguagem binária da

arbitragem, o árbitro se coloca entre as partes, mas acima delas . Na mediação, a
linguagem é ternária, colocando-se o mediador ao lado das partes como mero
auxiliar, na facilitação do diálogo, para que elas próprias cheguem na melhor
alternativa para pôr fim ao impasse.
Desse modo, o funcionamento da arbitragem em muito se assemelha do
funcionamento do processo judicial, onde o árbitro é considerado juiz de fato e de
direito, exercendo a função pública de administrar a Justiça.
Por sua aproximação com a jurisdição, a arbitragem é regida pelos princípios
aplicados à justiça estatal, como o contraditório, a ampla defesa, a igualdade de
tratamento das partes, a imparcialidade e a independência do árbitro, bem como o
livre convencimento dos julgadores no momento da prolatação do laudo arbitral.
Já com referência à conciliação, a arbitragem diferencia-se em seu objetivo,
que inobstante ser um método alternativo de conflito à jurisdição, não tem por
finalidade o acordo entre as partes.
Quanto à negociação, esta se constitui no meio de resolução de conflito onde
as partes não são intermediadas por um terceiro, buscando por elas próprias a
pacificação social. Diante dessa informalidade, o acordo firmado entre elas não tem
caráter obrigatório e, apesar do acordo ter sido firmado por livre vontade das partes,
o cumprimento poderá ou não ocorrer.
Por sua vez, a conciliação e a mediação são métodos autocompositivos que
necessitam da figura de um terceiro para auxiliar as partes a chegarem ao acordo,
possuindo, além disso, outros pontos de similitude como, por exemplo, a
voluntariedade, a flexibilidade, a autonomia das partes na elaboração de decisões, a
imparcialidade do terceiro e o caráter privado desses métodos. Todavia, tais
institutos possuem pontos diferenciadores, os quais serão adiante analisados,
destacando-se a natureza do litígio, o objetivo principal de cada uma, a profundidade
da análise do conflito e, por fim, a forma de atuação do terceiro. (SANTOS, 2012)
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O primeiro ponto diferenciador entre a mediação e a conciliação reside na
espécie do litígio apresentado pelas partes. No primeiro método, o litígio possui
características de vínculos afetivos familiares ou vínculos contratuais, comerciais ou
trabalhistas, os quais necessitam da utilização de técnicas para restabelecer a
comunicação entre elas, tendo em vista a natureza continuativa das relações entre
os conflitantes, a qual não poderá ser interrompida após a solução da controvérsia.
Já na conciliação, o conflito deverá advir de relações circunstanciais onde as partes
passam a se vincularem somente em virtude de um determinado fato ou
acontecimento, como ocorre nos conflitos decorrentes de acidentes de tr ânsito.
Nesses casos, não há uma preocupação do conciliador em restabelecer a
comunicação entre as partes, já que entre elas não há qualquer vínculo preexistente
que as una e que precisa ser restaurado. Portanto, afigura-se aí o único e imediato
objetivo da conciliação, ou seja, a obtenção de um acordo para evitar uma demanda
judicial ou pôr termo a um processo já em andamento. (SANTOS, 2012)
Destarte, diante dessa natureza de relação continuada entre as partes do
conflito é que se busca o restabelecimento do diálogo no sentido de se obter um
acordo baseado nos interesses, nas necessidades e nas possibilidades de cada um,
de forma harmônica, igualitária e justa, inobstante as concessões recíprocas que
existirão na formulação do acordo a ser firmado.
Quanto ao propósito principal, Sales, (2004 p.38), aponta a diferença entre
conciliação e mediação quanto ao objetivo de cada uma, manifestando-se nos
seguintes termos:
Na conciliação, resolve-se o conflito que se expõe, não cabendo ao
conciliador aprecia-lo com profundidade, verificando o que há alem dele. E
ainda o conciliador intervém muitas vezes no sentido de formar um acordo.
Na mediação é preocupação primeira do mediador verificar todo o contexto
do conflito, não podendo o mediador forçar qualquer acordo. O acordo deve
nascer porque as partes decidiram assim e não por intervenção de
terceiros.

No que pertine à profundidade do conflito, na conciliação, o terceiro apresenta
propostas para que as partes cheguem a um acordo, mas sem se preocupar em
resolver profundamente o conflito, mas de forma superficial, o que pode provocar
uma satisfação parcial e não plena das partes. O seu objetivo primordial é atingir o
acordo para pôr fim ao processo judicial, não se preocupando o conciliador em
restabelecer a comunicação, o que na maioria das vezes, o acordo firmado apenas
soluciona parcialmente o conflito. Por outro lado, na mediação o tratamento do
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conflito será feita de forma percuciente, analisando-se os motivos que fizeram surgir
o conflito, buscando dessa forma, pacificar as relações conflituosas por meio do
restabelecimento do diálogo (SPLENGER, 2012). Nesse método autocompositivo
existe um verdadeiro e profundo tratamento do conflito, buscando as razões da sua
existência, levando as partes a refletirem e chegarem numa resolução satisfatória
para todos, com igualdade e justiça.
Quanto ao terceiro imparcial inerente aos dois métodos autocompositivos,
tem-se que na figura na mediação, a figura do terceiro denominado mediador, que
não intervém na solução do conflito, mas apenas busca facilitar e restaurar a
comunicação entre as partes, para que estas alcancem por elas próprias, a solução
do conflito. Dessa maneira, transfere-se para as partes a responsabilidade de
administrar o seu conflito da melhor forma possível, utilizando-se de métodos
informais que aproximam os mediados, bem como unem a cidadania e o ideal de
justiça dentro de uma democracia participativa.
A atuação do mediador é mais preponderante na modalidade passiva, já que
lhe é vedado opinar e apresentar propostas de acordo para as partes. O terceiro, na
realidade, deverá levar os mediados a analisarem os conflitos sobre todos os
ângulos, fazendo com que sejam expostos os reais interesses, para que ao serem
identificados os pontos controvertidos, as próprias partes passem a ter a capacidade
de formular propostas de acordo, afastando-se de uma visão de disputa, própria de
um processo judicial.
A tarefa do mediador é, portanto, ouvir os conflitantes para gerar entre eles o
diálogo pacífico e produtivo para se chegar ao possível acordo e tratamento efetivo e
permanente da controvérsia.
O conciliador, por sua vez, possui uma atuação mais ativa e participativa na
formulação do acordo, sem se preocupar com o tratamento profundo do litígio, sem
pesquisar os seus motivos formadores, os interesses obscuros e, quanto menos
restabelecer os vínculos entre as partes. O conciliador, portanto, poderá a todo o
momento sugerir, orientar e aconselhar as partes a chegarem à composição
amigável.
Pinho (2011), também se manifesta sobre as diferenças entre a conciliação e
mediação, apontando como ponto de divergência o âmbito de atuação do terceiro
imparcial, pronunciando-se da seguinte forma:
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... a conciliação é uma atividade inerente ao Poder Judiciário, sendo
realizada por juiz togado, por juiz leigo ou por alguém que exerça a função
específica de conciliador. Por outro lado, a mediação é atividade privada,
livre de qualquer vínculo, não fazendo parte da estrutura de qualquer dos
Poderes Públicos. Mesmo a mediação paraprocessual mantém a
característica privada, estabelecendo apenas que o mediador tem que se
registrar no tribunal para o fim de ser indicado para atuar nos conflitos
levados à Justiça.

A conciliação pode ser exercida no âmbito judicial ou extrajudicial com foco na
obtenção de um acordo voluntário e mútuo, possuindo objetivos: sociais, diante da
pacificação do conflito; jurídico, ao aplicar o direito ao caso concreto e; político,
diante da distribuição da justiça feita pelo próprio cidadão. São características da
conciliação: a informalidade do procedimento, a sua flexibilidade e a vontade das
partes em querer resolver o conflito. Seu procedimento constitui-se em quatro fases:
abertura, esclarecimento, criação de opções e, por fim, a possibilidade do acordo.
(SANTOS, 2012)
Dentro do ordenamento jurídico existe previsão expressa na utilização da
conciliação como um meio de extinguir um litígio judicial, normas essas que foram
introduzidas na década de 90, passando a constituir um dever processual do juiz de
disponibilizar para as partes processuais esse método autocompositivo, o qual se
encontra normatizado nos artigos 125, 331, 447, 448 e 449, do Código de Processo
Civil, sob pena de nulidade processual.
Além das

disposições

processuais, houve uma

elevação da justiça

coexistencial obtida pela conciliação e pela arbitragem, através da Lei 9.099/95, que
criou os Juizados Especiais Estaduais.
Outro ponto diferenciador entre esses institutos reside na forma de linguagem
utilizada. Na mediação, há a linguagem ternária, onde o terceiro faz surgir o debate
sobre o conflito, fazendo que cada conflitante coloque-se no lugar do outro e
fazendo restabelecer o diálogo que havia sido interrompido.
O que realmente importa na mediação é a existência da transformação do
conflito, para restabelecer a relação social interrompida ou para resolver o conflito de
forma eficaz para que o mesmo seja realmente sanado sem a possibilidade de seu
surgimento no futuro. Por outro lado, o objetivo principal da conciliação é finalizar o
processo judicial, sem se preocupar diretamente com a solução do conflito, o que
pode proporcionar o surgimento de uma nova demanda judicial já que, na maioria
das vezes, não há um tratamento profundo e eficaz do conflito. De tal modo, a
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conciliação tem mais um caráter processual do que social e terapêutico para as
partes, como ocorre na mediação.
A mediação pode ser exercida antes mesmo da existência de um conflito,
tendo finalidade preventiva, sendo um constante “trabalho de regulação das relações
entre uns e outros” ou para reparar laços que sofreram danos, ou para reparar
desavenças. (SIX, 2001, p.258).
A conciliação tem como foco o acordo entre as partes mediante concessões
mútuas e; na mediação, o acordo “é mera consequência, pois visa possibilitar o
diálogo entre as partes para que encontrem soluções próprias para seus conflitos”
(AMARAL, 2009, p. 96). Já a arbitragem, a diferença está que o árbitro tem poder de
decisão sobre as partes, diversamente do que ocorre com o mediador, que tem
função apenas de auxiliar das partes, sem qualquer poder decisório.
Apesar das diferenças entre os meios alternativos de solução de conflito, não
restam dúvidas que todos possuem a função de descentralizar a administração da
justiça com a desjudicialização dos conflitos, garantindo ao cidadão o pleno e amplo
acesso a uma ordem jurídica justa.
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4. MEDIAÇÃO PREVENTIVA E EXTRAJUDICIAL: ALTERNATIVA EFICAZ DE
JUSTIÇA NO CENÁRIO JURÍDICO CONTEMPORÂNEO
4.1. Considerações Basilares sobre Mediação
4.1.1. Conceito, Características e Requisitos de Validade
Expostas as breves considerações sobre o princípio do acesso à justiça que
impulsionou a existência dos meios alternativos de conflitos, parte-se, então, para a
análise do instituto da mediação, tema central do presente trabalho, abordando seu
conceito, suas características, seus princípios, suas finalidades, suas modalidades e
sua normatividade, fazendo-se uma análise da sua sistematização e aplicação para
a efetivação

dos

direitos fundamentais

que,

de certo modo,

encontra-se

obstacularizada pelos ideais do Neoconstitucionalismo, já que este tem como
princípio a centralização da solução do litígio sob a responsabilidade exclusiva do
Poder Judiciário.
A origem da palavra mediação vem do latim, mediare, tendo como significado
colocar-se ao meio. (SERPA,1999).
Inúmeros são os conceitos que se encontram estampados no campo jurídico
doutrinário, brasileiro e estrangeiro, por isso, não há como esgotá-los, mas ater-se a
alguns posicionamentos relevantes e que contribuem, sobremaneira, para um
entendimento mais percuciente sobre esse instituto.
Mediação pode ser entendida de várias formas. Como técnica onde as partes
do conflito buscam chegar num acordo através do auxílio de um mediador,
considerado um terceiro imparcial, sem poder de decisão; ou pode ser vista como
um processo de negociação auxiliado por terceiro, a ser escolhido de comum acordo
pelas partes, para se chegar à solução do conflito. (COLAIÁCOVO, 1999)
Também pode ser analisada como uma interferência na negociação onde
uma terceira pessoa terá um poder limitado e não coercitivo para ajudar as partes
envolvidas no conflito na busca de uma solução. (MOORE, 1998)
Há quem afirme que a mediação se constitui numa solução de conflito de
natureza contratual em que duas ou mais vontades convergem para um fim em
comum, criando ou extinguindo direitos. (BRAGA NETO, 1999) Para a realização
desta negociação, todavia, faz-se imprescindível o conhecimento e aplicação de
técnicas específicas.
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Serpa (1999, p.90) define a mediação como sendo um “processo informal,
voluntário, onde um terceiro interventor, neutro, assiste aos disputantes na resolução
de suas questões”. Assim, o mediador tem a função de ajudar na comunicação
entre as partes, servindo como neutralizador das emoções, apresentando opções de
acordos. (PINHO, 2008)
Por fim, está a posição de Barcellar (2000, p. 147), afirmando que a
mediação consiste numa “técnica lato sensu que se destina a aproximar pessoas
interessadas na resolução de um conflito a induzi-las a encontrar, por meio de uma
conversa,

soluções

criativas,

com

ganhos

mútuos

e

que

preservem

o

relacionamento entre elas.”
Dessa forma, pode-se afirmar que a mediação está voltada para a realização
de uma atividade de facilitação de comunicação entre as partes envolvidas no
conflito, cujo canal de comunicação é efetivado através de um agente neutro,
denominado mediador, para fazer com que as próprias partes cheguem, de forma
consciente, à solução dos interesses, inicialmente opostos, e que, através de
técnicas reflexivas, alcançarão um ponto convergente, que irá se concretizar na
satisfação plena e eficaz da justiça, esta alcançada conjuntamente, sem qualquer
imposição do mediador, fazendo prevalecer, a justiça coexistencial, pautada no
ganha-ganha.
Tartuce (2008) esclarece que as técnicas utilizadas na mediação levam as
partes envolvidas no conflito a olharem a situação controvertida por outro ângulo,
fazendo com que elas mesmas protagonizem a solução consensual. Tal prática leva
as partes a alcançarem uma decisão mais célere, eficaz e satisfatória, onde esse
tipo de solução de conflito se harmoniza com a cultura da pacificação social
divulgada pelas Nações Unidas.
Apesar da variedade de definições, verifica-se que na mediação sempre
existirá a figura de um terceiro, que atuará de forma neutra, auxiliando as partes a
chegarem à solução do conflito de forma consensual.
A mediação tem como características principais: a voluntariedade (indicação e
escolha do mediador pelas partes), a confidencialidade (segredo profissional sobre
as informações prestadas ao mediador), a flexibilidade (liberdade do mediador de
fixar as regras do processo) e a participação ativa (capacidade das partes de realizar
um acordo sem transferir para o mediador a tomada das decisões. (COLAIÁCOVO,
1999)
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Apesar de ser um procedimento informal e com bases flexíveis, é preciso que
os requisitos de sua validade sejam preenchidos, tanto na ordem objetiva quanto na
ordem subjetiva.
Como pressuposto objetivo, tem-se a necessidade do objeto da mediação ser
lícito e possível para o ordenamento jurídico e alcançar direitos ou interesses que
sejam possíveis de serem transacionados. E, quanto ao pressuposto subjetivo, este
está voltado para as figuras da mediação, ou seja, mediados e mediador. Dos
primeiros, exige-se a capacidade civil e a legitimidade para dispor livremente de
seus bens, além da necessidade de inexistir uma manifestação de vontade viciada
pelo erro, dolo, coação, fraude ou simulação. (SANTOS, 2012)
Quanto à figura do mediador, por inexistir atualmente regulamentação legal,
exige-se apenas a capacidade civil e um conhecimento técnico sobre o tema
exposto na sessão de mediação. Mas, em sendo aprovado o Projeto de Lei n.
94/2002, além de tais requisitos mínimos, o mediador extrajudicial deverá ser
cadastrado no Regime de Mediadores instituído e fiscalizado pelos Tribunais de
Justiça, ter uma conduta ilibada e uma experiência prática no assunto e; para ser
mediador judicial, segundo o artigo 11, deverá ser advogado com experiência
mínima de três anos de atividades jurídicas.
Portanto, para que haja mediação, é preciso que seja formada por seus
elementos básicos, ou seja, o conflito, as partes mediadas e o mediador, figura a
qual será analisada oportunamente.
4.1.2. A Mediação e uma breve análise da sua origem e aplicabilidade no
Direito Internacional
As origens do instituto da mediação podem ser encontradas na China antiga,
em época anterior a Cristo, onde os chineses, com influência da filosofia de
Confúcio, a praticavam para solucionar seus conflitos, adotando o método
autocompositivo. Da mesma forma, era e continua sendo muito utilizada no Japão,
diante de alguns fatores mais favoráveis que o processo judicial como, por exemplo,
o alto custo e a demora da prestação jurisdicional, que comprometem a efetividade
do amplo acesso à justiça; além do importante fator cultural da sociedade que possui
uma grande propensão a aceitar as formas autocompositivas dos conflitos do que as
de heterocomposição, até mesmo pela questão de honra que cada cidadão traz
dentro de si, de tentar primeiramente resolver seus conflitos por meio de acordo,
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para, em caso de não obtenção de êxito, buscar o Poder Judiciário. (SANTOS,
2012)
Porém, inobstante a prática da mediação já ter sido utilizada em épocas
remotas no Oriente, somente passou a ser institucionalizada a partir do século XX,
sendo este o marco principal para seu reconhecimento como um meio eficaz de
solução de conflitos, em virtude de algumas razões que proporcionaram sua
propagação no mundo todo. Tais razões foram expostas por Crhistopher Morre,
citado por Santos (2012), o qual aponta como fatores de propulsão, a ampliação do
reconhecimento dos direitos humanos e a dignidade da pessoa humana, a expansão
da participação democrática em todos os níveis sociais e políticos, a cultura do
indivíduo em participar ativamente nas decisões que envolvem questões de sua
vida, o incentivo para a concretização de acordos privados e pelo aumento da
insatisfação da população quanto às decisões vindas do Poder Judiciário que são
impostas e que não alcançam o real desejo das partes envolvidas do conflito, além
da morosidade e onerosidade, que desestimulam a busca da solução da
controvérsia pelo processo judicial.
O autor ainda aponta que tais fatores foram os responsáveis precípuos para
divulgarem os métodos autocompositivos pelo mundo, com destaque para os
Estados

Unidos,

mais

precisamente,

Califórnia,

Flórida

e

Canadá 34,

que

apresentaram um quadro evolutivo mais significativo, principalmente entre os anos
70 e 80, marcados pela propagação universal da cultura da pacificação do conflito
por meio da mediação, utilizada originariamente nos conflitos da seara trabalhista,
por meio de comissões de conciliação, com o intuito de ao efetivar acordos, evitar
greves. Além disso, a mediação passou a ser utilizada para as contendas
comunitárias (escolas, instituições de ensino superior, organizações públicas e
privadas), envolvendo litígios de natureza criminal, familiar, comercial e ambiental.
O sucesso da mediação se deve à sua profissionalização, através da inclusão
de cursos voltados para esse método dentro das matrizes curriculares das
Faculdades de Direito dos Estados Unidos, ao interesse dos profissionais jurídicos
(advogados, juízes e docentes) para dominar as técnicas dos métodos alternativos
de solução de conflitos, ao incentivo de publicações de obras sobre as MACS, bem
como ao efetivo trabalho de divulgação e culturalização nos seminários, cujo
34

No Canadá, a mediação se destacou no âmbito falimiar, desde a década de 70, e de forma normatizada em
1985, com a publicação da Lei do Divórcio. (SANTOS, 2012)
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conjunto de fatores faz com que exista uma efetiva diminuição na utilização das
ações judiciais e do considerável índice de cumprimento dos acordos realizados
através da mediação. (SANTOS, 2012)
A utilização mais ampla e efetiva ocorre no continente norte americano e
europeu, este com atenção voltada para o Reino Unido, França, Alemanha 35,
Espanha36, Bélgica, Inglaterra e Holanda. Porém, a prática da mediação é também
obervada na América Central 37, na América do Sul, na África e na Oceania38.
Dentro da América do Sul, apontam-se os seguintes países: Bolívia, Chile,
Equador, Uruguai, Colônia, Argentina e Brasil. Contudo, dentro desse contexto, será
dada ênfase à mediação realizada na Argentina, por ser uma base fundamental de
comparação com o sistema jurídico brasileiro, no que pertine à forma de introdução
desse instituto e aos motivos pelos quais se torna imprescindível para garantir o
amplo acesso à justiça e a efetividade dos direitos fundamentais.
A princípio, deve-se registrar que dentre os países sul-americanos, o que
mais teve um resultado efetivo e próspero com o uso da mediação foi a Argentina,
onde o Plano Nacional de Mediação ao ser implantado no sistema jurídico argentino,
proporcionou a sua divulgação através de leis regulamentadoras, prevendo o seu
uso de forma, judicial e extrajudicial. Dentre os textos normativos, merecem ênfase a
Lei n. 24.573/95, onde determina o uso obrigatório da mediação antes do
ajuizamento da ação judicial, bem como os Decretos 1.480/92 e 91/98, os quais
serviram de base para a implantação da cultura da solução dos conflitos pelo
método autocompositivo. (SANTOS, 2012)
Destarte, para se entender de forma mais percuciente, como a mediação
passou a ser implantada discretamente em nosso sistema, faz-se mister fazer uma
35

Na Alemanha, foi criada uma lei de Incentivo à Solução de Conflitos Extrajudiciais, para diminuir o
número de contendas judiciais de causas de pequeno valor, sendo estas julgadas pelo Tribunal de
Mediação e Conciliação, demonstrando uma eficácia na administração judicial da justiça. (Heliana
Coutinho Hess citada por SANTOS, 2012)
36
Na Espanha, pode-se observar a prática da mediação após a publicação da lei de Mediação
Familiar, onde em caso de haver uma possibilidade de acordo, o juiz encaminha o caso para um
mediador. (SANTOS, 2012)
37
Na América Central, a mediação contribui para o desenvolvimento da administração da justiça
como meio de solucionar a crise da efetivação do amplo acesso à justiça, destacando-se sua prática
na Costa Rica, através de projetos de culturalização da pacificação social através da educação de
profissionais jurídicos e cidadãos, concretizada pela Lei de Resolução Alternativa de Conflitos e
Promoção da Paz Social, onde foram criados programas de formação de mediadores, os quais
também foram utilizados pelos países de Honduras, Nicarágua, Guatemala, El Salvador e República
Dominicana. (Petrônio Calmon citado por SANTOS, 2012)
38
Nesse continente, o destaque vai para a Austrália, por meio da positivação de leis que trouxeram a
consolidação da mediação extrajudicial e judicial, como método de resolução de conflitos a ser
utilizado previamente ao ajuizamento da ação judicial. (SANTOS, 2012)
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análise comparativa com os fatores contextuais que levaram a Argentina a
consolidar a mediação em seu ordenamento jurídico e que também influenciaram o
Brasil.
Quatro foram os fatores preponderantes que levaram ao acolhimento e
eficácia da mediação no sistema argentino: a crise da administração da Justiça, a
normatização da mediação como método de prevenção e solução de conflitos, a
criação de políticas de desformalização do processo e o sucesso obtido pela
mediação como remédio para a crise judiciária.
O primeiro fator eclodiu na década de 90, onde a superlotação do judiciário
provocou um alto grau de insatisfação dos jurisdicionados argentinos, levando a
realização de inúmeras reformas no sistema da administração da justiça, causando
o fenômeno de “desformalização do processo e das controvérsias”, o que provocou,
consequentemente, uma conscientização dos operadores do direito, dos estudantes
e da sociedade, quanto à utilização desse método alternativo de conflito,
visualizando-a como uma medida eficaz para retirar os obstáculos para a efetividade
do direito fundamental de acesso à justiça. E, para o alcance desse objetivo, foram
desenvolvidas políticas e ações voltadas para a implantação da mediação judicial e
extrajudicial, no sentido de solucionar ou, pelo menos, amenizar a crise do judiciário.
(SANTOS, 2012, p. 135)
O segundo fator voltado para a inclusão da mediação como meio de
prevenção de conflito, concretiza-se através da criação de textos normativos para a
previsão expressa desse meio autocompositivo de conflito. Para tanto, houve uma
evolução histórica na criação de um conjunto de leis, que se iniciou em 1991, com a
apresentação de um anteprojeto de lei de mediação, que culminou no Decreto n.
1.480/92 voltado para a concepção de um projeto, denominado de Plano Nacional
de Mediação, visando à implantação de programas da mediação em diversos
setores, bem como para a criação de uma escola de mediação para promover a
capacitação de mediadores e instituição de uma política de conscientização social e
jurídica sobre os seus benefícios e vantagens. Registre-se que tal projeto de
iniciativa do Ministro da Justiça da Argentina, teve como objetivo trazer um caráter
basilar para a normatividade da mediação, para desmistificar o uso do processo
judicial, como única forma de se obter uma segurança jurídica. (SANTOS, 2012)
E com as experiências positivas decorrentes dos planos de implantação da
prática de mediação, difundida nos tribunais, bem como entre os profissionais do
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Direito e a sociedade, adveio a publicação da Lei 24.573/95, conheci da como Plano
Nacional de Mediação, a qual regulamentou o instituto da mediação, judicial e
extrajudicial, incluindo-a nas normas do Código de Processo Civil, prevendo o seu
procedimento, os princípios, a capacitação de mediadores, a fiscalização dos seus
atos e o sistema de cobrança de honorários, além de determinar a obrigatoriedade
da utilização prévia da mediação judicial antes da propositura do processo
contencioso.
Com referência ao terceiro fator, esse reside na criação de políticas de
desformalização advinda da descredibilidade por parte dos juristas e da sociedade
sobre a eficácia da mediação na composição do conflito. Para tanto, foram
realizadas medidas de conscientização da utilização da mediação para demonstrar
que esse método traria verdadeiros benefícios para a população, diante da
ampliação do acesso à justiça que ela proporcionaria.
Por fim, está o quarto fator que se concentra na observação e comprovação
da efetiva contribuição da mediação para diminuir os efeitos da crise judiciária
argentina através da referida ampliação do acesso à justiça, possibilitando a
aproximação do instituto ao Poder Judiciário, à medida que a coloca como etapa
processual prévia e obrigatória, possibilitando o papel do Estado Democrático de
Direito, nas palavras do Ministro da Justiça, transcritas por SANTOS (2012).
Observa-se, portanto, que os fatores de influência para a implantação e
normatização da mediação no sistema argentino, podem servir de parâmetros para o
Brasil entender a necessidade de haver uma normatização da mediação, bem como
a existência de políticas de implementação e de conscientização social sobre os
benefícios do seu uso adequado, para possibilitar uma democratização da
administração da justiça, sem colocar em risco a função do papel do Poder
Judiciário, atuando não como um método concorrente, mas paralelo ao processo
judicial, tendo como objetivo comum a busca pela pacificação dos conflitos, sendo
um facilitador para que o Poder Judiciário desempenhe sua função jurisdicional de
forma efetiva, sem morosidade e sem descredibilidade.
Feitas as explanações acima no que pertine à utilização da mediação no
direito comparado, vislumbra-se que em todos os países que ela é efetivamente
utilizada, vem contribuir para a ampliação do acesso à justiça, sendo um resultado
eficaz da terceira onda renovatória proposta por Mauro Cappelletti, como já
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mencionado alhures, como um remédio para o obstáculo da efetivação dos direitos
fundamentais.
4.1.3. Os princípios da mediação e os possíveis modelos da mediação
aplicáveis pelo Mediador
Ao tratar do tema sobre os princípios, Mendonça (2004) pondera que o
instituto da mediação possui base na importância dada aos direitos fundamentais e à
dignidade da pessoa humana, para a efetivação do Estado Democrático de Direito,
onde todos os cidadãos devem participar de todos as formas de obtenção das
decisões que sejam pertinentes a sua vida, pautados nos valores da ética,
permitindo-se que haja entre eles uma maior tolerância e respeito à diversidade do
outro, diretrizes essas que devem fazer parte da sociedade contemporânea.
Partindo-se dessa ideia, apontam-se como princípios informadores da
mediação; o princípio ético, baseado na dignidade humana; o princípio da liberdade
ou da autodeterminação, voltado para a liberdade e poder de decisão das partes; o
princípio da informalidade, o princípio da participação de terceiro imparcial
(mediador) e o princípio da não competitividade.
O primeiro princípio norteador da mediação está centrado no princípio
constitucional da dignidade da pessoa humana, princípio constitucional previsto na
nossa Carta Magna, apontado como fundamento da República Federativa, sendo
visto como o direito que cada cidadão possui de determinar seus valores éticos, sua
conduta e responsabilidade sobre sua própria vida, respeitando a dignidade do
outro. E, nas palavras de Moraes, citado por Tartuce (2008), tal princípio deve ser
respeitado por todo o estatuto jurídico, garantido-se a todos os cidadãos o respeito
como seres humanos.
A mediação, como sendo o meio de solução de conflito alcançado pelas
próprias partes, permite que estas possam exercer plenamente o princípio da
dignidade humana já que, os envolvidos na controvérsia possuem autonomia para
decidir seus destinos, atuando como protagonizadores da solução, na busca de uma
justiça ideal e eficaz para ambas as partes, assumindo a responsabilidade das
consequências da decisão. (TARTUCE, 2008)
Dessa possibilidade das partes chegarem, por si sós, a uma solução, advém
o princípio da liberdade ou da autodeterminação, onde os mediados terão o poder e
a autonomia de escolherem a melhor solução para o seu litígio, sem ter que
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aceitarem impositivamente uma decisão posta por um terceiro, como ocorre na
arbitragem e nas decisões judiciais proferidas pelo Poder Judiciário.
Registre-se que, como já dito alhures, a figura do terceiro, ou seja, do
mediador, é apenas para facilitar a comunicação entre as partes conflitantes e não
lançar propostas de acordo ou mesmo impor qualquer decisão. As partes são livres
para se chegar à solução que acharem mais conveniente para a satisfação de seus
interesses, onde ambas buscam uma justiça efetiva, próxima do sentido filosófico
dessa expressão.
Através da mediação, os cidadãos aprendem a respeitar o direito do outro,
fazendo concessões recíprocas, passando a ter capacidade de administrar os
conflitos, colocando-se no lugar do outro e limitando seus interesses diante dos
valores éticos e morais, que devem ser inerentes a qualquer ser humano, com vistas
à sua privacidade, à sua intimidade e à sua vida privada. Portanto, a mediação traz
plena efetividade aos direitos fundamentais através do seu objetivo central pautado
nos ideais de uma justiça pacificada e coexistencial.
No que concerne ao princípio da informalidade tem-se que na mediação
inexistem regras fixas e formais, onde o seu procedimento se desenvolve na medida
em que a comunicação entre as partes vai evoluindo ou não, podendo o mediador
se utilizar de várias técnicas que variam de acordo com cada caso concreto,
técnicas essas que proporcionem entre as partes um clima de conforto,
tranquilidade, humanidade e segurança para que possam abrir caminho para uma
comunicação positiva entre os litigantes, levando-os a uma integração para facilitar a
futura e conclusiva negociação, que por ter sido alcançada pelas próprias partes, de
forma consciente, torna-se mais possível haver o seu cumprimento espontâneo.
(TARTUCE, 2008)
Outro princípio de fundamental importância para a mediação está na
participação de um mediador imparcial, neutro, com vistas à restauração do diálogo
entre as partes dos conflitos, mantendo entre elas uma relação isonômica e
recíproca. Na realidade, ao mediador não cabe apresentar propostas, pois são os
próprios conflitantes que deverão apresentá-las entre si, após as tentativas
realizadas pelo terceiro, o qual irá levá-las a discutir seus interesses e suas
intenções no ponto que fez surgir o conflito, para, assim, ser alcançada a solução da
controvérsia, de responsabilidade de ambas as partes.
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Tartuce (2008) aponta duas figuras no ordenamento jurídico que podem ser
suscitadas como mediador: a figura do amicus curiae 39 e do terceiro imparcial que
atua na ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental, onde o
mesmo é solicitado pelo juiz para emitir sua parecer sobre o conteúdo do litígio e a
pertinência das argumentações e teses apresentadas por ambas as partes. Esse
mediador não poderá jamais emitir um juízo de valor sobre a questão que lhe foi
apresentada quanto à melhor solução a ser dada para resolver o conflito.
A figura do mediador passará a ter previsão legal, em caso de aprovação do
projeto de Lei de n. 94/2002, prevendo a modificação do artigo 331, parágrafo 4º., do
CPC, onde aponta a participação de um terceiro que emitirá de forma sigilosa e não
vinculativa para as partes, uma avaliação neutra sobre a demanda, para orientar as
partes no sentido de demonstrar as benesses trazidas pela composição consensual
do conflito.
Por fim, está o princípio da não-competitividade, pelo qual as partes na
mediação não devem se olhar ou se analisar como sendo adversárias, mas sim
cooperadoras entre si no intuito único da pacificação do conflito e da restauração da
paz social, da forma mais justa e menos dispendiosa e célere, possíveis. Através da
regra da não competitividade, o mediador faz demonstrar que para se chegar à
solução do conflito, as partes devem focar apenas no ponto cerne da divergência ou
discórdia, e não em questões pessoais que dificultam o diálogo. (TARTUCE, 2008)
Destarte, diante dos princípios da mediação, advém as suas finalidades, das
quais se destacam: o restabelecimento da comunicação entre as partes, a
preservação do relacionamento entre elas, a prevenção dos conflitos, a inclusão
social,

e a

pacificação

social

(TARTUCE,

2008).

Tais finalidades

estão

intrinsecamente ligadas uma na outra, formando um elo de atos subsequentes e
necessários para que a mediação atinja sua eficácia plena.
O restabelecimento da comunicação eficiente é o ponto crucial para as partes
encontrarem a melhor solução para o conflito de interesses e por serem eles
responsáveis por esta solução, é importante que elas tenham plena capacidade para
elaborar os acordos para que sejam duráveis e efetivos. Portanto, não se deve
39

A figura do amicus curiae, está caracterizada como sendo um colaborador informal da Corte, nos termos da
Lei 9.868/99, artigo 7o., parágrafo 2º., que passa a intervir no processo de forma espontânea ou por meio de
convocação judicial, no intuito de contribuir com o juiz na apreciação de demanda através de informações
importantes, utei e até necessárias. (BUENO, Scarpinella Cassio, in Amicus Curiae no processo civil basileiro: um
terceiro enigmático. São Paulo: Saraiva, 2006)
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visualizar que o objetivo primordial da mediação é a obtenção do conflito, mas sim o
restabelecimento correto da comunicação entre as partes para que elas mesmas
saibam formular propostas que venham a pôr fim ao litígio. Portanto, a obtenção do
acordo entre as partes é uma consequência lógica do restabelecimento da
comunicação direta e sem ruídos, onde elas mesmas são autoras da solução do
conflito e não meras espectadoras da decisão.
Como consequência dessa restauração da comunicação surge a preservação
do relacionamento das partes, pois promove a solução, que nasce de forma
harmoniosa, o que faz com que as relações sociais internas das partes sejam
mantidas de forma integral, evitando que futuros conflitos possam vir a surgir, já que
a decisão foi tomada conjuntamente e de forma consciente. Dentro disso,
demonstra-se que a solução do conflito alcançada pelas próprias partes possui uma
qualidade de satisfação maior do que o resultado obtido pela justiça impositiva, dada
pelo Poder Judiciário. (CAPPELLETT, 1994)
De tal modo, aponta Tartuce (2008) que o fato das partes procurarem um
terceiro mediador para ajudá-las a restabelecer a comunicação, já demonstra uma
primeira intenção e tentativa de chegarem a uma solução apaziguadora, onde
através das técnicas da mediação, as partes poderão deixar de lado os sentimentos
que nutriram o conflito, retornando a uma relação saudável, tranquila e desprovida
de ressentimentos e mágoas. Essa finalidade de restaurar a comunicação entre as
partes deve ser encarada como de extrema necessidade para que o acordo obtido
seja efetivamente cumprido e respeitado, já que o relacionamento interpessoal
voltou a possuir respeito aos valores éticos e morais de cada um.
Como corolário dessa restauração de comunicação está a prevenção de
futuros conflitos sem que haja a possibilidade de sua resolução através da
mediação, já que após a primeira mediação realizada entre as partes, provocou
entre elas a habilidade de resolverem suas divergências que poderão vir a existir no
tempo, por fatores outros, mas que através de uma negociação alcançarão a
solução para a controvérsia.
Parte-se, daí, o importante papel da mediação quando proporciona uma
inclusão da sociedade no auxílio da administração da justiça, por meio de uma
democracia participativa, onde se alcança a paz social.
Através de seus métodos específicos que serão abordados em momento
oportuno, a mediação traz à baila entre os participantes do conflito, as suas causas
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propulsoras, analisando-se todos os seus aspectos, jurídicos, psicológicos e
sociológicos, para que a solução alcançada por elas seja advinda de um trabalho de
consciência recíproca entre as partes, o que leva a se alcançar uma solução
desejável por todos, com forte tendência de ser efetivamente respeitada e cumprida.
Em contrapartida, essa efetividade não se vislumbra, muitas vezes, na
solução do conflito imposta pelo Estado, onde as partes do conflito, não saem
satisfeitas com o resultado e, por isso, não cumprem espontaneamente o
determinado no comando judicial, frustrando o desiderato de justiça, tornando a
prestação jurisdicional ineficaz, pois o Judiciário, ao aplicar a lei ao caso concreto
não faz uma prévia análise dos aspectos internos dos conflitos, como os
psicológicos, emocionais e sociais, atendo-se somente aos fatos e fundamentos
jurídicos apresentados pelas partes em suas peças processuais.
Dentro das lições de Dias, citada por Tartuce (2008), está a ponderação de
que o sentido filosófico da Justiça somente se alcança através de solução
consensual buscada pela mediação, já que nesta além de se resolver o problema
apresentado nas sessões de mediação, resolvem-se também todos os aspectos que
obstacularizaram o relacionamento e a comunicação entre as partes do conflito. E,
com essa colaboração da mediação, torna-se mais fácil o Estado cumprir com a sua
função de pacificação e harmonia social, já que a própria sociedade passa a
participar ativamente na solução do conflito.
Portanto, não restam dúvidas que a mediação, através de seus princípios
propulsores e suas finalidades essenciais, possibilita que haja uma conscientização
da sociedade no seu papel de contribuir para o equilíbrio social, posto que os
mediados, através dos esclarecimentos do mediador, passam a descobrir que
possuem capacidade de resolver seus próprios conflitos, quando entre eles se
resgata uma comunicação limpa, descontaminada de mágoas, ressentimentos e
ódio, passando a entender que uma justiça alcançada de forma conjunta é muito
mais efetiva do que a justiça estatal, imposta por um juiz, que irá apenas aplicar a
lei, interpretando-a e aplicando-a ao caso concreto, causando, na maioria das vezes,
descontentamento de uma das partes do conflito, já que nela está a política do
ganha-perde, o que faz com que essa decisão seja desprovida de uma efetividade
plena, por não haver aceitação voluntária das partes.
Entretanto,

alguns

obstáculos

existem

para

que

esses

princípios

fundamentais da mediação não sejam concretizados, os quais serão analisados
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mais adiante em capítulo próprio.

Dentre eles, podem se destacar: a falta de

conscientização do Poder Judiciário no processo de culturalização do uso preliminar
da mediação junto à comunidade, com contraposição à manutenção do seu
monopólio estatal no papel da jurisdição; a falta de incentivo à formação dos
mediadores, diante dos baixos valores estipulados como honorários para a
realização dessa atividade; bem como, a inexistência de políticas públicas para a
implantação de centrais de mediação em todo país, com cursos especializados para
preparação de mediadores competentes para atingir os objetivos da mediação.
Para a aplicação da mediação pelo mediador, este poderá utilizar dos três
modelos de mediação: de Havard, o sistêmico narrativo e o modelo narrador.
O primeiro modelo foi criado por Reger Fisher, William Ury e Bruce Patto,
exposto na obra “Como Chegar ao Sim”, onde a teoria se baseia em alguns
princípios utilizados para a prática da negociação colaborativa, onde o mediador
deverá adotar as seguintes posições: separar as pessoas do problema, fazê-las
concentrar-se nos seus interesses, lançar opções de ganhos mútuos e insistir na
adoção de critérios objetivos. Ou seja, durante o processo de mediação, conduzir ou
facilitar a negociação entre as partes, tendo por objetivo precípuo, a solução
autocompositiva do conflito, através da satisfação mútua dos mediados, já que o
conflito é tido como verdadeiro óbice para a satisfação dos interesses. (SANTOS,
2012)
O segundo modelo foi criado por Sara Cobb, sendo a função do mediador, o
restabelecimento da comunicação entre as partes, através do uso de técnicas,
fazendo com que as partes abandonem suas alegações próprias. Terá como
consequência a obtenção da solução do conflito através do acordo, sendo este
considerado como “produto da história conflitiva compartilhada, sem divergência de
pontos de vista e que possa proporcionar a criação de uma consciência
compartilhada de vantagens recíprocas”. (SANTOS, 2012, p. 164)
E, por fim, está o modelo tradicional, instituído por Joseph P. Folger,
denominado de modelo transformador, onde o mediador possui a função de buscar
transformar relações existentes entre os mediados, para que os mesmos passem a
valorizá-los um ao outro como pessoas, retirando o caráter individualista da pessoa,
e dando consciência de co-existência, onde o resultado do conflito (acordo),
possibilita a oportunidade da mudança e desenvolvimento moral.
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Essa mudança ocorre diante do sentimento de que ele próprio tem
capacidade e segurança para resolver seus próprios problemas, dando ideia de
empoderamento ou empowerment, ou seja, de aumento de confiança no indivíduo
própria para administrar de forma autônoma e independente, seus problemas sem a
intervenção de terceiros e ser capaz de proferir decisões para sua resolução, de
forma coexistencial. Assim, o papel do mediador é justamente gerar nos indivíduos
o fortalecimento dessa confiança e capacidade, por meio do uso de técnicas que
possibilitem aos mediados a olharem o conflito sob outra ótica, de forma positiva,
como, por exemplo, os interesses comuns presentes no conflito. (SANTOS, 2012).
Deve-se, assim, deixar registrado que o mediador alcança o seu objetivo
quando provoca a transformação e o crescimento moral dos indivíduos, levando-os a
observarem o conflito dentro de uma perspectiva positiva, colocando-se no lugar do
outro, e daí alcançarem o acordo, ou seja, na solução ofertada por eles próprios.
Expostos tais modelos de mediação, resta ponderar que dentre esses
modelos, o que mais se identifica com o modelo de mediação utilizado no Brasil é o
modelo de Harvard, onde o objetivo imediato é a existência de um acordo que
satisfaça plenamente as partes, contendo em si, uma função educativa de
transformar o conflito e; o objetivo mediato, concretiza-se no desafogamento do
Poder Judiciário. (SERPA, 1999)
Dentro desse contexto, tem-se que para a mediação alcançar o seu objetivo
de composição do conflito, faz-se necessário que antes sejam alcançados os seus
escopos primários, dentre eles, destacam-se a investigação profunda do conflito
para que sejam expostos os interesses reais da cada parte; o incentivo para realizar
concessões recíprocas; o restabelecimento da comunicação entre as partes; a
transformação dos mediados na forma de olhar para o conflito, para transformá-lo
em solução, colocando-se cada um no lugar do outro; e a demonstração para os
mediados de que os mesmos possuem capacidade para administrar seus próprios
conflitos e alcançarem conjuntamente a solução, com satisfação mútua. (SANTOS,
2012)
Atingidos tais escopos, através do incentivo a uma negociação onde cada um
dos participantes do conflito contribui para a se chegar à solução, é que o fim da
mediação é alcançado em sua plenitude, pois as próprias partes terão administrado
da melhor forma seu conflito, onde todas sairão satisfeitas, obtendo-se a justiça no
seu sentido mais puro.
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4.1.4. O papel essencial do Mediador na efetivação da Mediação e as técnicas
aplicadas no processo de mediação para se chegar à solução do conflito.
Apesar de na mediação a solução do conflito ser alcançada pelas próprias
partes, não resta dúvida que esta somente se concretiza por causa da função
essencial do mediador, que possui o papel de restabelecer a comunicação entre as
partes quando houver obstáculos à efetivação da solução do conflito.
Para Targa (2004), o mediador é:
aquele que facilita o processo de entendimento, controlando a
conversa e auxiliando as partes a vislumbrar pontos de inserção em
seus interesses, que podem ser importantes para a elaboração de um
acordo e, principalmente, para a efetivação de um acordo e,
principalmente, para a efetivação de um futuro relacionamento, mais
agradável.

Como facilitador do diálogo entre as partes, o mediador deve estar sempre
preparado para lidar com as suas resistências diante das incompatibilidades de seus
interesses

e

posições,

para

com

suas

técnicas

específicas,

levá-los

a

protagonizarem sua solução. (TARTUCE, 2008)
Esse terceiro, que se coloca entre as partes do conflito, pode ser contratado
diretamente por estas, atuando de forma autônoma ou, pode ser indicado para as
partes através das Câmaras de Mediação, que possuem vários mediadores
cadastrados.
Como dito, a função do mediador não é apresentar soluções, já que essas
devem ser buscadas pelas próprias partes, mas sim restaurar a comunicação entre
elas, apaziguando os ânimos acirrados, orientando o caminho mais tranquilo para a
discussão do conflito, dando oportunidade para que todos exponham seus fatos,
suas dores, seus descontentamentos, suas insatisfações, mas sempre sabendo
respeitar os sentimentos do outro, refletindo e questionando qual a melhor solução
para que os interesses conflitantes possam encontrar um denominador comum, que
satisfaça a todos.
Para se conseguir essa tarefa árdua de restabelecer uma comunicação sadia
entre os conflitantes, é preciso que o mediador ganhe a confiança das partes, para
que elas possam expor todos seus argumentos e que esses sejam recepcionados
de forma positiva pela outra parte, atuando como fio condutor, unindo as partes para
a efetivação do diálogo progressivo para atingir a almejada solução do conflito.
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Mas será que o mediador precisa ser um operador do direito? Na realidade, o
mediador deve ser uma pessoa neutra diante dos conflitos das partes, sem deixar
prevalecer a função que ele exerce fora da mediação. Busca-se do mediador, o
perfil de uma pessoa paciente, que possua sensibilidade e percepção aguçadas,
desprovidas de preconceitos sociais e que possa ter habilidades de levar as partes a
se comunicarem e de se conscientizarem da importância de haver a restauração da
paz entre elas, por meio de perguntas que as leve a refletir sobre os fatos
ensejadores do conflito e o que cada um pode fazer para dirimi-los. (TARTUCE,
2008)
Assim, o mediador ao possuir uma função de administrar conflitos, precisa ter
capacidade, habilidade técnica e atributos subjetivos, ou seja, perfil, para que seu
exercício de mediar ocorra de forma regular e eficiente. Não sendo, dessa forma,
uma atividade exercida por qualquer pessoa, mas por um indivíduo que se
identifique com a figura de um mediador, na plenitude de sua essência.
Para Santos (2012), os atributos subjetivos do mediador estão baseados em
características específicas como: imparcialidade, colocando-se numa posição
equidistante e sem interesse no resultado; saber ouvir de forma ativa os conflitantes,
para proporcionar acolhimento e confiança;

capacidade de percepção das

particularidades dos mediados e do conflito, como interesses, fragilidades,
possibilidades; diligência e criatividade, para proporcionar que as partes criem
soluções para manter a igualdade no resultado do conflito; clareza e objetividade na
comunicação verbal e escrita, para que sua linguagem seja entendida pelos
mediados e que o acordo transpareça fielmente a vontade das partes; flexibilidade
ou capacidade de adaptação de suas técnicas, para saber lidar com os diversos
rumos que o conflito pode tomar; estabilidade emocional e paciência, para saber
lidar com o tempo de cada um e a dinâmica específica de cada negociação;
empatia, para proporcionar aos mediados confiança em sua pessoa e, por fim;
organização, para presidir a sessão de mediação.
Possuindo tais características subjetivas, o mediador deve ter uma atuação
de investigador do conflito, buscando informações sobre o problema que envolve as
partes, ou seja, quais as causas que provocaram o conflito e quais as suas
consequências, fazendo com que as partes percebem que precisam enfrentar o
problema e elas mesmas encontrem a solução que as satisfaçam de forma plena e
igualitária (solução do ganha-ganha).
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Para que realmente as partes enfrentem o problema, o mediador deve fazer
com que haja a sua emersão, fazendo com que as partes se deparem com ele de
frente, da maneira mais transparente possível, buscando resolver todos os impasses
existentes, para que o conflito passe pelo processo de alquimia, atingindo a sua
plena pacificação, não restando quaisquer resquícios de conflito entre elas.
Portanto, jamais o mediador poderá apresentar soluções, dizendo o que deve
ser feito, ainda que seja instigado pelos mediados, mas apenas agir como facilitador
da comunicação entre eles, restabelecendo os vínculos anteriormente existentes,
provocando uma mudança de atitudes que proporcionará às partes chegarem à s ua
própria solução comum do conflito.
Agindo dessa forma, o mediador estará exercendo fielmente sua função de
colaborador para a concretização do acordo, onde através de técnicas específicas
irá incentivar as partes a alcançarem uma solução voluntária, conjunta e nãoadversarial, função esta que será desenvolvida do início ao fim do processo de
mediação.
Além de tais atributos subjetivos, o mediador deve estar sempre preparado
para auxiliar as partes a encontrarem uma solução viável. Para tanto, faz-se
imprescindível que o mediador passe por um processo sério e comprometido de
capacitação, através de cursos de formação onde serão ensinadas as técnicas que
são de suma importância para o cumprimento de seu papel de facilitador da
comunicação entre os mediados.
No que pertine à capacitação do mediador, no Brasil, até o presente momento
não existem regras que determinam as qualificações mínimas para ser mediador,
podendo exercer esse ofício qualquer pessoa, independentemente de sua profissão,
necessitando apenas que passe por um treinamento para a utilização das técnicas
específicas do processo de mediação.
Todavia, o projeto de Lei 94/2002 impõe algumas condições mínimas para ser
mediador, destacadas em seu artigo 9º., 10º., 11 e 14, dentre elas: capacidade,
conduta ilibada, formação técnica ou experiência prática adequada à natureza do
conflito, capacitação técnica, seleção e inscrição nos cadastro de Mediadores
alimentado no Tribunal de Justiça local, imparcialidade, independência, aptidão e
confidencialidade.

E, além desses requisitos, inerentes para qualquer mediador

extrajudicial, é preciso para ser mediador judicial ter, pelo menos, três anos de
efetivo exercício de atividade jurídica e inscrição na OAB. Para Santos (2012), o
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legislador buscou exigir do mediador judicial, além da capacidade técnica, a união
do conhecimento técnico-jurídico e prático-jurídico.
Essa exigência legal do mediador judicial possuir esse tempo mínimo de
prática jurídica levou à existência de severas críticas. Santos (2012) pontua que para
o exercício da função do mediador ou de qualquer outro método autocompositivo,
seja no âmbito judicial ou extrajudicial, não seria necessária essa exigência da
prática jurídica mínima de três anos, mas que haja um domínio do assunto objeto do
conflito, tendo um grau mínimo de conhecimento jurídico. Os acordos formulados
pelas partes não seriam eivados de vício se elas fossem acompanhadas por
advogados, fato este que supriria a falta de conhecimento jurídico profundo do
mediador.
Para o referido jurista, o mediador deverá reunir na sua capacitação,
conhecimentos sobre dinâmica de diversas modalidades de conflitos, técnicas de
negociação colaborativa, técnicas de comunicação, aspectos psicológicos da
personalidade humana, leis que regem os casos, etapas da mediação, e
ferramentas específicas de escuta, de investigação e de resumo. E, acrescenta que
além dessa capacitação é necessário o exercício constante da prática da mediação
que irá proporcionar experiência para os diversos conflitos que forem surgindo.
(SANTOS, 2012, p. 189)
Porém, para ser um catalizador das diferenças existentes entre as partes da
controvérsia, é preciso que o mediador aja com interdisplinariedade, com
conhecimentos variados, ainda que não efetivamente profissionais, na seara jurídica,
psicológica, sociológica, filosófica, ou outra que a natureza da controvérsia exigir.
Tais conhecimentos gerais são repassados para os mediadores através dos cursos
de capacitação, ofertados pelos centros e câmaras de mediação, o que facilita
bastante para que o mediador tenha uma função exercida em sua plenitude e que
possa atingir com eficiência os objetivos da mediação.
Diante

disso,

Tartuce

(2008)

também

ressalta

a

importância

da

interdisciplinariedade no processo de mediação, onde expõe a tramitação do projeto
de lei no Congresso Nacional, para tratar de forma expressa sobre a atuação da
mediação por meio de co-mediadores, havendo a contribuição de profissionais de
cada área, necessária para proporcionar a comunicação entre as partes e a
consciência do resultado a ser obtido pela solução do conflito.
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Destarte, pode-se afirmar que a atuação do mediador pode ocorrer de forma
individual ou em grupo, atuando em conjunto, cada um com sua experiência
profissional específica, o que se denomina de co-mediação. Nesse último caso, a
atuação dos mediadores poderá ocorrer com ou sem delimitações de atribuições.
Assim, não havendo prévias delimitações, os mediadores agem com se fossem um
único mediador, todos estando num mesmo nível de atuação, agindo de forma
conjunta e integrada. (SANTOS, 2012)
Por outro lado, se houver prévia delimitação de funções entre os mediadores,
cada um assume um papel diferente no processo de mediação, do início ao fim,
onde um pode iniciar a abertura da sessão de mediação; outro realizar as perguntas;
outro, promover o diálogo, e assim por diante, até chegar ao final do processo de
mediação.

Contudo, o que deve ser sempre observada na co-mediação é a

integração comunicativa entre todos os mediadores. (SANTOS, 2012)
Sendo a mediação realizada de forma individual ou em conjunto, é importante
frisar que para se alcançar o objetivo fim, ou seja, a composição do conflito, torna-se
imprescindível, como dito em linhas anteriores, que o mediador exerça funções
primárias que levarão as partes do conflito a chegaram na solução do problema.
Com isso, têm-se como funções primárias do mediador: presidir as sessões
da mediação, colocando em pauta o conflito; ouvir os participantes da mediação
para descobrir os seus reais interesses e necessidades; interpretar o conflito para
conhecer a fundo sua causa e seus efeitos; utilizar técnicas para facilitar a
comunicação entre os mediados para que participem da negociação de forma
colaborativa; ser realista com as partes orientando-as a não formularem propostas
de acordos inviáveis e inexequíveis, fático e juridicamente e; preocupar-se com o
desequilíbrio extremado e notório entre os mediados. (SANTOS, 2012)
No que se refere ao procedimento da mediação este se divide em duas fases:
a pré-mediação, com o encaminhamento dos interessados ao mediador, realizando
uma entrevista com as partes para realizar o diagnóstico da situação e a contratação
dos serviços; e a fase da própria mediação, onde ocorrerá a tentativa de
formalização do acordo. (TARTUCE, 2008)
Antes de adentrar de forma mais percuciente nessas duas fases do processo
de mediação, faz-se mister registrar que ele possui uma característica específica
que se diferencia do processo judicial. Na mediação, deve haver organização dos
atos, com início, meio e fim, porém o mediador deverá estar sempre preparado para
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a imprevisão e desvincular-se de padrões pré-estabelecidos, pois as especificidades
de cada caso apresentado determinarão o andamento do procedimento, as técnicas
que serão utilizadas, a quantidade de sessões e o tempo de cada uma. (SANTOS,
2012)
Portanto, todo processo de mediação deve ter preparação, que se constitui na
primeira fase da mediação; desenvolvimento e encerramento, onde essas duas
últimas etapas formam a segunda fase da mediação.
A preparação ou sessão de pré-mediação constitui-se na fase preliminar de
um atendimento de mediação. Compreende a reunião dos profissionais (advogados,
psicólogos, mediador) com o objetivo de esclarecer as finalidades da mediação e as
suas benesses para o impasse, bem como a atribuição e papel de cada um
envolvido no processo de mediação. Será a fase do acolhimento dos indivíduos
interessados na mediação, onde o mediador fará sua auto-apresentação e
apresentação da parte que procurou a utilização da mediação, para que exponha o
motivo que a levou, permitindo que o mediador identifique as primeiras informações
do conflito, como causas e efeitos, e qual a situação que se encontra o diálogo entre
as partes (ativo, fragilizado ou inexistente). Dentro dessa fase, o mediador não deve
utilizar palavras ou frases negativas, para evitar que conflito seja potencializado.
(SANTOS, 2012)40
Feitos tais esclarecimentos, parte-se para uma entrevista com as partes que
pode ser, primeiramente, individual, depois conjunta, com o intuito de diagnosticar as
causas e o nível que o conflito se apresenta. Deste modo, tem como objetivo buscar
em primeiro plano afastar a litigiosidade, buscar o espírito de cooperação e o
respeito recíproco entre as partes, apontando a responsabilidade que cada
envolvido possui na obtenção da solução do conflito. (TARTUCE, 2008)
Após essa fase de apresentações pessoais, passe-se para o momento em
que o mediador irá explicar os objetivos da mediação e como ocor re seu
funcionamento através de um discurso que irá abrir a sessão da pré-mediação, onde
serão esclarecidos pontos importantes como os princípios da mediação e as suas
vantagens.

40

Exemplos de palavras contra-indicadas para o mediador: problema, culpa, dolo e responsável. Exemplos de
frases contra-indicadas: “Você tem meso toda razão”, “Discordo de você”, “Se eu tivesse no lugar dele, me
sentiria...”, “Não faria isso se eu estivesse na sua situação” (SANTOS, 2012, p. 243)
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Realizada essa função de conscientização da importância da mediação e do
restabelecimento do diálogo entre as partes, parte-se para a segunda fase que está
voltada para o procedimento efetivo da mediação, onde será feita a abertura da
sessão, com o esclarecimento das regras, devendo haver a manutenção dos
compromissos provisórios e permanentes de tentativas conciliatórias até a
finalização do procedimento de mediação.
Nesta fase, também será delimitado o conflito, através das exposições feitas
pelas partes, momento em que será feita uma apuração dos fatos que provocaram o
conflito,

sendo

ofertada

aos

mediados

uma

oportunidade

de

reflexão

e

questionamento, colocando-se um no lugar do outro, fazendo-se os resgatar o
respeito ao direito inerente a todos, demonstrando os benefícios que terão em se
alcançar uma solução que será adequada, justa, efetiva para ambos, onde todos
sairão ganhando. (TARTUCE, 2008)
Na sessão de mediação, deverá desde o início ficar definida a ordem de fala
dos mediados e, no decorrer do procedimento, o mediador deverá sempre estar
atento para realizar o controle das reações negativas das partes e qualquer
intervenção inoportuna.

Ressalte-se que em qualquer sessão de mediação, o

mediador deve proporcionar a existência de uma interação comunicativa, onde as
partes poderão ser acompanhadas de advogados.
Dentro dessa integração comunicativa, muito se tem utilizado a teoria do agir
comunicativo, ditada por Habermas, que dentro de uma filosofia jurídica voltada para
uma integração social pautada na democracia e na cidadania, propõe uma forma de
agir comunicativo entre as partes integrantes do conflito social, afastando a
imposição e coerção do Poder Judiciário, por meio de uma resolução resultante do
consentimento de todos os interessados na querela, afastando, desse modo,
qualquer tipo de arbitrariedade na solução dada através de uma sentença judicial.
Diante disso, propõe-se uma participação mais ativa e isonômica daqueles
envolvidos nos conflitos para se chegar à justiça idealizada por todos os cidadãos.
Essa teoria está representada pela ação comunicativa e no discurso, no ato
de fala entre duas ou mais pessoas, pelo qual se busca qualificar as palavras, com
conteúdo de validade. Porém, existem vários sentidos do ato de fala: atos
constatadores (afirmação, narração, explicação, negação, impugnação), onde o
falante almeja que suas palavras sejam consideradas verdadeiras e isso só ocorre
quando houver aceitação total de quem esteja sendo o receptor da fala; atos
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reguladores (representados pelas ordens, exigências, desculpas, repressões,
conselhos, advertências), pelos quais se busca aquilo que é considerado correto e;
por fim, atos representativos (revelação, descobertas, ocultação), com conteúdo de
sinceridade. (HABERMAS, 1998)
Com isso, tem-se que todos esses atos de fala compreendem a ação
comunicativa, cujo significado da pretensão de validade será distinto, a depender do
tipo de fala incluído no discurso que envolver as partes do conflito, mas com um
ponto de similitude que é a intenção de compreensão entre falante e ouvinte. Dentro
desse contexto, qualquer ato de fala de natureza consensual, deverá haver o
reconhecimento de todas as pretensões de validade, ou seja, verdade, sinceridade e
que o ato seja considerado correto com relação às normas e valores presentes na
sociedade.
Habermas (1998) afirma que quando há problematização dos atos de fala e
seus sentidos de validade, entre falante e ouvinte, ou seja, quando não há
concordância, abre-se uma passagem da ação comunicativa para o discurso, onde
nesse momento, o falante terá que se valer de argumentos para justificar que seus
atos de fala são verdadeiros (discurso teórico), que suas ações são corretas
(discurso prático) ou que seus dizeres são compreensíveis (discurso explicativo).
Dentro do discurso prático está a política, a moral e o Direito. Nesse último
caso, tem-se como problemática, a elaboração de uma lei, podendo ser, então,
solucionada, por meio da comunicação argumentativa entre aquele que elaborou a
lei e aqueles atingidos pelo conteúdo dela, analisando-se a argumentação de cada
parte para que se possa chegar no denominador comum, ou seja, no princípio da
universalização, por meio de uma discurso prático, racional e motivado, sem
qualquer coerção, o que dará plena validade à lei proposta.(HABERMAS, 1998)
É nisso que se tem uma norma válida ou inválida dentro de um ordenamento
jurídico.
É com a obra “Direito e Democracia: entre facticidade e validade”que
Habermas propõe a integração entre justiça, razão comunicativa e a dualidade do
direito moderno. Destarte, se a norma está representada pela vontade do legislador
político e esta é realizada por coerção mediante ameaça de sanções impostas pelo
Estado, o Direito encontra-se no campo da facticidade. Se, todavia, a norma é
produto de aceitação da sociedade por argumentos racionais, o Direito é pura
validade (HABERMAS,1998)
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Seguindo este pensamento habersiano, a comunicação na sociedade é de
fundamental importância para que se chegue no auge da justiça e da democracia,
onde a validade da norma é medida pela razão argumentativa que melhor convença
o ouvinte a aceitar o seu conteúdo.
É baseada nesta teoria do agir comunicativo que emerge a importância da
mediação como meio alternativo de solução de conflitos sociais, que atua
diversamente do Poder Judiciário, o qual adota um sistema dialético e binário para a
solução das demandas judiciais, onde a sentença proferida é imposta aos
envolvidos de forma coercitiva, com base na lei.
Habermas (1998) ensina que a ação comunicativa é orientada para o acordo,
para o entendimento mútuo que leva a um consenso. Daí se encontra a importância
dessa ação no sistema da mediação, no qual há a utilização de um diálogo
participativo e ativo, cuja solução do conflito nasce da construção de alternativas
propostas pelos próprios envolvidos.
O litígio levado para o Poder Judiciário e a sentença proferida no processo,
não traz uma resolução total do conflito e não consegue atingir a pacificação social,
já que a lide fica resolvida somente dentro dos limites da ação judicial proposta.
(RODRIGUES JUNIOR, 2006).
Essa solução parcial não ocorre na mediação, em que as partes envolvidas
buscam o remédio ideal para pacificar de maneira integr al, abarcando todas as
hipóteses de conflito de interesses existente entre elas.
Rodrigues Junior (2006, p. 91) afirma que:
(...) só por meio da mediação é possível resolver os conflitos de forma
integral, pois os verdadeiros interesses das partes são tratados de forma
ampla e conjunta, graças à informalidade e flexibilidade desse processo.
Além disso, a mediação permite que a criatividade seja utilizada na
construção de soluções mais satisfatórias para as partes.

Coutinho (2005) demonstra a importância da linguagem dada por Habermas
para a existência do entendimento mútuo, sendo considerada, pelo citado sociólogo,
como “o motor da integração social”, completando o pensamento da seguinte forma
(p.350):
(...) aí reside a possibilidade de que os indivíduos em interação sejam
capazes de discernir e fundamentar, com base em uma formação da vontade
autônoma, as questões éticas e morais que se colocam a partir da vivência
social. A verdade deixa de ser uma certeza absoluta e passa a ser um
procedimento para se chegar a um acordo coletivo. A conseqüência imediata
de um pensamento desenvolvido sobre estas bases é bem clara: a
comunicação pode retornar ao âmbito da esfera pública, tornando-se seu
princípio constitutivo central.
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A teoria do agir comunicativo de Habermas é aplicada inteiramente na
mediação funcionando como meio eficaz e célere para as soluções dos conflitos
sociais, já que os envolvidos possuem uma participação com diálogos, expondo seu
ponto de vista, seu entendimento, argumentando e contra-argumentando até se
chegar a um denominador comum, construído juntos, atingindo não só uma solução,
mas a melhor solução para o caso em análise.
É com base na teoria do agir comunicativo que a mediação mostra a
desnecessidade de haver no conflito não uma relação de adversários, mas uma
relação de diálogos para se atingir a pacificação social, que na maioria das vezes,
não é alcançada pelo Poder Judiciário, no exercício da jurisdição.
Prevalece, assim, na mediação, acima de tudo, o respeito ao princípio da
dignidade da pessoa humana, dada pela oportunidade das partes de se
comunicarem, exporem seus pensamentos, seus sentimentos e suas opiniões,
participando ativamente no processo de construção da solução ideal para o conflito,
sem que haja a intervenção e imposição de um terceiro, já que o papel essencial do
mediador é de auxiliar as partes envolvidas, proporcionando um diálogo entre elas,
sem opinar e sem interferir, sendo sempre imparcial, buscando apenas afastar os
obstáculos que impedem a composição do litígio .
Portanto, na visão de Habermas, a facilidade na solução dos conflitos está na
maior capacidade dos envolvidos de se comunicarem, compreenderem-se através
de uma comunicação dialógica, racional e participativa, deixando de lado a razão
prática individual e se apegando à razão comunicativa e plural, por meio de uma
integração de discursos, para se dá validade à norma pela melhor argumentação,
dos cidadãos que atuam de forma isonômica, para alcançar a JUSTIÇA EFETIVA.
Estabelecida a comunicação entre as partes do conflito e expostas todas as
considerações pelas partes, chega-se ao final da sessão de mediação, com a
obtenção ou não do acordo. Sendo esse obtido, será elaborado o termo de acordo
“dentro dos limites dos interesses, da razoabilidade e das necessi dades de cada um
dos envolvidos”. (SANTOS, 2012, P. 176)
Menezes (2008), também afirma que a mediação possui duas fases, ou seja,
a

pré-mediação,

onde

são

expostas

todas

as

regras

do

procedimento

autocompositivo, o número necessário de sessões, o tempo de cada uma, onde é
feita, preliminarmente, uma análise da possibilidade do conflito poder ser resolvido
através da mediação, como ocorre, por exemplo, com os conflitos de natureza
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familiar, empresarial e de consumo, ou seja, quando o direito em questão for
disponível, pois, caso contrário, passa a ser de competência do Poder Judiciário. Em
caso positivo de possibilidade será feito o Termo de Compromisso do Mediador.
Passa-se, então, para a segunda fase composta de seis etapas: introdução,
exposição do problema, resumo e ordenamento do problema, desvendamento de
pontos obscuros, construção de soluções e a elaboração do termo de acordo, em
caso de sucesso da mediação.
A introdução é composta pela apresentação do mediador, explanação dos
objetivos e fins da mediação, procedimento utilizado, conquista da confiança das
partes.
Mantido o interesse na mediação, passa-se para a segunda fase, na qual
haverá o relato das partes expondo o problema, bem como haverá por parte do
mediador a coleta da análise de informações, a delimitação das questões e
interesses a serem analisados.
Feito isso, o mediador irá ordenar as prioridades a serem dadas para as
questões apresentadas pelas partes, observando critérios como facilidade do
assunto, importância e urgência. Ordenados os pontos para serem trabalhados, o
mediador irá buscar descobrir outras questões que não foram lançadas pelas partes,
através de perguntas que levam as mesmas a identificarem seus reais interesses,
para que, dessa maneira, o conflito seja tratado por completo.(MENEZES, 2008)
Após todo esse processo investigativo das questões e interesses a serem
analisados e tratados, parte-se para etapa de construção de soluções pelas próprias
partes, através de métodos criativos utilizados pelo mediador, que irá fazer com que
elas aproximem seus interesses e, daí, surja a opção por uma solução que seja
plenamente satisfatória para todos os envolvidos no conflito.
Assim, o acordo que as partes conjuntamente chegaram deverá ser escrito e
lido na sessão de mediação, devendo ser assinado pelo mediador, mediados e
advogados, se houver, cujo teor que foi entabulado passará a ser lei entre as partes,
fazendo surgir obrigações recíprocas entre elas, o que faz constituir sua natureza
jurídica de contrato. É essa natureza contratual que provoca uma importante
diferença com a solução dada pelo Poder Judiciário, onde nessa haverá apenas
aplicação da lei ao caso concreto e; naquela, a atuação própria das partes por meio
de um consenso de vontades.
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Explicitado todo o procedimento da mediação, conclui-se que diante de sua
flexibilidade, adequando-se as técnicas para cada caso concreto específico
apresentado para o mediador, essa forma alternativa de conflito constitui-se num
meio eficaz na composição do conflito, diante da reaproximação das partes através
do diálogo, tratando a controvérsia e alcançando uma solução satisfatória para
todos, contribuindo, dessa forma, para a pacificação social.

4.2. A Normatividade Implícita da Mediação no Direito Pátrio e os Projetos de
Lei: Uma análise sobre os obstáculos para a sua aplicabilidade no Brasil
Em princípio, deve-se observar que o dirigismo da Constituição está voltado a
coordenar as ações estatais nos âmbitos jurídico, social, cultural e econômico,
traçando um modelo de Estado prestacional, no qual sejam assegurados e
implementados os direitos fundamentais. (OLIVEIRA, 2010) E, dentro dessa
implementação, destacam-se os meios alternativos de solução dos conflitos, entre
eles, a mediação. É de bom alvitre recordar sempre que a constituição dirigente faz
com que a Lei Maior deixe de ser um simples instrumento de garantia dos direitos,
para atuar de forma mais contundente na sua concretização.
Entrementes, percebe-se que no cenário jurisdicional brasileiro, evidencia-se
o número crescente de conflitos sociais e com eles a excessiva quantidade de ações
judiciais, superlotando em escala geométrica, o Poder Judiciário, provocando, dessa
forma, uma morosidade nas soluções dos conflitos e, consequentemente, uma
prestação jurisdicional desprovida de efetividade, pela inexistente de celeridade
processual.
Essa problemática da atuação do Poder Judiciário vem causando uma
verdadeira insatisfação da sociedade, o que faz emergir cada vez mais a
necessidade da normatização e implantação de meios alternativos de solução de
conflitos, os quais se adéquam ao verdadeiro sentido do ideal de justiça, ou seja,
soluções imbuídas do espírito de humanidade, isonomia e concreta efetividade do
direito material, proveniente da plena satisfação na resolução dos conflitos.
Deve-se, também, levar em consideração que a praxis da sociedade é do
apego extremo ao legalismo, acreditando que somente a solução do conflito
somente é validada se estiver fundamentada na legalidade e se for ofertada pelo
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Poder Judiciário. Tal fato, portanto, impede a credibilidade e a eficácia dos outros
meios de solução do conflito.
Destarte, a implantação da cultura da utilização desses meios alternativos de
solução de conflitos leva à ampliação do acesso à justiça, garantindo o pleno
exercício desse direito fundamental e dos demais dele decorrentes, em respeito ao
princípio constitucional da máxima efetividade dos direitos fundamentais, instituído
pelas reformas processuais, com destaque para a Emenda Constitucional n.
45/2004.
.Dentro do panorama normativo brasileiro, a mediação está prevista de forma

sutil, em leis esparsas, principalmente dentro da seara trabalhista, onde se destaca
a Lei 7.783/89, art. 3º.

41

(direito de greve), Decreto 1/572/95, art. 2º. 42, Lei 9.870/99,

art. 4º., Lei 9.958/2000 (instituição de comissões de conciliação prévia para as
controvérsias trabalhistas), Lei 10.101/2000, art. 4º 43., Lei 10.192/2001, art. 11,
(negociações prévias antes do ajuizamento da ação de dissídio coletivo).
Já dentro dos conflitos civis, diante da carência normativa, existe o Projeto de
Lei 94/2002, vindo da Câmara dos Deputados e aprovado em 2006 pelo Senado
Federal, o qual prevê expressamente a prática da mediação judicial e extrajudicial,
como meio de prevenção e resolução de conflitos, tal como ocorreu com a já
mencionada Lei 24.573/95 da Argentina, denominada Lei de Mediação e
Conciliação.
O referido projeto possui 6 capítulos e 47 artigos, os quais instituem a
mediação paraprocessual, como forma complementar de prevenir e solucionar os
conflitos cíveis. Dentro desse projeto, há proposta de mudança do artigo 331,
parágrafo 3º., do CPC, incluindo a possibilidade de sugestão do juiz na utilização
dos outros modos de solução de conflito, dentre eles, a mediação; bem como
acrescenta o artigo 331-A, permitindo a utilização da mediação a qualquer tempo e
grau de jurisdição..

41

Art. 3o., da Lei 7.783/89: Após frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral,
é facultada a cessação coletiva do trabalho”.
42
Art. 2o., do Decreto 1.572/95: Frustrada a negociação direta entre as partes na data-base, estas poderão
escolher um mediador de comum acordo para a solução do conflito.
43
Art. 4o., da Lei 10.101/2000: Caso a negociação visando à participação nos lucros e resultados da empresa
resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução do litígio: I- mediação;
II – arbitragem de ofertas finais.
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O projeto, além de definir a mediação 44, determina o modo de sua atuação,
podendo ser prévia ou incidental; qualifica os mediadores, os quais poderão ser
extrajudiciais ou judiciais; delimita a matéria a ser tratada na mediação, podendo ser
sobre a totalidade do conflito ou em parte, inclusive de natureza de ordem pública,
desde que sejam respeitados seus limites, atribui ao termo de mediação a qualidade
de título executivo extrajudicial, se não houver o crivo do Judiciário, ou de título
executivo judicial, havendo a posterior homologação do termo pelo juiz, cuja
execução do seu teor poderá ser realizada através de processo de execução no
primeiro caso; ou através de cumprimento de sentença, no segundo caso, dentro do
que prevê o artigo 475, N, III e art. 475, J, do CPC.
Além desse, existe também o Projeto do Novo Código de Processo Civil, o
qual regulamenta a mediação, judicial e privada, determinando aos Tribunais de
Justiça o papel de criar Setores de Mediação de Conciliação, por meio de lei
orgânica judiciária.
Outra ferramenta para a instituição da mediação está na Resolução n.
125/2010, do CNJ, voltada para a implementação de uma política de divulgação da
mediação e das outras formas alternativas de conflitos, através da criação de
Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos.
Apesar da inexistência da normatização, a prática da mediação vem sendo
difundida, ainda que de forma tímida, por todo o país, tanto no setor público, quanto
no setor privado. Na seara pública, observam-se ações no sentido de realização de
cursos de capacitação de mediadores e de palestras de divulgação do instituto
promovidos pelos próprios Tribunais de Justiça Estaduais, a implantação de
Juizados Intinerantes de Conciliação e Mediação para solução de conflitos que
envolvam direitos disponíveis. (SANTOS, 2012)
Já na seara privada, emergem a prática de mediação por mediadores
autônomos ou vinculados a uma Câmara de Mediação, bem como a contribuição
das vastas faculdades de direito, com a implantação da disciplina da Mediação na
matriz curricular, bem como a obrigatoriedade de realização de mediação nos
Núcleos de Práticas Jurídicas, de forma preventiva ao ajuizamento de processos
judiciais.
44

Art. 2o. do Projeto de Lei 94/2002: “atividade técnica exercida por terceiro imparcial que, escolhido ou aceito
pelas partes interessadas, as escuta, orienta e estimula, sem apresentar as soluções, com o propósito de lhes
permitir a prevenção ou solução de conflitos de modo consensual.”
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Deve-se ressaltar,

outrossim,

a forte influência vinda

da mediação

comunitária, como resultado da organização espontânea dos moradores de bairros
carentes, com o intuito de prevenir e solucionar os conflitos, garantindo o acesso à
ordem jurídica justa para aqueles que não possuem condições financeiras para arcar
com os ônus pecuniários de um processo judicial. Esclareça-se que esses centros
de mediação comunitária são formados pelos próprios habitantes do bairro,
treinados para exercerem o papel de mediadores, por meio de instituições públicas e
privadas que proporcionam curso de capacitação.
Importante frisar que por conhecerem a realidade dos problemas sociais que
norteiam os habitantes da comunidade, os mediadores possuem uma maior
possibilidade de levar as partes a se comunicarem e fazê-las com que apresentem
conjuntamente a solução para o seu conflito.
A

mediação

comunitária

pode

ser

entendida

como

um

meio

de

democratização do acesso à justiça, diante de seu objetivo de prevenir e solucionar
conflitos pelo consenso mútuo, de promover melhorias nas relações entre os
indivíduos da comunidade, fortalecendo os laços entre os seus componentes,
divulgando informações sobre os direitos e deveres de cada cidadão, a
conscientizando os seus membros sobre a responsabilidade de cada um sobre a
escolha de decisões para nortear a solução do conflito e, por fim, a possibili dade de
incluir o cidadão marginalizado, distante e indiferente dos problemas sociais que
rodeiam sua comunidade. (SANTOS, 2012)
Contudo, falta ao nosso sistema jurídico-político a criação de um Plano
Nacional para propor estratégias de práticas efetivas da mediação, servindo como
uma preparação para a sua instituição legal, judicial e extrajudicial, elevando-a à
condição de meio de ampliação e facilitação do acesso à justiça, como proposto pelo
italiano Cappelletti. (SANTOS, 2012)
Inobstante de toda essa preocupação voltada para a normatização e inclusão
da mediação no sistema brasileiro, existem alguns obstáculos para sua efetivação,
que levam a uma aceitação inerme do instituto junto à comunidade. Tais obstáculos
concretizam-se através da falta de informação sobre a mediação, na inexistência de
uma concreta normatização e na falta de uma política de conscientização da cultura
da pacificação social pela mediação.
O primeiro obstáculo, de natureza informativo-educacional, assim intitulado
por Santos (2012) reside na insipiente divulgação e explicitação da mediação junto à
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sociedade e até mesmo junto aos operadores do direito, que colocam a mediação no
patamar da utopia, havendo ceticismo para o uso desse meio alternativo de solução
de conflito. Tal ocorre pelos seguintes fundamentos: a mediação viola do princípio
constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional previsto no artigo 5º.,
XXXV, da Carta Magna; há a

possibilidade de existir um desequilíbrio entre as

partes do conflito pela diferença de condição econômica, já que não há a
intervenção estatal; pela falsa visão dos advogados de que a mediação limita a sua
atuação como defensor e protetor do direito do cidadão e; pela equivocada
interpretação de que a solução do conflito obtida pela mediação, configura-se numa
justiça desprovida de segurança jurídica.
A falta de informação detalhada, profunda e correta sobre a mediação,
impede que ela seja considerada como meio legítimo para a solução dos conflitos e
como meio de facilitar o acesso material à justiça. Como medida de superação para
esse obstáculo, Santos (2012) propõe uma atuação ativa do Poder Executivo, onde
sua função estaria voltada para a implantação de políticas públicas organizadas
através de um plano nacional de mediação, propondo uma ampla divulgação do
instituto, bem como para a regulamentação e institucionalização da sua prática, com
a criação de centros de mediação.
Todavia, não basta que seja feita uma ampla divulgação informativa para a
sociedade, mas também se torna imprescindível a realização de uma política
educativa junto aos operadores e acadêmicos de direito, através da sua efetiva
utilização na prática forense e, por meio de inclusão da disciplina de mediação de
conflitos nas faculdades de direito, iniciando, desde logo, um processo de
conscientização da importância da mediação e os benefícios por ela trazidos, no
intuito de modificar o pensamento e o agir dos profissionais e dos estudantes,
atrelados à cultura arcaica de que o conflito somente pode ser resolvido pelo Pod er
Judiciário, como se este fosse o único capaz e legítimo para promover a paz social e
a proteção dos direitos do indivíduo.
Essa desmistificação pode se tornar efetiva através de implantação concreta
da mediação nos Núcleos de Práticas Jurídicas das instituições de ensino superior,
tanto por meio de ações de informações junto à comunidade, através de cartilhas e
palestras; bem como, pela promoção da sua utilização antes do ajuizamento de uma
ação judicial, com a realização de mediações preventivas, demonstrando
efetivamente as benesses trazidas por ela, como a celeridade, a ausência de custo e
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o alcance de justiça promovida por ambos os conflitantes, descentralizando, assim,
o acesso à justiça.
Nesse sentido, Pinho (2008) pondera a importância da mudança da
mentalidade dos operadores de direito quanto à cultura da pacificação social,
iniciando essa tarefa por meio do ensino jurídico, com a implantação de discussões
e fomento de disciplinas nos cursos de Direito e implementação da prática nos
Núcleos de Prática Jurídica. Com essa política de conscientização, o ajuizamento
de uma ação passaria a ser a última forma na solução do conflito. Com isso, a
necessária tentativa inicial de mediação passaria a ser considerada uma condição
de ação, de interesse de agir, devendo as partes comprová-la nos autos. Dentro
dessa tese, fica nítido o caráter preventivo das vias alternativas de resolução de
conflitos.
O segundo obstáculo de natureza político-legislativa está na inexistência até o
presente momento, de uma regulamentação legal específica para a prática da
mediação como método de prevenção e de resolução de conflitos, levando-se em
consideração a cultura brasileira arraigada no normativismo, ou seja, na crença de
que somente o que está escrito na lei traz segurança jurídica para o cidadão, que
teve seu direito violado. Daí, cria-se uma grande expectativa trazida pela futura e
incerta aprovação do Projeto de Lei de n. 94/2002, já anteriormente debatido.
(SANTOS, 2012).
Como arremate final, está o obstáculo jurídico-cultural pautado na cultura
brasileira de alcançar a pacificação social pelos métodos heterocompositivos, que
muitas vezes torna-se para o cidadão uma via inacessível para o alcance da justiça.
A visão do cidadão é de que a segurança jurídica é alcançada pela solução do
conflito dada através do Poder Judiciário. Tal pensamento leva a piorar cada vez
mais a crise desse poder estatal, através da superlotação de processos, cujas
demandas poderiam ser resolvidas por meio da justiça coexistencial alcançada pelo
uso da mediação.
Para a superação, deve-se haver uma política de culturalização do método
autocompositivo, conscientizando a todos da sua eficácia, numa ação conjunta entre
o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o Poder Executivo, dando o aval para que o
cidadão possa utilizar a mediação desprovido de qualquer tipo de receio quanto à
sua legitimidade e eficácia para o alcance da verdadeira Justiça, aquela do ganhaganha, onde todos são vencedores.
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É de suma importância ressaltar que os meios alternativos de solução de
conflitos não podem ser vistos como a “tábua de salvação” para remediar os
problemas existentes na labuta do Poder Judiciário, mas como um meio de
alavancar ampliação do acesso à Justiça, devendo o Estado realizar uma política de
conscientização da sua utilização junto à sociedade.
Espera-se, dessa forma, que com a normatização mais precisa da mediação
dentro do Código de Processo Civil traga para a sociedade uma maior segurança na
sua credibilidade, criando-se uma cultura à sua utilização, como um meio
plenamente eficaz para a concretização dos direitos fundamentais e, que a
Mediação possa contribuir para o alcance dos conflitos da contemporaneidade e
minimizar os efeitos negativos da crise judiciária.

4.3. Mediação Extrajudicial e Mediação Judicial
Quanto às espécies de mediação, destacam-se duas: a institucional, criada
pelos órgãos governamentais e; a cidadã ou comunitária, criada pelos grupos
sociais, cujos mediadores são pessoas escolhidas entre os membros da sociedade.
(SIX, 2001). Portanto, tem-se a mediação judicial e a mediação extrajudicial.
A primeira modalidade de mediação, ou seja, a judicial ou paraprocessual, é a
realizada através do Poder Judiciário.
De outro lado, está a mediação extrajudicial ou privada que é operalizada
através de terceiros que não fazem parte dos quadros do Poder Judiciário, sendo
realizada de forma particular, como uma forma de prevenir a instauração de
processos judiciais para a solução de conflitos que poderá ser alcançada em a
imposição estatal. Além de uma maior celeridade no alcance da solução da
controvérsia, esse tipo de mediação possibilita um maior acesso à justiça, no sentido
de ordem jurídica justa, por possuir menores custos para as partes envolvidas no
litígio.
Tartuce (2008) afirma que a mediação privada pode ser classificada como
mediação comum, sendo considerada aquela que pode ser realizada por qualquer
tipo de terceiro que seja de confiança das partes conflitantes, podendo esta ser
subdividida em institucional e independente.
A mediação institucional, denominada de mediação comunitária é realizada
através de centros ou associações comunitárias, através de juízes conciliatórios,
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representados por cidadãos leigos da comunidade, que dentro de uma linguagem
simples e informal, busca-se proporcionar para as partes, a composição do litígio de
forma harmoniosa, através de implantação de preceitos de cidadania e democracia
urbana.
Já a mediação independente é aquela que é exercida por mediadores sem
vínculo com nenhuma entidade ou comunidade, sendo escolhidos de forma livre
pelas partes, no intuito de prevenir ou solucionar conflitos. (TARTUCE, 2008).
Importante salientar que no projeto de Lei 94/2002, a mediação particular
além de poder ser aplicada de forma preventiva, poderá ser aplicada de forma
incidental no processo em andamento, onde o Juiz encaminhará os interessados
para os centros comunitários de mediação, estando ou não cadastrados no Tribunal,
onde o processo está se desenvolvendo, levando-se em conta, a experiência e um
desempenho notórios dessas entidades na utilização da mediação junto à
comunidade, a qual já lhe atribui plena confiança no desempenho e eficiência no
papel dos mediadores que ali atuam no auxílio das partes alcançarem, por si
próprias, a solução do seu conflito.
A mediação incidental deve ser aplicada pelo magistrado ao analisar de forma
percuciente sobre a aplicabilidade da mediação no tipo de litígio que foi exposto para
ele na demanda judicial, observando-se também as partes envolvidas no litígio.
Feitas as explanações gerais sobre a mediação, passa-se, então, para a
análise da mediação preventiva extrajudicial no processo de democratização da
justiça.
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5. A DEMOCRATIZACAO
EXTRAJUDICIAL

DA

JUSTIÇA

E

MEDIAÇÃO

PREVENTIVA

5.1. O Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição e desjudicialização dos
conflitos: Os contrapontos da justiça contenciosa (impositiva) e da justiça
coexistencial (conciliatória)
O princípio da inafastabilidade da jurisdição que está fulcrado no artigo 5º.,
XXXV, da Lei Maior foi reconhecido em 1946, após o Estado Novo de 1937 onde
não era permitida a intervenção estatal nos inquéritos parlamentares e policiais,
passando a ser garantia constitucional. Tal princípio também é conhecido como
direito de ação, livre acesso ao Judiciário, ubiguidade da justiça ou proteção
judiciária. (TARTUCE, 2008).
Referido princípio determina que o monopólio da jurisdição está nas mãos do
Poder Judiciário, a quem cabe distribuir a justiça para quem o solicitar.
Garante ao cidadão o direito de ação, cuja análise desse direito passa por
uma escala evolutiva, onde o magistrado deverá primeiramente analisar o direito à
ação, ou seja, o direito de obter do Judiciário a apreciação da sua pretensão, desde
que estejam presentes todas as condições da ação (legitimidade, interesse de agir e
possibilidade jurídica do pedido), para depois analisar a existência ou não do próprio
de material, que está consubstanciado na obtenção ou não do provimento
jurisdicional pretendido pela parte do processo.
Portanto, o princípio da inafastabilidade da jurisdição garante ao cidadão o
direito de obter a tutela jurisdicional do Poder Judiciário, seja qual for o resultado,
desde que seja adequada e que traga efetividade ao que foi solicitado por um dos
demandantes, que receberá do Estado a proteção do seu direito que foi violado ou
que sofreu ameaça de violação.
Cabe ao Poder Judiciário através do processo judicial solucionar a demanda,
apresentando uma decisão imperativa e impositiva, já que o Estado-Juiz constitui-se
no representante da sociedade.
Para Tartuce (2008, p. 135) o direito à jurisdição, que possui natureza jurídica
pública e autônoma, desenvolve-se através de três etapas que se complementam e
se interligam como: “o acesso ao poder estatal prestador da jurisdição; a eficiência e
prontidão da resposta estatal à demanda; a eficácia da decisão proferida.”. Porém,
mister afirmar que a prestação jurisdicional somente é ofertada pelo Estado-Juiz se
houver pronunciamento de mérito, o qual ocorrerá se houver a presença das
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condições da ação e dos pressupostos processuais de existência e desenvolvimento
do processo, bem como a ausência dos pressupostos processuais negativos.
Portanto, tais requisitos legais, constituem-se em verdadeiros limites legítimos para
que se possa exercer o direito da ação. (NERY JUNIOR, 2008)
Pelas considerações feitas alhures, tem-se que através da mediação obtémse uma participação ativa da sociedade na administração da justiça, o que se
harmoniza com o perfil de democracia pluralista previsto no artigo 1º., V, da Carta
Maior, já que os cidadãos passam a ter consciência do seu papel de contribuir com a
paz social almejada por toda a sociedade, contribuindo, dessa forma, para o Estado,
na busca da efetivação do ideal democrático, fundamento da República.
É o que se denomina de democracia participativa, prevista em vários textos
constitucionais

e infraconstitucionais,

onde

se incentiva a

participação

da

comunidade a colaborar com a função jurisdicional estatal de se alcançar a paz
social através de uma justiça coexistencial.
Nesse cenário de participação ativa da comunidade na democracia, destacase as lições de Baracho (1995), o qual afirma que para haver democracia é preciso
que todos os cidadãos participem dos negócios públicos e dos direitos e garantias
previstos na Constituição e no ordenamento jurídico. Com isso, a inclusão da
sociedade na democracia, permite que se alcance uma justiça por si própria, sem a
interferência do Estado, cuja justiça torna-se efetiva pela composição harmônica do
litígio, o que proporciona e colabora para a efetivação da paz social.
Dentro desse contexto de pacificação social, analisando-se a princípio da
inafastabilidade

da

jurisdição

e

a

desjudicializaçao

dos

conflitos,

faz-se

imprescindível ser feito um comparativo entre a justiça consensual ou coexistencial e
a justiça impositiva ou antagonista.
Como dito algures, a justiça coexistencial constitui-se numa das grandes
contribuições de Mauro Cappelletti, para a ampliação do acesso à justiça, apontando
ser esse tipo de justiça o caminho mais eficaz para garantir esse acesso ao Poder
Judiciário, observando-se, na solução do conflito, a equidade na busca de uma
solução justa e que é aceita e acolhida pelas partes envolvidas no conflito.
(CAPPELLETTI, 1994).
Na justiça coexistencial existe uma comunicação ternária, onde o terceiro,
facilitador da comunicação entre as partes, ao utilizar técnicas especiais de
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mediação, leva os mediados a chegarem à composição do conflito, humanizando,
dessa forma, o acesso à justiça. (TARTUCE, 2008)
A utilização desse método de justiça vem sendo bastante aplicado em todo o
mundo através dos meios conciliatórios de solução de conflitos, e no Brasil através
de resolução 125 do CNJ, que possui um foco para a composição pacífica dos
conflitos sociais.
Analisando as vias conciliatórias, ou seja, a justiça consensual, Grinover
(2008), afirma que ela passou a ser restabelecida em ordenamento jurídico brasileiro
em virtude da crise judiciária concretizada pela inacessibilidade ao Poder Judiciário
decorrente da prestação custosa e morosa para o jurisdicionado. Assim, aponta três
fundamentos inerentes às vias conciliativas, e que coexistem entre si, quais sejam:
funcional, social e político.
O fundamento funcional baseia-se na democratização da distribuição da
justiça para remediar a superlotação dos tribunais por meio das soluções de
determinadas

controvérsias

dadas

pelos

instrumentos

institucionalizados

de

autocomposição. Já o fundamento social consiste no objetivo de alcançar a
pacificação social que, em seu sentido real, não se consegue atingir por meio da
sentença judicial pela sua característica impositiva. E, por fim, está o fundamento
político pautado na necessária participação popular na administração da justiça,
diante da ideia de democracia participativa. (GRINOVER, 2008)
Referida autora diferencia a solução de conflito dada pela justiça impositiva e
pela justiça coexistencial, afirmando que:
... a justiça tradicional se volta para o passado, enquanto que a justiça
informal se dirige ao futuro. A primeira julga e sentencia; a segunda
compõe, concilia, previne situações de tensões e rupturas, exatamente
onde a coexistência é um relevante elemento valorativo. (GRINOVER, 2008,
p. 4)

Assim, fica evidente que o foco da mediação é buscar encontrar um ponto
comum nos interesses das partes, onde elas mesmas, através de diálogo, reflexão
sobre o conflito, podem alcançar a solução justa para todos, que sairão em posição
de igualdade, ou seja, todos serão vencedores e sairão plenamente satisfeitos com
o resultado obtido.
Em contrapartida, está a justiça advinda do modelo contencioso onde há
oposição de interesses entre os indivíduos, que possuem direitos iguais, havendo
uma terceira pessoa que irá decidir a quem pertencerá a proteção e garantia da
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efetivação do direito, cuja decisão será imposta para as partes conflitantes. Nesse
tipo de justiça, a comunicação que impera na prestação jurisdicional é a binária, ou
seja, um ganha e outro perde. As partes se colocam na posição de inimigas diante
do antagonismo de seus interesses e, a decisão ofertada pelo Poder Judiciário, nem
sempre consegue realmente satisfazer as partes, pois a distribuição da justiça
ocorre, na maioria das vezes, de forma desequilibrada, gerando insatisfação entre
elas, o que faz afastar o processo judicial do objetivo do Estado Democrático,
representado pela pacificação social. Daí, questiona-se se o modelo tradicional de
“composição de conflito” realmente implanta na sociedade a cultura da paz.
Existe, portanto, nesse modelo de justiça estatal características específicas,
como: querela acirrada, decisão impositiva, resultado de conflito no sistema de
ganha-perde.
Diante disso, percebe-se que a decisão dada pelo Poder Judiciário através do
processo instaurado por uma das partes do conflito, não é propriamente a solução
de conflito, mas a aplicação da lei ao caso concreto.
Nessa forma de justiça, na realidade, haverá verdadeiro risco de permanecer
o conflito entre as partes, já que a jurisdição estatal não está voltada para
restabelecer a comunicação entre as partes, mas somente determinar e impor a
quem pertence o direito reclamado numa ação judicial.
Outro ponto de bastante relevância entre a justiça coexistencial alcançada
pela mediação e a justiça impositiva alcançada pelo processo judicial está na análise
do conflito em si.

Muitos conflitos possuem uma natureza de continuidade da

relação entre os conflitantes, que faz com que a solução a ser buscada, não gere
efeitos apenas no presente, mas também no futuro.
Desse modo, nota-se que na justiça impositiva dada dentro do processo
judicial, na maioria das vezes, as partes não expõem todos os motivos relevantes da
contenda, mas apenas aqueles que lhes são favoráveis, o que dificulta a atuação do
juiz na análise profunda dos fatos motivadores do conflito e na apuração da verdade.
(TARTUCE, 2008). Nesse caso, fica prejudicada a existência de uma justiça
equilibrada, já que o magistrado obrigatoriamente deverá sempre se ater ao que foi
alegado pelas partes na ação judicial, sem ampliar o objeto da lide, em obediência
ao princípio do dispositivo, elencando no artigo 128, do CPC
45

45

.

Art. 128, CPC.. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de
questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte
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A resposta que o Poder Judiciário oferta aos jurisdicionados, na realidade, é
apenas provisória e aparente, porque o conflito permanecerá intrínseco entre as
partes, já que no processo não se busca restaurar a comunicação e o diálogo, mas
apenas verificar quem possui o direito material a ser tutelado. Não há no processo
uma proximidade do juiz com as partes, ou seja, contato pessoal entre eles, já que
existe o advogado para ser o canal de comunicação entre eles, onde referido
instrumento de comunicação não retrata fielmente a realidade dos fatos, o que
obstaculariza um estudo profundo dos fatos relevantes que são omitidos no
processo.
Inobstante as vantagens presentes na jurisdição estatal da justiça substancial,
como por exemplo, a publicidade dos atos judiciais, o devido processo legal, o
contraditório, a ampla defesa, a motivação das decisões judiciais, a imparcialidade
do juiz, a estabilidade da decisão judicial ofertada pelo manto da coisa julgada
material, e a coercibilidade dos comandos judiciais, tais vantagens não levam a crer
que a jurisdição exercida pelo Poder Judiciário deve ser o único e melhor caminho a
ser tomado pelo jurisdicionado.
Deve ser feita também a análise das suas desvantagens concretizadas na
crise judiciária, provocada pelo excesso de processos ajuizados, pela limitação de
recursos materiais e humanos do Poder Judiciário, que levam a uma prestação
jurisdicional insuficiente, desqualificada, morosa e distante de sua função de
pacificador dos conflitos sociais. (TARTUCE, 2008)
Por outra banda, na justiça coexistencial obtida por meio da mediação, o
mediador, através das técnicas utilizadas, consegue explorar percucientemente os
motivos ensejadores do conflito, ou seja, da lide sociológica, levando as partes a
refletirem e analisarem com cuidado e maturidade tais motivos, para que juntas
procurem o melhor caminho para a solução da controvérsia, cuja solução
encontrada terá uma grande probabilidade de surtir efeitos para o futuro, já que se
consegue a restauração da comunicação entre elas, pacificando de forma mais
concreta, efetiva e profunda o conflito social.
5.2. A mediação preventiva como condição de admissibilidade da prestação
jurisdicional como via residual para a solução dos conflitos: A decantação dos
conflitos sociais como válvula de escape para a Crise do Poder Judiciário.
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Tema de grande discussão no âmbito jurídico e social é a crise do Poder
Judiciário que há tempos vem se manifestando na sociedade, com um quadro de
evolução considerável, gerando um verdadeiro descrédito junto aos jurisdicionados,
diante da morosa prestação jurisdicional, que a faz tornar-se inefetiva, ineficaz e
inoportuna.
Sobre a crise do Poder Judiciário, assim se pronuncia W ATANABE (2011, p.
1):
O Poder Judiciário Nacional está enfrentando uma intensa conflituosidade,
com sobrecarga excessiva de processos, o que vem gerando a crise de
desempenho e a conseqüente perda de credibilidade. Essa situação é
decorrente, em grande parte, das transformações por que vem passando a
sociedade brasileira, de intensa conflituosidade decorrente de inúmeros
fatores, um dos quais é a economia de massa. Alguns desses conflitos são
levados ao Judiciário em sua configuração molecular, por meio de ações
coletivas, mas a grande maioria é judicializada individualmente, com
geração, em relação a certos tipos de conflitos, do fenômeno de processos
repetitivos, que vem provocando a sobrecarga de serviços no Judiciário.

O citado autor afirma que em nosso sistema vigora o método tradicional de
solução de conflito, de forma adjudicada e imposta pela sentença judicial,
provocando em nossa sociedade a cultura demandista ou cultura da sentença, o
que
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consequentemente, levando ao exercício de uma função jurisdicional insuficiente,
pela morosidade e ineficácia.
Verifica-se, desse modo, que essa crise advém do sistema rudimentar de
monopólio da distribuição da justiça como sendo função exclusiva do Poder
Judiciário, o qual diante das profundas transformações sociais, bem como a
explosão e diversificação dos conflitos decorrentes da complexidade econômica e
social, não têm conseguido exercer com plenitude a sua função jurisdicional, até
porque o sistema jurídico brasileiro baseado na tradição do civil low, ampara-se na
normatividade do processo civil, prevendo que a resolução do todos os conflitos
deva ser ofertada pelo Estado-Juiz, o que se torna inadequado para a realidade
fática da modernidade. Tal impossibilidade de resolver a totalidade dos conflitos
sociais provoca o enfraquecimento do Poder Judiciário, que vem sofrendo fortes
críticas da sociedade diante de sua evidente descredibilidade na missão de
pacificação social. (SPLENGER, 2012).
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O inchaço do Judiciário provocado pelo número excessivo de demandas
judiciais, aliado à falta de estrutura física e humana, levam à existência de uma forte
tendência de uma prestação jurisdicional desvirtuada do ideal verdadeiro da justiça,
diante da aplicação fria da lei ao caso concreto ou diante da coerção de realização
de acordos impostos pelos conciliadores e juízes.
A crise judiciária, portanto, provoca uma incontestável obstrução ao efetivo
acesso à justiça, fazendo distanciar o cidadão do Poder Judiciário. Como fatores
ensejadores dessa inacessibilidade à ordem jurídica justa estão:
A morosidade dos processos, seu custo, a burocratização na gestão dos
processos, certa complicação procedimental; a mentalidade do juiz, que
nem sempre lança mãos dos poderes que os códigos lhes atribuem; a falta
de informação e de orientação para os detentores dos interesses em
conflitos; as deficiências do patrocínio gratuito... (GRINOVER, 2008, p. 2)

Para remediar a crise e descongestionar o Poder Judiciário, tem havido uma
forte campanha entre os doutrinadores com visão moderna, voltada para a
humanização do acesso à justiça, no sentido da utilização efetiva dos mecanismos
alternativos de solução de conflitos, como a mediação, a conciliação e a arbitragem,
minimizando para o cidadão os males trazidos pelo processo, como a morosidade e
o alto custo para a sua propositura, já que tais meios trazem consigo características
próprias como: a confidencialidade, a informalidade, a flexibilidade, a economia, a
celeridade e a justiça nas decisões.
Esse novo pensar jurídico procura se harmonizar com os anseios da
sociedade contemporânea que clama por uma maior efetividade e celeridade na
prestação jurisdicional, já que o sistema jurídico tradicional tornou-se insuficiente e
frágil para atender tanto as demandas pretéritas como as novas demandas,
distanciando a jurisdição da cidadania e obstruindo sobremaneira o real acesso à
justiça na obtenção de uma ordem jurídica justa. Referida crise judiciária e a
transição de paradigmas na regulação dos conflitos, vêm aumentando a importância
da utilização de meios de solução de conflito de forma consensual e até mesmo
obtida extrajudicialmente. (SPLENGER, 2012)
Ressalte-se, contudo, que para haver a quebra de paradigma do monopólio
da jurisdição e utilização dos meios alternativos de composição, é preciso modificar
a visão do conflito, onde as partes não podem ser intituladas como verdadeiros
gladiadores nas arenas de disputa de interesses onde sempre haverá um ganhador
e um perdedor, mas como pessoas que pretendem obter um tratamento saudável e

106

consensual de interesses contrapostos, que podem conviver conjuntamente de
forma harmônica, participando de forma comprometida e ativa, na busca dessa
pacificação social, convergindo suas pretensões para um caminho de justiça e de
paz, trazendo para os envolvidos, um sentimento de plena satisfação, onde todos
saem ganhando.
A visão de disputa entre as partes é concebida no modelo tradicional de
jurisdição solução do conflito através do processo judicial em que o terceiro (juiz),
não escolhido pelos demandantes, ao aplicar as normas jurídicas, determina a quem
pertence o direito material, impondo a sua decisão, cujo tratamento mecânico do
conflito é dado na sentença, cujas determinações nela contidas, estão distantes da
vontade das partes.

A vontade, na realidade é do Estado, que a substitui,

resolvendo o conflito da maneira que achar mais certa e adequada ao caso concreto
que lhe foi apresentado através de documentos formais, sem a existência de
qualquer diálogo entre as partes.
Várias soluções têm sido apresentadas para remediar essa crise judiciária,
através de uma normatividade no incentivo à conciliação nos processos judiciais,
dentre elas está a Resolução 125 do CNJ e o uso desse método nos Juizados
Especiais. Contudo, tal incentivo vem sendo aplicado de forma errônea pelos juízes,
que no afã de atingir as metas impostas pelo CNJ, têm realizado inúmeras
conciliações sem buscar o real objetivo, ou seja, a pacificação social.
As partes do processo, diante de toda a morosidade da prestação
jurisdicional, acabam se rendendo às propostas apresentadas pelos conciliadores e
juízes, muitas das vezes, com caráter impositivo e ameaçador, cujos acordos
firmados

não

representam

legitimidade.(TARTUCE, 2008)

literalmente

a

vontade

das

partes,

perdendo

Há, dessa forma, uma “prostituição” das partes

perante os acordos realizados nos processos judiciais, através da pseudoautocomposição, que faz com que piore cada vez mais a credibilidade do Poder
Judiciário, já que acordos firmados de forma coercitiva levam de forma sobremaneira
ao descumprimento das obrigações nele contidas, já que as concessões dos
interesses não ocorreu de forma espontânea. Não haverá, portanto, pacificação
social.
Em capítulo anterior, foi dito que para o cidadão obter a tutela jurisdicional
almejada na ação judicial, será imprescindível que os requisitos legais para se
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chegar à análise do provimento meritório, estejam presentes, ou seja, as condições
da ação e os pressupostos processuais.
Dentro das condições da ação, está o interesse de agir, sempre formado pelo
binômio necessidade-adequação, ou seja, para que o jurisdicionado obtenha a tutela
jurisdicional do Estado, é preciso que o processo seja a via imprescindível para a
proteção do seu direito e que seja o meio adequado para a sua efetivação.
Visto por esse ângulo da necessidade, observa-se que se o direito material da
parte poder ser alcançado por outro meio que não seja o processo, como por
exemplo, pela composição do litígio alcançada pelas próprias partes, a atuação do
Estado-Juiz não será imprescindível para a composição do litígio.
Já em outros tipos de demanda, a atuação do Poder Judiciário torna-se
imprescindível, cuja ação somente pode ser resolvida através de ação judicial, por
ser extremamente necessária a declaração judicial, como ocorre, por exemplo, na
declaração de invalidade de um negócio jurídico para que seus efeitos deixem de
surtir; e na declaração do divórcio, para o que o vínculo matrimonial deixe de existir
juridicamente.
Diante disto, passa-se, então, a questionar se é necessário para configurar o
interesse de agir numa ação judicial, será preciso, primeiramente, tentar a
composição amigável e extrajudicial do litígio. Ou seja, deve-se buscar a tentativa
da mediação preventiva para em caso de não obtenção do acordo, gerar para o
cidadão o direito de acionar o Poder Judiciário? Dentro dessa condição, haverá
violação ao principio do acesso à justiça e inafastabilidade da jurisdição?
Para a obtenção das respostas a tais questionamentos, serão realizadas
abordagens sobre a medicação preventiva no direito comparado e como têm sido
apresentadas propostas doutrinárias e legislativas sobre o tema dentro do
ordenamento jurídico brasileiro.
A mediação preventiva é prevista em várias legislações como meio
obrigatório, onde o cidadão para ter acesso ao Poder Judiciário e à obtenção da
solução do conflito através de uma ação judicial deverá, primeiramente, realizar
todas as tentativas amigáveis e extrajudiciais. Dentre os países que adotam essa
cultura estão: Japão, Colômbia, Argentina, Inglaterra, Estados Unidos, Flórida,
França e Canadá.
No Brasil, a tentativa prévia de conciliação como exigência para ajuizar uma
ação judicial esteve presente em épocas pretéritas através de dispositivos legais,
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como se vislumbra nas Ordenações Filipinas de 1603, inspiradas na Constituição
Portuguesa, onde foi reproduzido na Constituição Brasileira de 1824, dois
dispositivos46 que previam sua necessidade como requisito para a ação judicial.
Além desse, houve outros dispositivos voltados para a conciliação prévia, como o
Regulamento 737/1850, em seu artigo 23 47, a Consolidação das Leis do Processo
Civil, de 1876, em seu artigo 185. 48, e a Constituição Federal de 1969, que
determinava a apreciação prévia dos conflitos trabalhistas, das questões fiscais e
previdenciárias de interesses da União, cuja apreciação era feita por um contencioso
administrativo, havendo uma jurisdição condicionada a esse procedimento prévio.
(TARTUCE, 2008)
Porém, em momento posterior e com o advento da Proclamação da
República, foi editado o Decreto 359/1890, revogando em seu artigo 1º.

49

, as

normas da obrigatoriedade da tentativa prévia de conciliação como requisito
essencial para o ajuizamento das ações judiciais e comerciais, por tal requisito se
encontrar em desarmonia com a liberdade advinda dos direitos individuais e por não
ter apresentado resultados efetivos que demonstrassem sua utilidade para a
pacificação social. (TARTUCE, 2008)
Recentemente, retornou a obrigatoriedade da conciliação prévia de forma
específica na Justiça do Trabalho, através do artigo 625-D50, da CLT, o qual
provocou polêmica quanto a sua inconstitucionalidade, por entender alguns que
existe violação à garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Entretanto,
o entendimento que vem sendo aceito pela Corte Superior do Trabalho é de que o
dispositivo tem caráter de constitucionalidade perante a utilização hodierna e

46

Art. 161. Sem se fazer constar, que se tem intentado o meio da reconciliação, não se começará processo
algum.
Art. 162. Para este fim haverá juízes de Paz, os quaes serão electivos pelo mesmo tempo, e maneira, por que se
elegem os Vereadores das Camaras. Suas atribuições e, Districtos serão regulados por Lei.
47
Art. 23. Nenhuma causa será proposta em Juízo contencioso, sem que previamente se tenha tentado meio
de conciliação, ou por ato judicial ou por comparecimento voluntário das partes.
48
Art. 185. Em regra, nenhum processo pode começar sem que se faça constar que se tem intentado o meio de
conciliação perante o Juiz de Paz.
49
Art. 1o. É abolida a conciliação como formalidade preliminar ou essencial para serem intentadas ou
prosseguirem ações civis e comerciais, salvo às partes que estiverem na livre administração de seus bens, e aos
seus procuradores legalmente autorizados, a faculdade de porem termo à causa,em qualquer estado e
instância, por desistência, confissão e transação, nos casos em que for admissível e mediante escritura pública,
termos nos autos , ou compromisso que sujeite os pontos controvertidos a juízo arbitral.
50
Art. 625-D. Qualquer demanda de natureza trabalhista será submetida à Comissão Prévia se,na localidade da
prestação de serviços, houver sido instituída a Comissão no âmbito da empresa ou do sindicato da categoria.
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evolutiva dos outros meios alternativos de solução de conflito, desde que sejam
utilizados de forma adequada e eficaz. (TARTUCE, 2008)
Contudo,

apesar

desse

dispositivo

trabalhista

ter

sido

inserido

no

ordenamento jurídico, a atual Constituição Brasileira não possui essa determinação
da tentativa prévia de conciliação, trazendo dispositivo que prevê a exclusividade da
jurisdição para o Poder Judiciário.
Portanto, acerca desse tema existe uma discussão doutrinária quanto a sua
constitucionalidade ou não.

Nesse sentido, existe a forte crítica de que para

legitimar a mediação preventiva, esta deverá, antes de tudo, ser realizada por ato
voluntário das partes do conflito, sendo obrigatória somente a primeira sessão de
mediação, podendo as partes, a qualquer momento, desistir desse meio alternativo
de solução de conflito. (TARTUCE, 2008)
Porém, um posicionamento trazido pela Ministra Fátima Nancy Andrighi,
citada por Tartuce (2008), traz em si uma reflexão muito importante no sentido de
que a obrigatoriedade da realização da mediação preventiva torna-se necessária
para que o Poder Judiciário possa voltar a ter dignidade e eficácia, já que ele não
poderá ter em suas mãos todas as soluções para todas as espécies de conflito.
Não se quer aqui afirmar a substituição da Jurisdição Estatal pela mediação,
mas sim uma atuação da mediação como complementar da jurisdição, onde o
método tradicional passa a ser utilizado em caso de não obtenção de êxito na
mediação, ou seja, de forma subsidiária, e não primordial, como vem ocorrendo em
muitas décadas, pela tradição do modelo contencioso de composição da
controvérsia.
Diante desse posicionamento, pode o Poder Judiciário ser visto como meio
residual de solução de conflito, quando não for obtido êxito na tentativa de
composição amigável através dos equivalentes jurisdicionais? .
Existe uma certa resistência na doutrina quanto à colocação da mediação
preventiva como uma das condições da ação, acreditando que tal conduta estaria
violando o principio da inafastabilidade do controle jurisdicional sendo, portanto,
considerada inconstitucional.
Por outra vertente, aponta Salles (2006) que a exigência mínima da prévia
utilização da mediação como requisito para a propositura da ação judicial seria
apenas mais um dos pressupostos para o que conflitante obtenha a tutela

110

jurisdicional meritória, como ocorre com a existência da presença das condições da
ação e os pressupostos processuais.
Para a corrente doutrinária com vistas aos anseios da sociedade moderna,
para a análise do questionamento acima, é preciso que seja observada a natureza
de cada demanda apresentada pelos conflitantes. Assim, para os casos que se faz
imprescindível o pronunciamento judicial para que gere efeitos jurídicos, a via judicial
se torna prioritária e única para o indivíduo que não terá alternativa. Nos demais
casos, a porta do Judiciário será utilizada de forma secundária ou residual, onde a
solução do conflito social poderá ser alcançada pelas próprias partes.
Dentre dessa seara, deve-se ter em mente que o princípio da inafastabilidade
da atividade jurisdicional possui duas vertentes. Um sentido está voltado para a
obrigação do Poder Judiciário em permitir que o jurisdicionado possa requerer a
concessão da tutela jurisdicional, sendo lhe vedado fechar suas portas e se eximir
de sua função jurisdicional. Assim, deverá receber a solicitação feita e analisar sobre
a possibilidade de ser atendida ou não. O outro sentido está pautado na
exclusividade da prestação jurisdicional, ou seja, a proteção do direito material e a
solução dos conflitos serem exclusivas do Poder Judiciário. Ou seja, numa leitura
rasa e restrita, diz-se que no ordenamento jurídico há o monopólio da atividade
jurisdicional.
É mister, portanto, saber analisar com proficiência tais sentidos. Barcelar
(2008), no afã de desmistificar a exclusividade do monopólio da jurisdição pronunciase no sentido de que o Poder Judiciário somente venha ser procurado pelos
jurisdicionados quando não foi possível a auto-composição do conflito e, para tanto,
deverão ter a sua disposição, meios de resolução pacífica sem característica de
adversidade. Cria-se, com isso, a ideia de atuação residual do Poder Judiciário na
composição dos litígios sociais.
Contribui para esse pensamento, Mancuso (2012) quando alerta que a
garantia dada pela Lei Maior no sentido de acesso à justiça significa afirmar que o
Poder Judiciário não deve ser visto como primeiro e único caminho para os cidadãos
buscarem a resolução da controvérsia, mas sim um meio residual a ser utilizado
quando não for obtido êxito através dos equivalentes jurisdicionais ou quando for de
extrema necessidade a utilização do processo judicial. Propõe a releitura do acesso
à justiça, considerando-o como direito do cidadão de ter a composição justa do litígio
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e não somente como acesso ao Poder Judiciário, cuja justiça pode ser também
alcançada de forma efetiva através dos meios alternativos de distribuição de justiça.
Torna-se, portanto, possível a existência de jurisdições especiais em paralelo
à jurisdição comum exercida pelo Poder Judiciário. (DELGADO, 2003)
Desse modo, para a corrente doutrinária que aceita a teoria de função
residual do Poder Judiciário, este somente deve exercer seu ofício jurisdicional de
forma subsidiária, quando os equivalentes jurisdicionais não forem eficazes ou
quando houver litígios de interesse público de natureza indisponível, onde o cidadão
não terá outra alternativa, senão buscar a tutela jurisdicional estatal, aplicando-se o
princípio da reserva da jurisdição ou princípio da reserva absoluta da competência
dos Tribunais (TARTUCE, 2008).
No projeto de Lei 94/2002 há a previsão da obrigatoriedade da mediação
incidental antes do ajuizamento da demanda judicial, cuja inconstitucionalidade vem
sendo afastada por não obstacularizar o acesso à justiça, mas apenas colocar à
disposição do jurisdicionado mais uma opção de compor o seu litígio.
Já em posição contrária, está o pensamento de Tartuce (2008) que considera
realmente inconstitucional a imposição do jurisdicionado de esgotar as vias de
solução através da mediação, para após ter o direito de propor ação judicial. Seu
fundamento está no fato de que o cidadão deverá ter a liberdade de escolha em qual
das vias de solução de conflito deve optar, para não comprometer o princípio da livre
manifestação de vontade.
Outros fundamentos que levam a crer a existência da inconstitucionalidade
estão voltados para a demora da prestação jurisdicional, por criar ao processo de
conhecimento mais uma fase procedimental, prejudicando a efetivação da justiça,
bem como para a compulsoriedade, devendo haver o consenso mútuo das partes da
utilização da mediação, como ocorre na França e no Canadá.

Já nos Estados

Unidos, na Colômbia e na Argentina, ocorre diversamente, onde a obrigatoriedade
da mediação preventiva é plena. (TARTUCE, 2008)
Numa posição mais moderna e coerente com as garantias constitucionais da
celeridade, efetividade e duração razoável do processo, está Pinho (2011), onde
defende a tese de que é preciso que a proposta presente no projeto de Lei n. 94,
seja revista no que se refere ao sistema de mediação prévia e incidental, devendo
ser a mediação preventiva e extrajudicial um requisito obrigatório para que o mérito
de uma ação judicial possa vir a ser analisado pelo Poder Judiciário, onde o autor,
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ao propor o processo judicial, deverá demonstrar a sua tentativa de composição do
litígio por meio da mediação e que, por não ter conseguido sucesso, pleiteia a tutela
jurisdicional.
Dessa forma, evitar-se-á a superlotação do Poder Judiciário, bem como será
realizada uma racionalização na prestação jurisdicional. Para o referido autor, tornase desnecessária a propositura de uma demanda judicial, se pela própria natureza
do conflito, ou seja, controvérsia não jurídica, tal não se resolve pela mera aplicação
da lei. O ajuizamento dessa ação geraria um desnecessário movimento da máquina
judiciária, onerando os cofres públicos, além de sobrecarregar os magistrados, os
membros do Ministério Publico e os defensores públicos. (PINHO, 2011)
Além disso, traria verdadeira violação ao principio do acesso à justiça e o
princípio da razoável duração do processo, sendo ilógico que dentro do mesmo
processo existiam três fases processuais compostas da sessão da mediação,
audiência preliminar e audiência de instrução e julgamento, ressaltando, a obrigação
que o juiz possui de em todo momento tentar a conciliação.
Portanto, inobstante a existência de vozes contrárias a instituição da
obrigatoriedade da mediação prévia como condições da ação, percebe-se que essa
novel proposta doutrinária traz um verdadeiro benefício para a existência de uma
prestação jurisdicional mais eficaz e célere, já que os processos judiciais somente
serão propostos somente em caso de extrema necessidade, evitando, dessa forma,
a sobrecarga para o Poder Judiciário, que poderá exercer sua função de forma
plena, cautelosa e efetiva. Porém, para que essa obrigatoriedade possua conteúdo
de legitimidade é preciso que haja políticas públicas de implantação da mediação no
seio da sociedade, através de criação de centros de mediação para garantir a todos
o livre e incondicionado acesso a esse meio alternativo de solução de conflito, além
do dever do Estado de realizar uma forte campanha de culturalização para a sua
utilização tanto pelo Poder Judiciário quanto pela via particular.

5.3. O Atual Processo de Culturalização da Mediação na busca pela Paz Social
Essa cultura de pacificação social pela mediação há muito vem sendo
utilizada em países que atuam no sistema do common law, como os Estados
Unidos, com resultados surpreendentes e eficazes, tanto no sentido de satisfação da
sociedade quanto para alijar o Poder Judiciário, já que a partir da utilização dos
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métodos alternativos de solução de conflito, este ficou com a responsabilidade de
resolver conflitos que essencialmente necessitam da tutela jurisdicional estatal. Lá
vige a ideia do sistema múltiplo de portas para a obtenção do acesso à justiça,
denominado de multidoor courthouse sistem, como já foi explanado em capítulo
próprio.
Nessa senda, pronuncia-se Pinho (2011, p. 6) informando que:
o crescimento vertiginoso que se nota nos sistemas da common law, como
no Canadá, Inglaterra e Estados Unidos, desde a década de 70,
contrastada com a relutância dos países integrantes do sistema da civil law
em aceitar a pratica da mediação como um meio de para resolver conflitos.

Existe, na Europa, um movimento voltado para o uso intensivo da mediação,
que teve início nos anos 90, diante de suas vantagens trazidas por suas
características específicas compostas pela informalidade, flexibilidade, celeridade e
autonomia das partes. Enveredando por esse caminho, foi publicada em 2008 a
Diretiva 53, advinda do Parlamento Europeu, com foco para implementação da
política de valorização da justiça coexistencial, provocando uma profunda mudança
normativa no ordenamento dos países membros, incentivando-os na utilização da
medição na solução dos casos cíveis e comerciais . (PINHO, 2012)
Na França, foi publicado o Decreto 66/2012, consagrando a busca da solução
consensual do conflito por meio da mediação, conciliação ou do processo
participativo, mas sem haver qualquer tipo de imposição da sua utilização, seja de
forma processual ou pré-processual. Contudo, a mediação funciona de forma
diferente onde as partes buscam a solução amigável dentro dos termos que ficaram
determinados num contrato, sob a supervisão de advogados, os quais facilitam o
diálogo entre elas sem o auxílio de um terceiro neutro. É o que se chama de
mediação convencionada.
Na Espanha, houve a normatização da mediação pelo Código de Processo
Civil vislumbrando a possibilidade das partes, nos conflitos de natureza familiar,
solicitarem a suspensão do processo em comum acordo, por um prazo máximo de
sessenta dias, com o intuito de ser tentada a mediação. Mais adiante, foi publicado o
Decreto Lei 5/2012 permitindo a mediação em matérias civis e mercantis, mas
prevendo a exclusão de sua utilização em conflitos inerentes a administração
pública, de natureza criminal, trabalhista, e de relações de consumo. Importante
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consignar que a apesar do estímulo no uso da mediação como alternativa à
jurisdição, há o respeito da livre vontade das partes em decidir sobre a utilização ou
não utilizar desse método autocompositivo, prevalecendo a sua característica de
voluntariedade, não obrigando as partes a escolherem tal procedimento, de se
manterem nele ou firmarem acordo.
Pinho (2012) também destaca a experiência britânica informando que as
normas de procedimento civil prevêem o uso dos meios alternativos, determinando
em seu artigo 1.425, o dever da Corte de gerir ativamente os casos, incentivando as
partes a utilizarem referidos métodos, onde a atuação estatal do judiciário somente
passa a ocorrer de forma residual, nos casos em que se torna imprescindível. Os
métodos alternativos atuam como parceiros da jurisdição, ampliando o acesso à
justiça.
No sistema alemão, por sua vez, a mediação não possui característica de
voluntariedade. Em 25 de julho de 2012, esse meio de solução de conflito passou a
ser considerado compulsório, sendo considerado como uma condição da ação
mínima para se ajuizar uma demanda judicial, onde a parte deve informar ao juízo
que foi tentada previamente uma conciliação para a composição do litígio. Provado
tal fato, o magistrado ainda poderá, sendo o caso, sugerir a utilização das formas
alternativas de solução, direcionando as partes para serem auxiliadas pelo mediador
ou um juiz conciliador pertencente ao próprio Tribunal diverso daquele onde foi
proposta a ação. Esse mediador deverá ter formação específica, através de um
curso de mediação, para garantir qualidade na prestação de serviço. (PINHO, 2012)
Outro destaque a ser dado, está na Itália que além de atender o previsto na
Diretriz Europeia no sentido de incentivar a prática dos meios alternativos,
normatizando a sua aplicação em conflitos civis por meio da Lei 69/209, elevou o
uso da mediação para o status de condição da ação para a propositura de um
processo judicial, por meio do Decreto Legislativo n. 28/2010. O procedimento
italiano consiste na possibilidade do magistrado encaminhar o processo para a
mediação, nos casos em que as partes não tentaram a mediação prévia,
determinando a suspensão do processo pelo período de 4 meses no intuito de ser
formulado um acordo pelas próprias partes.

Em caso negativo, o mediador, ao

contrário do sistema brasileiro, poderá projetar uma proposta de acordo, fato este
que limita a liberdade das partes na celebração do acordo, já que o Juiz poderá
impor coercitivamente as partes de aceitaram os termos do acordo lançado por meio
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de sanções. Tais procedimentos distanciam-se do verdadeiro sentido da mediação.
(PINHO, 2012)
Por fim, no que se refere ao processo de culturalizacao da pacificação social,
um país que vem se destacando de forma ampla é Portugal, com inúmeras
iniciativas públicas e privadas para a divulgação e realização da mediação, inclusive,
a sua utilização de forma preventiva e privada, como um instrumento de valor para o
retorno da credibilidade do Poder Judiciário. Em Lisboa, foi criada em setembro de
2002, a Associação de Mediadores de Conflitos (AMC), de iniciativa privada e de
interesse público que não possui fins lucrativos. Essa associação tem como principal
objetivo a divulgação e o incentivo dos meios alternativos de solução de conflitos,
com foco evidenciado na mediação.
Através de pesquisa feita pelos meios eletrônicos, encontrou-se o uso da
mediação preventiva e privada, na cidade de Torres Vedras, Distrito de Lisboa, onde
há um projeto encabeçado por um escritório de advocacia (Abreu Advogados) que
criou em 2010, o Centro Privado de Mediação de Conflitos aberto para a toda
população, que poderá utilizar os serviços de mediação de conflito, realizados
através de profissionais capacitados para a realização desse método e que possuem
especialização profissional, para atuar na mediação familiar, com equipe composta
por psicólogo, terapeutas e advogados.
Quanto ao Brasil, o processo de culturalização vem ocorrendo de forma lenta
e sutil, mas em constante quadro de evolução, já que na sociedade está regida pela
a cultura demandista.
Mas, apesar da preponderância da justiça tradicional dentro da sociedade
brasileira, que eleva o Poder Judiciário como o detentor exclusivo da jurisdição e
responsável pela composição dos litígios, as necessidades hodiernas no sentido de
se obter uma solução mais efetiva e célere, fazem com que haja uma reflexão sobre
a possibilidade de se admitir múltiplas vias de distribuição da justiça, no sentido de
democratização da sua administração.
Favorável a esse pensamento de democratização está Salles (2006)
afirmando que não se pode interpretar de forma restrita e literal o princípio da
inafastablidade da jurisdição, sendo imprescindível que seja feita uma leitura ampla
e permissiva aos demais meios de solução de conflito, mas sem trazer qualquer tipo
de limitação ou exclusão para a jurisdição estatal, pois aqueles atuarão como forma
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de complementá-la no sentido de garantir um caminho mais rápido e adequado para
cada tipo de conflito.
Contribuindo com esse posicionamento atual, Tartuce (2008, p.160) assim se
pronuncia:
O momento atual demonstra a necessidade de repensar a administração da
justiça, resgatando antigos elementos, aprimorando o modelo já existente e
propondo novas modalidades de respostas para tratar de forma eficaz os
conflitos que se multiplicam diuturnamente.

E diante desse crescimento geométrico dos conflitos sociais decorrentes da
modernização das relações humanas próprias das sociedades hodiernas, percebese que o Poder Judiciário não tem conseguido acompanhar o exorbitante número de
demandas judiciais que têm sido propostas pelos jurisdicionados, pela evidente falta
de estrutura para atender com eficácia todos os pleitos judiciais, que são
diariamente solicitados.
Vislumbra-se, assim, que a impossibilidade do Poder Judiciário de abarcar
exclusivamente todas as espécies de conflitos sociais, leva-o a ofertar uma
prestação jurisdicional falha, defeituosa, ineficaz, morosa e com grande insatisfação
dos particulares. Tudo isso faz eclodir a tão falada e discutida crise judiciária.
Diante disso, deve-se pensar numa atividade subsidiária do Poder Judiciário,
onde o cidadão passa a possuir uma autonomia de escolha sobre a melhor forma de
solução do seu conflito, sem ter que obrigatoriamente buscar a tutela jurisdicional
para ver protegido o seu direito material, já que em muitas situações fáticas, as
próprias partes poderão, em consenso, buscar a forma mais adequada para a
composição da controvérsia.
A proteção do direito violado ou ameaçado de sofrer violação poderá decorrer
por meios outros que não exclusivamente advenha do Estado-Juiz. Este deverá
renovar seu olhar diante da modernidade, permitindo que os meios alternativos de
solução do conflito, possam atuar de forma ativa, como verdadeiros colaboradores e
parceiros na função de pacificação social, distribuindo democraticamente o exercício
da justiça, dentro dos casos concretos em que haja a possibilidade desses meios
atuarem com efetividade. Para tanto, é importante que o Poder Judiciário venha
estimular e promover no seio da sociedade a utilização desses mecanismos
alternativos de solução do conflito, excepcionando, dessa forma, o monopólio da
atividade jurisdicional.
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Dentro dessa exceção à exclusividade da distribuição da justiça, deve o
Estado implantar a cultura da justiça coexistencial, passando a responsabilidade da
solução dos conflitos para as próprias partes, que atuarão como verdadeiros
protagonistas do cenário controvertido de interesses.
Essa distribuição democrática da justiça coaduna-se com o regime
democrático, pluralista e participativo elevado na Constituição Federal Brasileira,
contendo uma leitura contemporânea do acesso à justiça, sem limitá-lo a
compreendê-lo como simples acesso à jurisdição. (TARTUCE, 2008)
Para tanto, faz-se necessário que haja uma conscientização pelo operador do
direito, aos contentores e aos protagonistas da administração da justiça, para uma
considerável abertura para conceber tais mecanismos alternativos, que ao serem
aplicados de forma adequada gerará, sem sombra de dúvidas, vantagens para todos
aqueles. (TARTUCE, 2008, p. 182)
O início da implantação da cultura da utilização dos métodos alternativos, de
forma mais incisiva, ocorreu com a edição da Resolução 125/2010, do Conselho
Nacional de Justiça, regulamentando a mediação e a conciliação, para assegurar a
todo cidadão o direito a uma solução consensual do seu conflito. Além dessa
resolução, tem-se como medida de apoio e incentivo o projeto do Novo Código de
Processo Civil e o projeto de Lei de Mediação Civil.
Porém, para que haja uma utilização mais incisiva da mediação, mudanças
substanciais devem ocorrer “na visão do operador do direito, do jurisdicionado e do
administrador da justiça”, (TARTUCE, 2008, p. 117).

Assim, deverá haver uma

substituição da cultura da justiça impositiva, através da decisão judicial advi nda da
mera aplicação da lei, pela cultura da real pacificação social, alcançada pela
mediação, diante da restauração do diálogo entre as partes da controvérsia.
No que concerne à mudança da visão dos futuros operadores do direito esta
deve ocorrer no momento de sua formação, com um estudo aprofundado sobre os
diferentes métodos alternativos de solução de conflitos, através da inserção de
disciplinas voltadas para esse estudo, ofertando uma formação moderna e holística,
diversificada da formação romanística que tiveram os antigos operadores do direito
voltada para uma visão arcaica de que somente o magistrado era a única pessoa
detentora do poder de solucionar os conflitos, havendo a preferência da prestação
jurisdicional, utilizando-se sempre o sistema contencioso das demandas.
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Para tais operadores que não tiveram nenhum tipo de formação acadêmica
sobre os métodos alternativos de solução de conflito, tem-se demonstrado os
resultados eficazes obtidos pela mediação, através de divulgação constante,
provocando, assim, uma aderência maior na sua utilização, bem como a
conscientização da sua efetividade para a pacificação social. Diante disto, tem-se
ofertado cursos de utilização das técnicas mediadoras.
Havendo essa renovação na cultura acadêmica, com a formação de
profissionais mais conscientes no papel de todos os cidadãos na pacificação social,
qualquer modificação legislativa sobre a utilização da mediação passará a ter
verdadeira efetividade. (TARTUCE 2008)
Nesse sentido de renovar o estudo jurídico está a Resolução n. 09, de
29.09.2004, do Ministério da Educação, que fixa diretrizes curriculares mínimas e
obrigatórias para o curso de direito, contendo nela a exigência do estágio de prática
jurídica, voltada para a assistência jurídica gratuita e a realização de convênios com
entidades privadas e públicas para a realização dessa função social. Além disso,
prevê também a inserção das técnicas extrajudiciais de solução de conflitos para
gerar na formação do discente uma nova e diferenciada visão no sentido de que os
indivíduos passem a ter responsabilidade na solução dos seus próprios conflitos,
sem precisarem, necessariamente, transferir tal responsabilidade para o EstadoJuiz.
O cumprimento de tais exigências tornou-se pressuposto legal para que o
curso de Direito possa atingir o conceito “A”, junto ao Ministério da Educação. A
implementação dessas diretrizes irá auxiliar a retirar dos operadores do direito a
ideia conservadora de que o melhor caminho para pacificar a justiça será aquele
percorrido no Poder Judiciário por meio de um processo judicial e da imposição de
uma sentença, ou seja, pela utilização da técnica da heterocomposição. (TARTUCE,
2008).
Quanto à mudança da visão do próprio jurisdicionado, deve-se levá-lo a se
conscientizar que poderá passar atuar como verdadeiro protagonista na solução dos
seus problemas, ao invés de lançar essa responsabilidade para o Estado. Agindo
assim, estar-se-á gerenciando os seus conflitos interpessoais, determinando por si
próprio o seu caminho, agindo com autonomia e fazendo prevalecer o princípio da
dignidade da pessoa humana, diante do sistema do poder de autodeterminação
sobre o resultado de sua controvérsia. (TARTUCE, 2008).
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Para tanto, também deve ser feito uma profunda conscientização e mudança
de paradigma no cidadão, já que a sociedade está acostumada ao modelo
tradicional de distribuição da justiça sem intuito conciliatório. Destarte, o processo de
transformação cultural para alcançar a pacificação social, deve ser iniciado na
educação adquirida nas escolas, tanto no nível fundamental e médio, com a
implementação de mediação estudantil para trazer uma visão humana sobre justiça
e cidadania, levando os estudantes a refletirem sobre a necessidade de haver uma
sociedade menos conflituosa, apesar das diferentes formas de pensar e agir de
todos os cidadãos que convivem numa comunidade. (TARTUCE, 2008).
Portanto, deverá haver uma simbiose no pensar jurídico e social, tanto dos
operadores do direito quanto dos jurisdicionados, pautando-se na democratização
da distribuição da justiça, que poderá ser realizada pelo Poder Judiciário quanto por
particulares, tendo ambas, importâncias isonômicas, no papel da pacificação social,
cada uma agindo dentro de seu método próprio, adequando-se para cada tipo de
conflito social.
Dentro desse contexto de adequação do conflito e sobre as técnicas a serem
utilizadas para a obtenção de sua solução, Cappelletti e Garth (1988) afirmaram ,
com propriedade, a importância de sempre correlacionar o tipo de solução ao tipo do
litígio, onde havendo uma aplicação adequada do método, chegar-se-á à solução
mais justa da controvérsia.
Portanto, por haver dentro da sociedade inúmeros tipos de controvérsias, com
naturezas diferentes e aspectos sociológicos, bem como psicológicos e jurídicos
diferentes, não poderá existir um único meio de solucionar o conflito, ou seja, o
processo judicial. Diante dessa diversidade, a prestação jurisdicional ofertada pelo
Poder Judiciário não supre e não resolve todos os tipos de demandas sociais,
tornando-se necessário o uso de outros meios para se obter um resultado justo na
solução do conflito. Por isso, é que todos os métodos deverão estar livremente
disponíveis para o cidadão, cabendo a ele a escolha do meio mais adequado para
pacificar a controvérsia.
Restringir ao cidadão o uso único do processo judicial como solução da sua
querela, estar-se-á limitando o uso do acesso à justiça, ou seja, da ordem jurídica
justa, pois nem sempre o Poder Judiciário poderá ofertar para o cidadão uma
solução efetivamente justa, já que nem sempre a solução dada por ele, será
suficiente para tratar profundamente e por completo o conflito. Tal fato, poderá,
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inclusive, provocar a permanência da controvérsia, já que a sentença judicial poderá
não trazer satisfatividade e efetividade plena para as partes do processo.
Dentro desse procedimento de culturalização da técnica da mediação,
Tartuce (2008) ressalta a importância que o advogado também possui na
conscientização do cidadão para o uso mais adequado de solução do conflito,
apontando uma das suas funções contidas no artigo 2º., do Código de Ética de
Disciplina da Ordem dos Advogados, voltada a incentivar a conciliação entre os
conflitantes e buscando prevenir a instauração desnecessária de processos judiciais.
Assim, ao advogado cabe analisar cada situação concreta que lhe é apresentada
pelo cidadão que o procura, apontando os riscos de uma contenda judicial e as
vantagens de uma composição amigável do conflito, possuindo, portanto, também
uma função social pacificadora. O profissional que atua com eficácia nessa sua
função de negociador e pacificador, estará mais em harmonia com as necessidades
atuais da sociedade, que clara por celeridade e efetividade na busca da solução do
conflito, alcançando uma verdadeira paz social.
Sobre a implantação da cultura de pacificação social, está o posicionamento
de Watanabe que aponta como um dos motivos da crise do judiciário, a crise da falta
de uma política pública para os meios alternativos de solução de conflito:
A falta de uma política pública de tratamento adequado dos conflitos de
interesses que ocorrem na sociedade. Afora os esforços que vem sendo
adotados pelo Conselho Nacional de Justiça, pelos Tribunais de Justiça de
grande maioria dos Estados da Federação Brasileira e pelos Tribunais
Regionais Federais, no sentido da utilização dos chamados Meios
Alternativos de Solução de Conflitos, em especial da conciliação e da
mediação, não há uma política nacional abrangente, de observância
obrigatória por todo o Judiciário Nacional, de tratamento adequado dos
conflitos de interesses. (WATANABE, 2011, p. 2)

Nota-se, daí, o cuidado que o legislador tem procurado ter no sentido de
garantir ao cidadão o amplo acesso a justiça. Resta, agora, analisar se essa nobre
intenção do legislador em mudar a visão tradicional de composição do litígio para
uma visão moderna de justiça coexistencial, vem sendo atendida de forma integral
pelo Poder Judiciário, tanto quando ao estímulo da prática da mediação, quanto no
sentido de legitimar a sua utilização pela via privada, já que tal poder passa a ter
uma grande responsabilidade de efetivar a política pública constante na Resolução
125, do CNJ, com bases na mediação e conciliação.
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5.4. O Poder Judiciário e a resolução 125 do CNJ: PROTAGONISTA OU
COADJUVANTE no papel da conscientização da cultura da utilização da
Mediação Preventiva pela via particular?
Diante do que foi explanado, restou demonstrado que a existência de uma
justiça coexistencial, obtida com a participação ativa das partes dos conflitos e
conscientes no seu poder de autocomposição do conflito, encontra-se em harmonia
com o objetivo do Estado Democrático presente na Carta Magna, voltado para a
solução harmônica e pacífica das controvérsias sociais.
O que se faz necessário é que haja a institucionalização e culturalização dos
meios alternativos de solução de conflitos, em especial a mediação, que tem se
mostrado um método plenamente eficaz, junto a toda sociedade, através de
conscientização social dos seus aspectos positivos e efetivos, quando bem aplicada
por mediadores capacitados para facilitar e restaurar o diálogo entre as partes.
Fala-se, aqui, de uma distribuição democrática da justiça, a ser alcançada
tanto pelos métodos alternativos de solução de conflitos aplicados por particulares
de forma extrajudicial, quanto pelo Poder Judiciário, por meio do processo, nas lides
em se faz extremamente necessária a atuação do Juiz na resolução da lide.
Como dito em linhas anteriores, o que sempre esteve presente na sociedade
foi a cultura da demanda judicial, também chamada de cultura demandista, onde os
cidadãos depositavam no Poder Judiciário toda a esperança na solução dos
conflitos, certos da segurança jurídica que a decisão judicial poderia lhe ofertar.
Contudo, diante da crise do Poder Judiciário, os meios alternativos de conflito
vêm tendo espaço na sociedade, crescendo de forma constante e, no que se refere
à mediação, esse meio tem sido utilizado ainda de forma tímida diante da
desconfiança que existe nos jurisdicionados quanto à visão da segurança a ser dada
pela solução obtida por meio dela, já que aos olhos deles, o único meio seguro está
fundamentado na sentença judicial, diante da coisa julgada inerente a esse
pronunciamento.
Neste toar, existe uma proposta de política judiciária para o incentivo do
desenvolvimento dos meios alternativos de conflitos criando de forma paralela à
administração da justiça tradicional, novas vias de resolução de conflitos através de
instituições leves, relativa ou totalmente desprofissionalizadas, cuja utilização deve
ser gratuita, ou pelo menos, de baixos custos, para facilitar o acesso aos serviços
extrajudiciais (TARTUCE, 2008, p. 182)
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Propostas não faltam para a implantação de centros comunitários de
mediação, contudo, não se concretizam os projetos de cidadania e democracia
participativa, por inexistir políticas públicas efetivas para tornar concretos os projetos
lançados por municípios e cidadãos, cujos projetos estão em conformidade com a
filosofia de descentralização da justiça, tornando subsidiária a atuação Estatal na
solução do conflito.
Dentre esses projetos podem-se destacar as Casas de Cidadania e as Casas
de Mediação instaladas pelo Brasil
Mas qual o papel que o Poder Judiciário vem tendo nesse processo de
culturalizaçao da pacificação social? Ele age como protagonista ou coadjuvante?
Será que o Poder Judiciário tem auxiliado no processo de mudança cultural
do sistema demandista para o sistema de justiça coexistencial? As determinações
do CNJ estão realmente voltadas para esse objetivo ou querem simplesmente
manter o monopólio da distribuição da justiça nas mãos do Poder Judiciário?
Para se buscar uma resposta a tais questionamentos, primeiramente será
feita uma exposição sobre as finalidades e normas contidas na Resolução 125 para,
posteriormente, ser realizada uma análise crítica se a mesma tem atingido seus
objetivos, apontando seus pontos positivos e os obstáculos para a sua efetivação
junto à sociedade.
Não restam dúvidas de que há muito a sociedade necessita e clama a
existência de reformas processuais na busca de uma maior efetividade e celeridade
na prestação jurisdicional, para que seja garantido um amplo acesso à justiça.
E, foi com vistas a essa necessidade social, que o Ministério da Justiça, a
Secretaria de Reforma do Judiciário e o CNJ vêm fomentando políticas públicas
focadas na implementação da mediação e reforço na utilização da conciliação,
diante dos resultados positivos que vêm sendo constatados dentro da seara jurídica.
(SPLENGER, 2012)
A Resolução 125, do CNJ, de 29/11/2010, denominada de Política Judiciária
Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos traz em seu bojo disposições de
políticas públicas voltadas para a mediação e a conciliação. Deve-se, registrar que
a resolução sofreu algumas alterações pela Emenda n. 1, do CNJ, de 31/01/2013
que altera os artigos 1º, 2º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 12, 13, 15, 16, 18 e os anexos I, II, III e
IV, da Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010.
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Dentro desse contexto de políticas públicas, Watanabe (2011, p.6 e 7)
preleciona nos seguintes termos:
A instituição de semelhante política pública pelo CNJ, além de criar um
importante filtro da litigiosidade, estimulará em nível nacional o nascimento
de uma nova cultura, não somente entre os profissionais do direito, como
também entre os próprios jurisdicionados, de solução negociada e amigável
dos conflitos. Essa cultura terá inúmeros reflexos imediatos em termos de
maior coesão social e determinará, com toda a certeza, mudanças
importantes na organização da sociedade, influindo decisivamente na
mudança do conteúdo e orientação do ensino universitário na área de
Direito, que passará a formar profissionais com visão mais ampla e social,
com plena consciência de que lhes cabe atuar muito mais na orientação,
pacificação, prevenção e composição amigável, do que na solução
contenciosa dos conflitos de interesses.

O foco de institucionalizar uma política pública para ampliar o acesso à justiça
encontra-se presente em seu artigo. 1º. que assim preconiza:
“Fica instituída a Política Nacional de tratamento dos conflitos de interesses,
tendente a assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios
adequados à sua natureza e peculiaridade.”

Pela leitura do presente artigo, percebe-se que teoricamente o Poder
Judiciário tem procurado ampliar o acesso à justiça, como proposto por Mauro
Cappelletti, em sua terceira onda renovatória do processo civil, por meio do uso dos
mecanismos alternativos de conflitos sociais, de forma adequada para cada caso
concreto, cujos meios poderão ser utilizados antes ou após a instauração do
processo.
Splenger (2012) esclarece que o objetivo principal da aludida resolução é
proporcionar uma forma mais adequada de tratamento aos conflitos sociais, pautada
na qualidade da sua resolução, e com isso, consequentemente, remediar a crise
judiciária, desafogando o Poder Judiciário com a redução de demandas judiciais
desnecessárias, que podem ser resolvidas pelas próprias partes, com o auxílio de
um terceiro mediador, passando-lhe a dar maior autonomia na decisão dos conflitos,
como forma de prevenir novas contendas, tanto no âmbito judicial quanto nas
centrais de mediação. Há, portanto, um incentivo de construção de uma nova
mentalidade para os operadores do direito, no sentido de mudar a cultura do litígio
para a cultura da pacificação social.
Em seu parágrafo único, do artigo 1º., atribui ao Poder Judiciário a função de
instalar e ofertar para a população os meios consensuais de conflitos, prestando
atendimento e orientação ao cidadão, estipulando o prazo de 12 meses para a
implantação dos serviços.
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Já sem seu artigo 2º. prevê que para a implementação da mediação e
conciliação e a divulgação da cultura pacificadora, deverão ser observadas a
centralização das estruturas judiciárias, a capacitação especializada e treinando das
pessoas que ficarão responsáveis para realizar tais procedimentos, para com isso
ser garantida uma eficácia na atividade por eles a ser desenvolvida, para dar para a
sociedade uma prestação de serviço mais qualificada e que atenda por inteiro às
suas necessidades, bem como a realização do acompanhamento estatístico dos
resultados, com vistas a uma boa qualidades nos serviços a serem ofertados para a
comunidade.
A resolução determina atribuições tanto para o CNJ quanto para os Tribunais
na realização dessas políticas públicas. As atribuições do CNJ estão previstas nos
artigo 4º. ao 6º51. e as atribuições dos Tribunais estão dispostas no artigo 7º.
Dentre as atribuições do CNJ está a construção de redes de cooperação no
sentido de incentivar a autocomposição de litígios e a pacificação social, por meio de
parcerias realizadas com entidades públicas e privadas, como, por exemplo, OAB,
Defensorias Públicas, Procuradorias, Ministério Público, universidades e instituições
de ensino.
No que se refere às atribuições dos Tribunais, o artigo 7º 52, alterado pela
Emenda nº1/13, prevê a criação de Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais
51

¹Art. 6º Para desenvolvimento dessa rede, caberá ao CNJ:
I - estabelecer diretrizes para implementação da política pública de tratamento adequado de conflitos
a serem observadas pelos Tribunais;
II - desenvolver conteúdo programático mínimo e ações voltadas à capacitação em métodos
consensuais de solução de conflitos, para magistrados da Justiça Estadual e da Justiça Federal,
servidores, mediadores, conciliadores e demais facilitadores da solução consensual de controvérsias,
ressalvada a competência da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados ENFAM;
III - providenciar que as atividades relacionadas à conciliação, mediação e outros métodos
consensuais de solução de conflitos sejam consideradas nas promoções e remoções de magistrados
pelo critério do merecimento;
IV - regulamentar, em código de ética, a atuação dos conciliadores, mediadores e demais
facilitadores da solução consensual de controvérsias;
V - buscar a cooperação dos órgãos públicos competentes e das instituições públicas e privadas da
área de ensino, para a criação de disciplinas que propiciem o surgimento da cultura da solução
pacífica dos conflitos, bem como que, nas Escolas de Magistratura, haja módulo voltado aos métodos
consensuais de solução de conflitos, no curso de iniciação funcional e no curso de aperfeiçoamento; VI
- estabelecer interlocução com a Ordem dos Advogados do Brasil, Defensorias Públicas,
Procuradorias e Ministério Público, estimulando sua participação nos Centros Judiciários de Solução
de Conflitos e Cidadania e valorizando a atuação na prevenção dos litígios;
VII - realizar gestão junto às empresas, públicas e privadas, bem como junto às agências reguladoras
de serviços públicos, a fim de implementar práticas autocompositivas e desenvolver
acompanhamento estatístico, com a instituição de banco de dados para visualização de resultados,
conferindo selo de qualidade;
VIII - atuar junto aos entes públicos e grandes litigantes de modo a estimular a autocomposição.
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de Solução de Conflitos nos Tribunais no prazo de 60 (sessenta) dias, que deverão
ser

compostos

por

magistrados

da

ativa

ou

aposentados

e

servidores,

preferencialmente, atuantes na área, para desenvolver, planejar, implementar,
manter e aperfeiçoar a Política Judiciária de tratamento adequado dos conflitos de
interesses. O mesmo artigo prevê a instalação de Centros Judiciários de Solução de
Conflitos e Cidadania que realizarão sessões de conciliação e mediação que sejam
cargo de conciliadores e mediadores, dos órgãos por eles envolvidos.
Tais Centros devem atender de forma obrigatória não apenas a demanda de
conciliação e de mediação em processos ainda pendentes, mas também dar
atendimento pré-processual aos conflitos, tendo um setor de cidadania.
Feitas as explanações teóricas sobre os objetivos da resolução, volta-se,
nessa oportunidade, para a análise da aplicabilidade dos seus dispositivos nos dias
atuais.
A resolução possui pontos positivos ao buscar a cultura da autonomia e
responsabilização das partes na solução dos seus conflitos. Dentre esses pontos,
pode-se destacar a possibilidade de resolução de conflitos pré-processual,
colocando a prestação jurisdicional do Poder Judiciário, via processo, a ser utilizada
de forma residual; bem como a efetivação do direito de cidadão de obter uma ordem
jurídica justa diante do seu direito de escolha de tratamento do seu conflito da forma
mais adequada e célere
Contudo, numa breve análise crítica de seu conteúdo, percebe-se, de pronto,
que inobstante o nobre objetivo nela previsto, encontram-se verdadeiros obstáculos
para que seja concretizado, obstáculos estes que podem ser verificados pela falta de
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Art. 7º Os Tribunais deverão criar, no prazo de 60 (sessenta) dias, Núcleos Permanentes de
Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, compostos por magistrados da ativa ou aposentados
e servidores, preferencialmente atuantes na área, com as seguintes atribuições, entre outras:
I - desenvolver a Política Judiciária de tratamento adequado dos conflitos de interesses, estabelecida
nesta Resolução;
II - planejar, implementar, manter e aperfeiçoar as ações voltadas ao cumprimento da política e suas
metas;
III - atuar na interlocução com outros Tribunais e com os órgãos integrantes da rede mencionada nos
arts. 5º e 6º;
IV - instalar Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania que concentrarão a realização
das sessões de conciliação e mediação que estejam a cargo de conciliadores e mediadores, dos
órgãos por eles abrangidos;
V - incentivar ou promover capacitação, treinamento e atualização permanente de magistrados,
servidores, conciliadores e mediadores nos métodos consensuais de solução de conflitos;
VI - propor ao Tribunal a realização de convênios e parcerias com entes públicos e privados para
atender aos fins desta Resolução.
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estrutura física e humana para a sua implementação, diante da insuficiente
capacidade financeira do Poder Judiciário em cumprir com tais políticas públicas,
além do fator cultural, onde a sociedade brasileira ainda demonstra certa resistência
em utilizar a mediação como um meio de composição de seus conflitos, já que em
seu seio está inserida, de forma marcante, a cultura demandista, voltada para o
litígio e disputa entre as partes. (SPLENGER, 2012).
Porém, percebe-se que desde a criação da resolução 125, somente
efetivamente tem sido colocada em prática o incentivo e cultura da conciliação,
inserida dentro do âmbito dos Tribunais do País, através de campanhas realizadas
como, por exemplo, o projeto da “Semana da Conciliação”. Outro ponto de incentivo
à conciliação é o estabelecimento de metas de processos a serem julgados pelos
magistrados, numa corrida desenfreada dos Tribunais, para se colocar no primeir o
lugar do pódio da celeridade processual, sem que haja uma preocupação com a
qualidade da prestação jurisdicional ofertada para o cidadão.
Infelizmente, vislumbra-se apenas a preocupação do Poder Judiciário em
aplicar a política pública voltada para esse método autocompositivo que somente
pode ser utilizado por servidores públicos.

Ademais, deve-se ressaltar que a

conciliação não atua como objetivo de restabelecer a comunicação entre as partes,
como ocorre com a mediação, podendo o conflito ser restabelecido diante de
acordos celebrados mediante coerção, que estão distantes da vontade das partes, já
que por serem quase que impostos pelos conciliadores, não possuem caráter de
satisfação entre os envolvidos na lide.
Outro ponto a ser observado é que essa política voltada para o incentivo da
conciliação faz permanecer centralizada e monopolizada a distribuição da justiça no
Poder Judiciário, que a todo custo prefere manter-se na responsabilidade de
resolução dos conflitos, fato que faz permanecer a crise judiciária advinda da
insatisfação do cidadão na prestação jurisdicional, além da permanência da
superlotação dos Tribunais, pelos excessivos números de processos judiciais
ajuizados, já que não há qualquer campanha de utilização da mediação, quanto
menos da sua prática fora do âmbito judicial.
A leitura percuciente das normas contidas na Resolução 125, do CNJ, apesar
de toda essa iniciativa para a inserção da cultura da pacificação social, revela que
existe a centralização da prática de tais atividades autocompositivas dentro do
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próprio Poder Judiciário, já que os Centros de Soluções de Conflitos ficam restritos
ao âmbito jurídico.
Conclui-se, com isso, que a resolução trata de uma política pública com
incentivo para a mediação e a conciliação judiciais. Não há em qualquer parte da
resolução dispositivo expresso que incentive ou dê credibilidade para as mediações
realizadas extrajudicialmente, de forma privada, por mediadores que não façam
parte desses centros judiciários.
Vislumbra-se, dessa maneira, que de forma bem arguta, tem sido feito um
programa de divulgação do método autocompositivo da mediação pelo Poder
Judiciário, mas que está voltada para o seu uso dentro do seu próprio âmbito,
qualificando seus servidores que já trabalham com a mediação.
Dentro desse contexto, volta-se, mais uma vez, a questionamentos que não
podem deixar de ser analisados.
Inobstante a resolução enfatizar a valorização da via pré-processual, o
incentivo da implementação da cultura pacificadora ocorre também no sentido de ser
realizada fora do âmbito do Poder Judiciário Brasileiro? Está tal Poder comprometido
na divulgação da utilização dos meios alternativos de forma extrajudicial, exercida de
forma privada? Existem intervenção e contribuição do Poder Judiciário para os
projetos de iniciativas privadas?
Deve-se, a priori, retomar, de forma sucinta, a análise sobre a distribuição da
justiça, a flexibilização da função jurisdicional e a implantação da cultura pacificadora
em outros países como paradigma para o ordenamento jurídico brasileiro.
O que se tem observado é que a implementação da mediação extrajudicial
tem sido realizada por iniciativas particulares, através dos escritórios de práticas
jurídicas das instituições de ensino superior, mediante a prestação de assistência
judiciária gratuita, bem como através de iniciativas públicas, vindas do Poder
Executivo, através da criação de Centros Comunitários de Mediação e, por meio de
poucos Tribunais do País, os quais já inseriram em sua mentalidade a contribuição
importante da mediação para a pacificação social e auxílio eficaz para remediar a
crise judiciária.
De tal modo, para a abordagem sobre a existência ou não de incentivos do
Poder Judiciário na utilização da mediação preventiva e extrajudicial, será explanada
como tem sido realizada a divulgação da mediação em alguns Estados do País, os
quais têm se destacado nessa função de contribuir para a cultura da pacificação.
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Oliveira (2011) faz uma análise sobre a mediação extrajudicial exposta em
seu artigo “As Justiças do diálogo e o Espírito Comunitário”, como resultado de uma
pesquisa de campo realizada no Centro de Mediação de Olinda/PE, criado pelo
Governo Municipal e no Balcão de Direitos da ONG Viva Rio, iniciativas estas
vinculadas ao Programa Balcão de Direitos da Secretaria Especial de Direitos
Humanos da Presidência da República e apoiadas pelo Governo Federal. A autora
expõe que tais iniciativas tiveram como base o fomento da efetivação da cidadania
pela população carente, mediante a assistência jurídica gratuita e a realização de
mediação de conflitos extrajudiciais.
Observando-se os resultados positivos obtidos por tais centros, Oliveira
(2011, p. 2-3) conclui:
a mediação funciona a partir de três ideais principais: primeiro, a busca, por
meio da comunicação, da responsabilização individual e da autorregulação,
do restabelecimento de laços comunitários, da cultura de paz e da
apropriação da solução dos conflitos pelos próprios atores que dele
participam; outro, orientado pela agilidade e pela desburocratização da
Justiça; e, um terceiro, que se centra no esforço de ampliação do acesso da
população de baixa renda à Justiça, descentralizando os espaços de
administração de justiça para além do Judiciário.

Um dos Estados que vem se destacando na implantação efetiva da mediação
é o Rio de Janeiro, tanto por órgãos públicos como privados. Relaciona-se, assim, o
projeto fundado pelo Ministério Publico chamado “Em nome do Pai”, voltado para o
fortalecimento da utilização extrajudicial dos meios alternativos de solução do
conflito nos vínculos familiares, sendo feito na comunidade um levantamento dos
menores que não possuem o nome do pai no registro, convocando-se a prestarem
esclarecimentos e tentando, por meio da mediação a regularização amigável do
registro civil.
Outro projeto de bastante repercussão é o Núcleo Permanente de Métodos
Consensuais de Solução de Conflitos criado pelo Tribunal de Justiça desse Estado,
em cumprimento à determinação contida na Resolução 125/2010, do CNJ, o qual
atua de forma completa por meio da realização da mediação no âmbito judicial, tanto
processual ou pré-processual, e da divulgação da prática da mediação extrajudicial,
através de projetos de Mediação Escolar, Mediação Comunitária e Mediação
realizada dentro das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs).
Também contribui para a divulgação da cultura da pacificação social pelos
métodos alternativos, a Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, através da
realização de cursos informativos e de formação de mediadores.
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Dentro da iniciativa privada está o projeto baseado no direito de cidadania, de
um escritório jurídico, cujo projeto denomina-se Mediare, que promove curso de
capacitação de mediadores.

O Mediare realiza uma ampla divulgação sobre os

princípios informadores da mediação e seus benefícios, conscientizando a
sociedade para a sua utilização, além da realização de atividades voltadas para a
docência dos métodos preventivos, bem como a avaliação, administração e
resolução de conflitos na construção da justiça do diálogo e consensual. Tal projeto
constitui-se, por conseguinte, numa forma de proporcionar melhor a prestação de
serviço para a sociedade na composição dos conflitos, como num meio de
oportunizar a divulgação e disseminação da cultura da utilização da mediação, como
um meio alternativo e eficaz de resolução da de controvérsias. 53
Outra cidade que tem procurado impulsionar e divulgar os métodos
alternativos, mais precisamente a mediação, é Manaus, através do Tribunal de
Justiça de Mediação e Conflitos, responsável pela resolução das causas, por meio
de um juiz mediador, escolhido pelo requerente, atuando de forma privada e mais
célere que a justiça comum. Porém, deve-se observar que a utilização da mediação,
nesse caso, é realizada dentro do âmbito judicial.
Apesar da necessidade de haver uma mudança da cultura na sociedade com
o incentivo à utilização dos meios alternativos de solução de conflitos, Pinho (2012)
apresenta uma preocupação relevante no sentido do uso da mediação passar a ser
marginalizado, utilizado de forma equivocada, aproximando-se da justiça impositiva
e adjudicada. Assim, ele traz uma reflexão de como evitar que a institucionalização
da mediação seja feita por um controle estatal, como sendo um meio exclusivo do
seu uso no âmbito judicial, para que se possa restaurar a mediação extrajudicial.
Não restam dúvidas que a inserção da mediação dentro da seara judicial
possui importância na operalização da prestação jurisdicional mais célere e eficaz,
como solução para a crise judiciária. O que não pode ocorrer é a imposição que
referido método somente possa a ter legitimidade de ocorrer judicialmente, até
porque, a mediação, antes mesmo, possui uma característica de método
extrajudicial, podendo as partes optarem pela via privada.
Pinho (2012) esclarece que a realização da mediação na esfera judicial vem
violando o princípio da autonomia da vontade, deixando de ser uma opção para a
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Todas as informações sobre o projeto Mediare podem ser encontradas no site www.mediare.com.br
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parte, já que alguns juízes, no exercício de sua atividade jurisdicional vêm impondo
a

realização

da

mediação,

perdendo

a

sua

característica

essencial

de

voluntariedade, assemelhando-se ao sistema de adjudicação, o que compromete o
resultado, já que a prática da mediação no âmbito judicial está embutida de regras
formais a serem observadas pelos mediadores e juízes, contendo prazo para sua
finalização e determinação dos tipos de litígios em que deverão ser submetidos a
esse método.

Tais atitudes têm sido feitas no afã desenfreado de melhorar a

descredibilidade do Judiciário, marcado por sua prestação ineficaz na administração
da justiça.
Vista a mediação dentro deste contexto hodierno, como válvula de escape
para aliviar o Poder Judiciário, esse meio alternativo passa a ser, na realidade, mais
placebo do que um efetivo remédio para toda a crise que norteia esse poder. O que
deve se ter em mente é que a mediação, para que atinja um resultado útil e
satisfatório para as partes da controvérsia, seja mantido seu caráter de
voluntariedade, em fiel respeito ao princípio da autonomia da vontade . (PINHO, 2012)
Se o Poder Judiciário passar efetivamente a incentivar a cultura da mediação
no âmbito privado, estará ele cumprindo com sua missão prevista na resolução de
aproximar as partes do conflito, colocando em suas mãos a responsabilidade, para
elas mesmas buscarem em conjunto, a resolução da sua controvérsia de forma
direta sem a necessidade da intervenção estatal.
O processo de reeducação da população voltada para a pacificação social de
forma mais simples, célere, eficaz e satisfatória estaria assim, atingindo sua
completude, unindo a cidadania e a justiça, concretizando o princípio da dignidade
da pessoa humana, tendo o cidadão garantido o seu direito constitucional de amplo
acesso à justiça, de forma igualitária.
Destarte, apesar da política implantada pelo CNJ e encabeçada pelos
tribunais, se pautar na solução dos conflitos por meios adequados e consensuais, é
preciso ir mais além para que seja respeitada a garantia de acesso a uma ordem
jurídica justa, que poderá essa ser ofertada tanto no âmbito do Poder Judiciário
quanto no âmbito privado, através de Centros Comunitários criados pela iniciativa
dos próprios cidadãos ou pelo Estado, no exercício da sua função de pacificador
social, em harmonia com os ditames do Estado Democrático de Direito, previstos no
artigo 1º., da Lei Maior, fundamentos do sistema jurídica nacional, in verbis:
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“Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional
Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bemestar, o desenvolvimento a igualdade e a justiça como valores supremos de
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na
harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a
solução pacifica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de
Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil” (grifos
nossos).

Baptista (2010, p. 100), dentro do processo de culturalização do instituto da
mediação, lança a seguinte reflexão: haverá realmente uma fronteira explícita entre
o que é judicial e o que é extrajudicial no contexto da prática de mediação de
conflitos? Referida autora informa que existem propostas institucionalizadas, tanto
no campo estadual como federal, voltadas para a implementação dos meios
alternativos de conflito, com destaque para a conciliação e a mediação, como pontos
importantes para contribuir para o bom exercício da função jurisdicional do Poder
Judiciário.
Dentro das políticas públicas efetivadas, a autora destaca o sistema do
“expressinho”, utilizado de forma percussora pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro e depois por outros tribunais do País, com o fito de aliviar o Poder
Judiciário, ao criar formas alternativas de administração da justiça, paralelamente à
forma tradicional de administração dos conflitos efetivada por aquele poder estatal.
Informa que o propósito desse projeto é tentar preventivamente solucionar os
conflitos sociais, evitando, dessa forma, a propositura desnecessária de ações
judiciais.
Portanto, o que se tem observado em todo Brasil é que não há uma
política nacional e uniforme de implantação de incentivo da utilização da mediação
preventiva extrajudicial dentro da sociedade. A maioria dos Tribunais do País está
mais preocupada em inserir a mediação dentro da seara do Poder Judiciário do que
incentivar sua atuação por mediadores ou centro privados de mediação, os quais
vêm exercendo um excelente trabalho no papel da pacificação social. Somente
alguns Tribunais estão se preocupando com o incentivo da mediação privada.
Daí, conclui-se que na realidade hodierna, o Poder Judiciário tem atuado
como verdadeiro coadjuvante no processo de culturalização da aplicação da
mediação preventiva, já que está preocupado em manter o monopólio da
administração da justiça em suas mãos. Suas políticas públicas estão encobertadas
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por essa pretensão egoísta que em nada contribui para melhorar a crise judiciária e
a efetivação da paz social.
A cultura da solução pacífica do conflito deve ter a participação ativa da
comunidade que irá gerenciar o caminho na busca da justiça, tendo também
legitimidade a realização da mediação no âmbito privado e, não somente, judicial, já
que cabe ao cidadão o poder de escolha sobre a forma mais adequada de
tratamento do seu conflito.
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6. CONCLUSÃO

O acesso à justiça visto como um fenômeno social está ligado à busca dos
ideais de justiça no tempo e no espaço, passou por um quadro evolutivo no cenário
mundial, acompanhado da intervenção Estatal nas relações particulares e no
reconhecimento dos direitos fundamentais, através de suas dimensões, onde na
primeira dimensão foram denominados de direitos civis e políticos que abarcaram os
direitos básicos do cidadão como, o direito à vida, à liberdade, à segurança, à
propriedade, à igualdade formal as liberdades de expressão coletiva, os direitos de
participação política e, ainda, algumas garantias processuais.
Já os direitos de segunda dimensão, conhecidos como direitos sociais, deram
ênfase à igualdade, recaindo sobre o Estado a obrigação de implantar políticas
públicas interventivas para melhorar as condições de vida da sociedade e junto com
tais direitos, consubstancia-se o direito ao acesso à justiça, como justiça social,
embalados no ideal constitucional de igualdade entre os cidadãos.
Por sua vez, os direitos de terceira dimensão, surgidos com o novo Estado
Democrático de Direito, estão baseados nos valores da fraternidade, representados
pelo direito à paz, ao meio ambiente, ao desenvolvimento e à comunicação, bem
como direito de proteção às minorias.
Dessa forma, verifica-se que é no Estado Democrático Contemporâneo que
se consagram os direitos fundamentais, sendo garantidos na Constituição, que lhe
atribui eficácia imediata, onde o Estado passa a ter o dever de garantir a sua
efetividade plena de forma isonômica para todos os membros da sociedade.
Já no cenário brasileiro, tem-se que os primeiros direitos fundamentais
surgiram na primeira Constituição, em 1824, sendo reconhecidos os direitos à
liberdade de imprensa, de liberdade de religião, de inviolabilidade do domicílio, com
previsão de normas incentivadoras de solução de conflito através da conciliação,
colocando a sua tentativa prévia, como pressuposto para iniciar um processo. Daí,
por diante, o princípio do acesso à justiça sofreu oscilações nas posteriores
constituições, com o seu reconhecimento, e enfraquecimento, como ocorreu com a
Carta Magna de 1937, diante do autoritarismo estatal, pela implantação de regime
militar, onde os direitos humanos foram oprimidos.
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Porém, o princípio do acesso à justiça e dos direitos fundamentais voltaram a
ter evidência com a Constituição de 1946, com bases nos ideais democráticos,
através de sua previsão expressa, mas com garantia somente dos direitos
individuais, sendo em seguida mitigado pela Constituição de 1967 e de 1969, onde
foram impostos ideais ditatoriais, suprimindo os direitos civis e políticos.
Depois dessa Constituição repressora dos direitos fundamentais, o acesso à
justiça atinge seu ápice na restauração do Estado Democrático de Direito, através
da Constituição de 1988, por meio do fenômeno da constitucionalização do direito,
com a premissa de uma valorização material das normas constitucionais.
Contudo, apesar de expressamente previstos e garantidos, houve obstáculos
para a efetivação do acesso à justiça, obstáculos estes de natureza econômica,
cultural e jurídica, cujas soluções para a sua superação foram apresentadas pelo
jurista italiano, Mauro Cappelletti, por meio da Teoria das Três Ondas Renovatórias.
A primeira onda renovatória está pautada na assistência judiciária gratuita
para os carentes economicamente. A segunda onda está na representação dos
interesses difusos e a terceira onda, consistiu no novo enfoque dado ao acesso à
justiça, através da criação e utilização de vários e novos meios de solução de
conflitos, mais céleres e eficazes, como a conciliação, a arbitragem e a mediação.
Assim, foi realizada uma ampliação do seu conceito para uma ordem jurídica
justa, com vistas à utilização dos meios alternativos de pacificação social,
concedendo legitimidade de distribuição de justiça para outras pessoas, estranhas a
esse poder estatal.
Como auxílio para uma melhor compreensão ao conceito de acesso à justiça,
visto como garantia de efetivação dos direitos fundamentais, foram analisados os
vastos conceitos dados à expressão “justiça”, utilizando-se, para tanto, da Teoria da
Justiça, criada pelo filosófico John Rawls, em 1971, o qual procurou dar um enfoque
à justiça como equidade, por meio de equilíbrio reflexivo sobre as questões políticas
que envolvem os vários segmentos da sociedade, tendo como resultado da reflexão,
um consenso sobreposto.
Referida teoria tem, portanto, como pressupostos: a estrutura básica da
sociedade, a cooperação entre as pessoas, a consciência do senso de justiça e o
equilíbrio reflexivo e; como princípios basilares, a liberdade e a igualdade.
E foi através desse pensamento de cooperação social trazida pela teoria da
justiça, que os meios alternativos de solução de conflito contribuem para a
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efetividade desses princípios basilares da Teoria da Justiça, com ideais
democráticos.
Afastada a leitura legalista e formal do acesso à justiça, a qual não encontra
mais espaço em nossa sociedade contemporânea, tem-se que esse princípio
consiste no direito de obtenção a uma ordem jurídica justa, proporcionando a todos
o alcance desse direito básico e fundamental com foco na pacificação social,
promovendo-se a justiça em sentido real.
Importante salientar que essa nova leitura do acesso à justiça vem
contribuindo de forma efetiva para remediar as mazelas ocasionadas pelo
neoconstitucionalismo, que ao aproximar o Direito da Moral, provocou uma atitude
mais ativa do Poder Judiciário que gerou obstáculos para a ampliação do acesso à
justiça, diante da reverência excessiva que lhe foi dada.
Dessa

forma,

se

os

meios

alternativos

de

pacificação

do

conflito

proporcionam a efetividade dos direitos fundamentais, eles atuam harmonicamente
com o Poder Judiciário para se conseguir um pleno e eficaz acesso à justiça para
todos.
Os conflitos sociais existem desde as mais remotas civilizações do mundo e
junto com eles sempre houve a incessante busca pelos meios mais eficazes de sua
solução, evoluindo-se através dos tempos e pelas diversas espécies de culturas de
pacificação social.
Dentro da teoria do conflito, observou-se que os conflitos sociais possuem
dois aspectos que devem ser considerados para a busca da sua finalização, ou seja,
o aspecto sociológico e o aspecto jurídico. E, é dentro do aspecto sociológico, que
está a importância da mediação, já que nela há a análise profunda do conflito,
observando-se as causas geradoras do mesmo, buscando-se tratar o conflito na sua
plenitude, restabelecendo o diálogo entre as partes envolvidas com o auxílio do
mediador.
Verificou-se também que a expressão de meios alternativos de solução de
conflitos adveio da expressão inglesa alternative dispute resolution utilizada por
Frank Sander, que se constitui em um conjunto de métodos de disputa de interesses
distintos, cujos métodos podem ser considerados como substitutivos da sentença
emanada de um processo judicial.
Tais meios alternativos constituem-se em formas extrajudiciais de resolução
de conflito e possuem a mesma validade e legitimidade presentes no processo
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judicial, tanto em relação às partes envolvidas quanto aos terceiros, trazendo em si
uma vantagem única e específica pautada no sentimento de real solução do conflito,
de maneira justa para ambas as partes.
Foi através do Sistema das Múltiplas Portas ou Multiportas que se tornou
possível à disposição da sociedade dos diversos meios de composição das
controvérsias para as constantes demandas levadas para o Poder Judiciário.
Já no ordenamento jurídico brasileiro, a partir da década de 90, os meios
alternativos de solução dos conflitos começaram a ter um enfoque maior diante da
sua inserção na sociedade, como um meio de garantia de ampliação do acesso à
justiça, com destaque para a arbitragem, a conciliação e a mediação.
A mediação está voltada para a realização de uma atividade de facilitação de
comunicação entre as partes envolvidas no conflito, cujo canal de comunicação é
efetivado através de um agente neutro, denominado mediador, para fazer com que
as próprias partes cheguem, de forma consciente, à solução dos interesses,
inicialmente opostos, e que, através de técnicas reflexivas, alcançarão um ponto
convergente, que irá se concretizar na satisfação plena e eficaz da justiça, esta
alcançada

conjuntamente,

sem

qualquer

imposição

do

mediador,

fazendo

prevalecer, a justiça coexistencial, pautada no ganha-ganha. Esse instituto tem
como características a voluntariedade, a confidencialidade, a flexibilidade e a
participação ativa.
Apesar de ser um procedimento informal e com bases flexíveis, é preciso que
os requisitos de sua validade sejam preenchidos, tanto na ordem objetiva quanto na
ordem subjetiva.
Portanto, para que haja mediação, é preciso que seja formada por seus
elementos básicos, ou seja, o conflito, as partes mediadas e o mediador, onde sua
função é apenas voltada para facilitar a comunicação entre as partes conflitantes e
não lançar propostas de acordo ou mesmo impor qualquer decisão. As partes são
livres para se chegar à solução que acharem mais conveniente para a satisfação de
seus interesses, onde ambas buscam uma justiça efetiva, próxima do sentido
filosófico dessa expressão.
No que se refere aos princípios informadores da mediação, tem-se o princípio
ético,

baseado

na

dignidade

humana;

o

princípio

da

liberdade

ou

da

autodeterminação, voltado para a liberdade e poder de decisão das partes; o
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princípio da informalidade, o princípio da participação de terceiro imparcial
(mediador) e o princípio da não competitividade.
Mister registrar que o restabelecimento da comunicação eficiente é o ponto
crucial para as partes encontrarem a melhor solução para o conflito de interesses e
por serem eles responsáveis por esta solução. Assim, não se deve visualizar que o
objetivo

primordial

da

mediação

é

a

obtenção

do

conflito,

mas

sim

o

restabelecimento correto da comunicação entre as partes para que elas mesmas
saibam formular propostas que venham a pôr fim ao litígio.
Como corolário dessa restauração de comunicação está a prevenção de
futuros conflitos sem que haja a possibilidade de sua resolução através da
mediação, já que após a primeira mediação realizada entre as partes, provocou
entre elas, a habilidade de resolverem suas divergências que poderão vir a existir no
tempo, por fatores outros, mas que através de uma negociação, alcançarão a
solução para a controvérsia.
Foi observado também que a mediação no Brasil sofreu bastante influência
da Argentina, pelos quatros fatores preponderantes que levaram ao acolhimento e
eficácia da mediação no sistema argentino: a crise da administração da Justiça, a
normatização da mediação como método de prevenção e solução de conflitos, a
criação de políticas de desformalização do processo e o sucesso obtido pela
mediação como remédio para a crise judiciária, os quais podem servir de parâmetros
para entender a necessidade de haver uma normatização da mediação, bem como
políticas de implementação e de conscientização social sobre os benefícios do seu
uso adequado para possibilitar uma democratização da administração da justiça.
Através da mediação, os cidadãos aprendem a respeitar o direito do outro,
fazendo concessões recíprocas, passando a ter capacidade de administrar os
conflitos, colocando-se no lugar do outro e limitando seus interesses diante dos
valores éticos e morais, que devem ser inerentes a qualquer ser humano, com vistas
à sua privacidade, à sua intimidade e à sua vida privada. Portanto, a mediação traz
plena efetividade aos direitos fundamentais através do seu objetivo central pautado
nos ideais de uma justiça pacificada e coexistencial.
Conclui-se que a mediação, através de seus princípios propulsores e suas
finalidades essenciais, possibilita que haja uma conscientização da sociedade no
seu papel de contribuir para o equilíbrio social.
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No que pertine à normatividade dentro do panorama jurídico brasileiro, existe
o Projeto de Lei 94/2002 que além de definir a mediação, determina o modo de sua
atuação, qualifica os mediadores e delimita a matéria a ser tratada na mediação.
Além desse, existe também o Projeto do Novo Código de Processo Civil, o qual
regulamenta a mediação, judicial e privada, determinando aos Tribunais de Justiça o
papel de criar Setores de Mediação de Conciliação, por meio de lei orgânica
judiciária.
Outra ferramenta para a instituição da mediação está na Resolução n.
125/2010, do CNJ, voltada para a implementação de uma política de divulgação da
mediação e das outras formas alternativas de conflitos, através da criação de
Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos.
Apesar de existirem projetos de lei voltados para a normatização e inclusão
da mediação no sistema brasileiro, observa-se que há uma resistência da sociedade
para a sua aplicabilidade diante da falta de uma política de conscientização da
cultura da pacificação social, não bastando haver uma ampla divulgação informativa
para a sociedade, mas também uma política educativa junto aos operadores e
acadêmicos de direito, através da sua efetiva utilização na prática forense e, por
meio de inclusão da disciplina de mediação de conflitos nas faculdades de direito,
através dos Núcleos de Práticas Jurídicas das instituições de ensino superior.
Sendo a mediação uma forma alternativa de administrar a justiça, podendo,
inclusive, ser realizada por particulares, questiona-se se tal prática fere o princípio
da inafastabilidade da jurisdição.
Sendo a mediação um meio de obter a justiça coexistencial, onde as partes
participam ativamente do processo de obtenção de uma solução, tem-se que o seu
fundamento está no seu objetivo de alcançar a pacificação social, proporcionando
uma democracia participativa, diversamente do que ocorre na solução do conflito
dada pela justiça impositiva, onde o juiz é quem decide qual a melhor solução para
as partes, que estão num patamar de disputa e, ao ser dada uma sentença judicial,
com a aplicação da lei ao caso concreto, irá ocorrer o sistema do perde-ganha, onde
uma das partes não ficarão satisfeitas com a solução ofertada pelo Estado, e com
isso, o conflito não fica plenamente resolvido.
Expostas as considerações basilares da mediação, partiu-se para a utilização
da mediação como remédio para a crise do Poder Judiciário, causada pela
superlotação de demandas judiciais, as quais proporcionam uma prestação ineficaz
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e inoportuna. Verificou-se que a referida crise advém do sistema rudimentar de
monopólio da distribuição da justiça como sendo essa função, exclusiva do Poder
Judiciário, o que causa uma verdadeira obstrução ao efetivo acesso à justiça.
Mas, para que a mediação venha servir como remédio eficaz e não placebo
para a crise judiciária é preciso que o monopólio da jurisdição seja desmistificado,
modificando-se a visão dos operadores do direito, dos estudantes e de toda
comunidade, através de um processo de culturalização a ser realizado por meio de
políticas públicas.
Dentro desse processo de implantação da cultura, deve também ser
analisada a possibilidade da mediação preventiva ser colocada no patamar de
condição da ação, sendo vista como uma obrigatoriedade a sua utilização prévia,
para que o cidadão possa ajuizar o processo judicial.

Acerca disso, existem

posicionamentos doutrinários, informando que poderá haver uma violação ao
princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional sendo, portanto, considerada
inconstitucional. Mas, existem aqueles que vêem a mediação prévia como uma
exigência mínima para que o cidadão possa obter uma tutela jurisdicional meritória.
De qualquer sorte, colocar a mediação prévia como requisito essencial para a
propositura da ação judicial para aquelas demandas em que o litígio pode ser
resolvido de forma consensual, não estará violando o princípio da inafastabilidade, já
que a função Poder Judiciário não será excluída, mas aplicada de forma residual, o
qual passará a exercer seu ofício jurisdicional de forma subsidiária, quando os
equivalentes jurisdicionais não forem eficazes ou quando houver litígios de interesse
público de natureza indisponível.
Portanto, percebe-se que a proposta contida no projeto de lei 94/2002 traz um
verdadeiro benefício para a existência de uma prestação jurisdicional mais eficaz e
célere, já que poderá ser evitada a sobrecarga para o Poder Judiciário.
Voltando-se para o processo de culturalização da mediação, observa-se que
há muito tempo tem sido implementada nos países como Estados Unidos, Itália,
Portugal, França, Alemanha, Argentina, com resultados impressionantes que vêm
auxiliando o Poder Judiciário, minimizando de forma eficiente a crise judiciária.
Já no Brasil, observa-se que o processo de culturalização vem ocorrendo de
forma lenta e sutil, mas em constante evolução. A Resolução 125/2010 do CNJ,
denominada de Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos
traz em seu bojo disposições voltadas para a mediação e a conciliação, onde o seu
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artigo 1º propõe a institucionalização de uma política pública para ampliar o acesso à
justiça.
A resolução determina atribuições tanto para o CNJ quanto para os Tribunais
na realização dessas políticas públicas, como a construção de redes de cooperação
no sentido de incentivar a autocomposição de litígios e a pacificação social, por meio
de parcerias realizadas com entidades públicas e privadas, como, por exemplo,
OAB, Defensorias Públicas, Procuradorias, Ministério Público, universidades e
instituições de ensino, bem como a criação de Núcleos Permanentes de Métodos
Consensuais de Solução de Conflitos.
Tais Centros devem atender de forma obrigatória não apenas a demanda de
conciliação e de mediação em processos ainda pendentes, mas também dar
atendimento pré-processual aos conflitos, tendo um setor de cidadania.
O que se tem percebido na prática jurídica é que desde a criação da
resolução 125, o que realmente tem sido colocado em prática é a cultura da
conciliação, inserida dentro do âmbito dos Tribunais do País, o que demonstra a
continuidade do monopólio da distribuição da justiça no Poder Judiciário.
Dentro da aludida resolução não se consegue vislumbrar qualquer
determinação de política de incentivo para a prática da mediação privada. Os
programas de divulgação do método autocompositivo da mediação pelo Poder
Judiciário estão voltados apenas para o seu uso interno através dos seus servidores.
Diante disto, foi apresentada a problematização referente ao papel do Poder
Judiciário na divulgação da utilização dos meios alternativos pela forma extrajudicial
e, se existem intervenção e contribuição para os projetos de iniciativas privadas.
Na realidade, somente em poucos Tribunais do País existe um incentivo à
prática da mediação extrajudicial. Em regra, quando há uma campanha de
conscientização para a utilização desse método, a mesma é voltada para o seu uso
dentro do âmbito judicial, como se fosse a forma mais segura de ser realizada.
Cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Olinda, Manaus, Recife, têm tido
experiências positivas na utilização da mediação, que vem cada vez mais crescendo
diante da política de culturalização realizada junto às comunidades, como ocorre
através das Casas de Cidadania e as Casas de Mediação.
Destacam-se assim, o Centro de Mediação de Olinda/PE criado pelo Governo
Municipal, o Balcão de Direitos da ONG Viva Rio, o projeto fundado pelo Ministério
Público do Rio de Janeiro, chamado “Em nome do Pai”, o Núcleo Permanente de
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Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, criado pelo Tribunal de Justiça
desse Estado, projetos de Mediação Escolar, de Mediação Comunitária e de
Mediação realizada dentro das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), bem como
o projeto de iniciativa particular Mediare, que promove curso de capacitação de
mediadores, com uma campanha de ampla divulgação sobre os princípios
informadores da mediação e seus benefícios, conscientizando a sociedade para a
sua utilização.
Daí, conclui-se que na realidade hodierna, o Poder Judiciário tem atuado
como verdadeiro coadjuvante no processo de culturalização da aplicação da
mediação preventiva, já que está preocupado em manter o monopólio da
administração da justiça em suas mãos. Suas políticas públicas estão encobertadas
por essa pretensão egoísta que em nada contribui para melhorar a crise judiciária e
efetivação da paz social.
Não há, portanto, uma verdadeira unidade do Poder Judiciário do País no
sentido de incentivar a prática da cultura da mediação privada. Mas, resta
indubitável que a partir do momento que esse Poder passar efetivamente a realizar
esse processo de culturalização, a pacificação social ocorrerá de forma mais
simples, célere, eficaz e satisfatória para todos os cidadãos, garantindo-se o amplo
acesso à justiça, de forma igualitária.
Com isso, afirma-se que a efetiva inclusão dos meios alternativos de solução
de conflitos em nossa sociedade somente surtirá efeitos positivos e eficazes com a
implantação da cultura da pacificação social, através do uso de tais métodos, por
meio da conscientização da sociedade, passando a serem vistos como forma
alternativa da jurisdição estatal, já que os mesmos podem auxiliar o Poder Judiciário
na sua função de pacificador social, sendo totalmente possível a coexistência de
todos

os

métodos

de

solução

de

conflitos, configurando-se

pluriprocessual eficiente para a aplicação da justiça.

um sistema
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ANEXO I
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 94, DE 2002
Institucionaliza e disciplina a mediação, como método de prevenção e solução
consensual de conflitos na esfera civil, e dá outras providências. O CONGRESSO
NACIONAL decreta:
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em Reunião Ordinária realizada
nesta data, decide pela aprovação do Projeto de Lei Câmara nº 94, de 2002, na
forma da Emenda n° 1-CCJ (Substitutivo), e das Emendas n°s 1 a 3, de autoria do
Senador Juvêncio da Fonseca, e da Emenda nº 4, de autoria do Senador Aloizio
Mercadante, consolidadas no Substitutivo, conforme abaixo:
EMENDA Nº 1 – CCJ (SUBSTITUTIVO)
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 94, DE 2002
Institucionaliza e disciplina a mediação, como método de prevenção e solução
consensual de conflitos na esfera civil, e dá outras providências.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Esta Lei institui e disciplina a mediação paraprocessual nos conflitos de
natureza civil.
Art. 2º Para fins desta Lei, mediação é a atividade técnica exercida por terceiro
imparcial que, escolhido ou aceito pelas partes interessadas, as escuta, orienta e
estimula, sem apresentar soluções, com o propósito de lhes permitir a prevenção ou
solução de conflitos de modo consensual.
Art. 3º A mediação paraprocessual será prévia ou incidental, em relação ao
momento de sua instauração, e judicial ou extrajudicial, conforme a qualidade dos
mediadores.
Art. 4º É lícita a mediação em toda matéria que admita conciliação, reconciliação,
transação ou acordo de outra ordem.
Art. 5º A mediação poderá versar sobre todo o conflito ou parte dele.
Art. 6º A mediação será sigilosa, salvo estipulação expressa em contrário pelas
partes, observando-se, em qualquer hipótese, o disposto nos arts. 13 e 14.
Art. 7º O acordo resultante da mediação se denominará termo de mediação e deverá
ser subscrito pelo mediador, judicial ou extrajudicial, pelas partes e advogados,
constituindo-se título executivo extrajudicial.
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Parágrafo único. A mediação prévia, desde que requerida, será reduzida a termo e
homologada por sentença, independentemente de processo.
Art. 8º A pedido de qualquer um dos interessados, o termo de mediação obtido na
mediação prévia ou incidental, poderá ser homologado pelo juiz, caso em que terá
eficácia de título executivo judicial.
CAPÍTULO II
DOS MEDIADORES
Art. 9º Pode ser mediador qualquer pessoa capaz, de conduta ilibada e com
formação técnica ou experiência prática adequada à natureza do conflito, nos termos
desta Lei.
Art. 10. Os mediadores serão judiciais ou extrajudiciais.
Art. 11. São mediadores judiciais os advogados com pelo menos três anos de efetivo
exercício de atividades jurídicas, capacitados, selecionados e inscritos no Registro
de Mediadores, na forma desta Lei.
Art. 12. São mediadores extrajudiciais aqueles independentes, selecionados e
inscritos no respectivo Registro de Mediadores, na forma desta Lei.
Art. 13. Na mediação paraprocessual, os mediadores judiciais ou extrajudiciais e os
co-mediadores são considerados auxiliares da justiça, e, quando no exercício de
suas funções, e em razão delas, são equiparados aos funcionários públicos, para os
efeitos da lei penal.
Art. 14. No desempenho de suas funções, o mediador deverá proceder com
imparcialidade, independência, aptidão, diligência e confidencialidade, salvo, no
último caso, por expressa convenção das partes.
Art. 15. Caberá, em conjunto, à Ordem dos Advogados do Brasil,
Justiça, à Defensoria Pública e às instituições especializadas
devidamente cadastradas na forma do Capítulo III, a formação
mediadores, para o que serão implantados cursos apropriados,
critérios de aprovação, com a publicação do regulamento respectivo.

ao Tribunal de
em mediação
e seleção de
fixando-se os

Art. 16. É lícita a co-mediação quando, pela natureza ou pela complexidade do
conflito, for recomendável a atuação conjunta do mediador com outro profissional
especializado na área do conhecimento subjacente ao litígio.
§ 1º A co-mediação será obrigatória nas controvérsias submetidas à mediação que
versem sobre o estado da pessoa e Direito de Família, devendo dela
necessariamente participar psiquiatra, psicólogo ou assistente social.
§ 2º A co-mediação, quando não for obrigatória, poderá ser requerida por qualquer
dos interessados ou pelo mediador.
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CAPÍTULO III
DO
REGISTRO
DE
MEDIADORES
E CONTROLE DA ATIVIDADE DE MEDIAÇÃO

E

DA

FISCALIZAÇÃO

Art. 17. O Tribunal de Justiça local manterá Registro de Mediadores, contendo
relação atualizada de todos os mediadores habilitados a atuar prévia ou
incidentalmente no âmbito do Estado.
§ 1º Os Tribunais de Justiça expedirão normas regulamentando o processo de
inscrição no Registro de Mediadores.
§ 2º A inscrição no Registro de Mediadores será requerida ao Tribunal de Justiça
local, na forma das normas expedidas para este fim, pelos que tiverem cumprido
satisfatoriamente os requisitos do art. 15 desta Lei.
§ 3º Do registro de mediadores constarão todos os dados relevantes referentes à
atuação do mediador, segundo os critérios fixados pelo Tribunal de Justiça local.
§ 4º Os dados colhidos na forma do parágrafo anterior serão classificados
sistematicamente pelo Tribunal de Justiça, que os publicará anualmente para fins
estatísticos.
§ 5º No caso de atuação de defensor público como mediador, o registro, a
fiscalização e o controle da atividade serão realizados pela Defensoria Pública.
Art. 18. Na mediação extrajudicial, a fiscalização das atividades dos mediadores e
co-mediadores competirá sempre ao Tribunal de Justiça do Estado, na forma das
normas específicas expedidas para este fim.
Art. 19. Na mediação judicial, a fiscalização e controle da atuação do mediador será
feita pela Ordem dos Advogados do Brasil, por intermédio de suas seccionais; a
atuação do co-mediador será fiscalizada e controlada pelo Tribunal de Justiça.
Art. 20. Se a mediação for incidental, a fiscalização também caberá ao juiz da causa,
que, verificando a atuação inadequada do mediador ou do co-mediador, poderá
afastá-lo de suas atividades relacionadas ao processo, e, em caso de urgência,
tomar depoimentos e colher provas, dando notícia, conforme o caso, à Ordem dos
Advogados do Brasil ou ao Tribunal de Justiça, para as medidas cabíveis.
Art. 21. Aplicam-se aos mediadores e co-mediadores os impedimentos previstos nos
artigos 134 e 135 do Código de Processo Civil.
§ 1º No caso de impedimento, o mediador devolverá os autos ao distribuidor, que
designará novo mediador; se a causa de impedimento for apurada quando já
iniciado o procedimento de mediação, o mediador interromperá sua atividade,
lavrando termo com o relatório do ocorrido e solicitará designação de novo mediador
ou co-mediador.
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§
2º
O
referido
relatório
nomes
e
dados
pessoais
das
partes
indicação
da
causa
de
impedimento
ou
razões e provas existentes pertinentes do impedimento ou suspeição.

conterá:
envolvidas;
suspeição;

Art. 22. No caso de impossibilidade temporária do exercício da função, o mediador
informará o fato ao Tribunal de Justiça, para que, durante o período em que subsistir
a impossibilidade, não lhe sejam feitas novas distribuições.
Art. 23. O mediador fica absolutamente impedido de prestar serviços profissionais a
qualquer das partes, em matéria correlata à mediação; o impedimento terá o prazo
de dois anos, contados do término da mediação, quando se tratar de outras
matérias.
Art. 24. Considera-se conduta inadequada do mediador ou do co-mediador a
sugestão ou recomendação acerca do mérito ou quanto aos termos da resolução do
conflito, assessoramento, inclusive legal, ou aconselhamento, bem como qualquer
forma explícita ou implícita de coerção para a obtenção de acordo.
Art. 25. Será excluído do Registro de Mediadores aquele que:
I – assim o solicitar ao Tribunal de Justiça, independentemente de justificação;
II – agir com dolo ou culpa na condução da mediação sob sua responsabilidade;
III
–
violar
os
princípios
de
confidencialidade
e
imparcialidade;
IV – funcionar em procedimento de mediação mesmo sendo impedido ou sob
suspeição;
V – sofrer, em procedimento administrativo realizado pela Ordem dos Advogados do
Brasil,
pena
de
exclusão
do
Registro
de
Mediadores;
VI – for condenado, em sentença criminal transitada em julgado.
§ 1º Os Tribunais de Justiça dos Estados, em cooperação, consolidarão
mensalmente relação nacional dos excluídos do Registro de Mediadores.
§ 2º Salvo no caso do inciso I, aquele que for excluído do Registro de Mediadores
não poderá, em hipótese alguma, solicitar nova inscrição em qualquer parte do
território
nacional
ou
atuar
como
co-mediador.
Art. 26. O processo administrativo para averiguação de conduta inadequada do
mediador poderá ser iniciado de ofício ou mediante representação e obedecerá ao
procedimento estabelecido pelo Tribunal de Justiça local.
Art. 27. O processo administrativo conduzido pela Ordem dos Advogados do Brasil
obedecerá ao procedimento previsto no Título III da Lei nº 8.906, de 1994, podendo
ser aplicada desde a pena de advertência até a exclusão do Registro de
Mediadores.
Parágrafo único. O processo administrativo a que se refere o caput será concluído
em, no máximo, noventa dias, e suas conclusões enviadas ao Tribunal de Justiça
para anotação no registro do mediador ou seu cancelamento, conforme o caso.
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Art. 28. O co-mediador afastado de suas atividades nos termos do art. 19, desde que
sua conduta inadequada seja comprovada em regular procedimento administrativo,
fica impedido de atuar em novas mediações pelo prazo de dois anos.
CAPÍTULO IV
DA MEDIAÇÃO PRÉVIA
Art. 29. A mediação prévia pode ser judicial ou extrajudicial.
Parágrafo único. O requerimento de mediação prévia interrompe a prescrição e
deverá ser concluído no prazo máximo de noventa dias.
Art. 30. O interessado poderá optar pela mediação prévia judicial, caso em que o
requerimento adotará formulário padronizado, subscrito por ele ou por seu defensor
público ou advogado, sendo, no último caso, indispensável à juntada do instrumento
de mandato.
§ 1º Distribuído ao mediador, o requerimento ser-lhe-á encaminhado imediatamente.
§ 2º Recebido o requerimento, o mediador designará dia, hora e local onde realizará
a sessão de mediação, dando ciência aos interessados por qualquer meio eficaz e
idôneo
de
comunicação.
§ 3º A cientificação ao requerido conterá a recomendação de que deverá
comparecer à sessão acompanhado de advogado, quando a presença deste for
indispensável. Neste caso, não tendo o requerido constituído advogado, o mediador
solicitará à Defensoria Pública ou, na falta desta, à Ordem dos Advogados do Brasil
a designação de advogado dativo. Na impossibilidade de pronto atendimento à
solicitação, o mediador imediatamente remarcará a sessão, deixando os
interessados já cientificados da nova data e da indispensabilidade dos advogados.
§ 4º Os interessados, de comum acordo, poderão escolher outro mediador, judicial
ou extrajudicial.
§ 5º Não sendo encontrado o requerido, ou não comparecendo qualquer das partes,
estará frustrada a mediação.
Art. 31. Obtido ou não o acordo, o mediador lavrará o termo de mediação,
descrevendo detalhadamente todas as cláusulas do mesmo ou consignando a sua
impossibilidade.
Parágrafo único. O mediador devolverá o requerimento
acompanhado do termo de mediação, para as devidas anotações.

ao

distribuidor,

Art. 32. A mediação prévia extrajudicial, a critério dos interessados, ficará a cargo de
mediador independente ou daquele ligado à instituição especializada em mediação.
Art. 33. Em razão da natureza e complexidade do conflito, o mediador judicial ou
extrajudicial, a seu critério ou a pedido de qualquer das partes, prestará seus
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serviços em regime de co-mediação com profissional especializado em outra área
que guarde afinidade com a natureza do conflito.
CAPÍTULO V
DA MEDIAÇÃO INCIDENTAL
Art. 34. A mediação incidental será obrigatória no processo de conhecimento, salvo
nos seguintes casos:
I – na ação de interdição;
II – quando for autora ou ré pessoa de direito público e a controvérsia versar sobre
direitos indisponíveis;
III – na falência, na recuperação judicial e na insolvência civil;
IV – no inventário e no arrolamento;
V – nas ações de imissão de posse, reivindicatória e de usucapião de bem imóvel;
VI – na ação de retificação de registro público;
VII – quando o autor optar pelo procedimento do juizado especial ou pela arbitragem;
VIII – na ação cautelar;
IX – quando na mediação prévia, realizada na forma da seção anterior, tiver ocorrido
sem acordo nos cento e oitenta dias anteriores ao ajuizamento da ação.
Parágrafo único. A mediação deverá ser realizada no prazo máximo de noventa dias
e, não sendo alcançado o acordo, dar-se-á continuidade ao processo.
Art. 35. Nos casos de mediação incidental, a distribuição da petição inicial ao juízo
interrompe a prescrição, induz litispendência e produz os demais efeitos previstos no
art. 263 do Código de Processo Civil.
§ 1º Havendo pedido de liminar, a mediação terá curso após a respectiva decisão.
§ 2º A interposição de recurso contra a decisão liminar não prejudica o processo de
mediação.
Art. 36. A designação inicial será de um mediador, judicial ou extrajudicial, a quem
será remetida cópia dos autos do processo judicial.
Parágrafo único. As partes, de comum acordo, poderão escolher outro mediador,
judicial ou extrajudicial.
Art. 37. Cabe ao mediador intimar as partes por qualquer meio eficaz e idôneo de
comunicação, designando dia, hora e local para seu comparecimento.
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§ 1º A intimação deverá conter a recomendação de que as partes deverão se fazer
acompanhar de advogados, quando indispensável à assistência judiciária.
§ 2º Se o requerido não tiver sido citado no processo judicial, a intimação para a
sessão de mediação constitui-lo-á em mora, tornando prevento o juízo, induzindo
litispendência, fazendo litigiosa a coisa e interrompendo a prescrição.
§ 3º Se qualquer das partes não tiver advogado constituído nos autos do processo
judicial, o mediador procederá de acordo com o disposto na parte final do § 3º do art.
30.
§ 4º Não sendo encontrado o requerido, ou não comparecendo qualquer das partes,
estará frustrada a mediação.
Art. 38. Na hipótese de mediação incidental, ainda que haja pedido de liminar, a
antecipação das despesas do processo, a que alude o art. 19 do Código de
Processo Civil, somente será devida após a retomada do curso do processo, se a
mediação não tiver resultado em acordo ou conciliação.
Parágrafo único. O valor pago a títulos de honorários do mediador, na forma do art.
19 do Código de Processo Civil, será abatido das despesas do processo.
Art. 39. Obtido ou frustrado o acordo, o mediador lavrará o termo de mediação
descrevendo detalhadamente todas as cláusulas do acordo ou consignando sua
impossibilidade.
§ 1º O mediador devolverá a petição inicial ao juiz da causa, acompanhada do
termo, para que seja dado prosseguimento ao processo.
§ 2º Ao receber a petição inicial acompanhada do termo de transação, o juiz
determinará seu imediato arquivamento ou, frustrada a transação, providenciará a
retomada do processo judicial.
Art. 40. Havendo acordo, o juiz da causa, após verificar o preenchimento das
formalidades legais, homologará o acordo por sentença.
Parágrafo único. Se o acordo for obtido quando o processo judicial estiver em grau
de recurso, a homologação do mesmo caberá ao relator.
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 41. A mediação será sempre realizada em local de fácil acesso, com estrutura
suficiente para atendimento condigno dos interessados, disponibilizado por entidade
pública ou particular para o desenvolvimento das atividades de que trata esta Lei.
Parágrafo único. O Tribunal de Justiça local fixará as condições mínimas a que se
refere este artigo.
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Art. 42. Os serviços do mediador serão sempre remunerados, nos termos e segundo
os critérios fixados pela norma local.
§ 1º Nas hipóteses em que for concedido o benefício da assistência judiciária, estará
a parte dispensada do recolhimento dos honorários, correndo as despesas às
expensas de dotação orçamentária do respectivo Tribunal de Justiça.
Art. 43. O art. 331 e parágrafos da Lei nº 5.869, de 1973, Código de Processo Civil,
passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 331. Se não se verificar qualquer das hipóteses previstas nas seções
precedentes, o juiz designará audiência preliminar, a realizar-se no prazo máximo de
trinta dias, para qual serão as partes intimadas a comparecer, podendo fazer-se
representar por procurador ou preposto, com poderes para transigir.
§1º Na audiência preliminar, o juiz ouvirá as partes sobre os motivos e fundamentos
da demanda e tentará a conciliação, mesmo tendo sido realizada a tentativa de
mediação prévia ou incidental.
§2º A lei local poderá instituir juiz conciliador ou recrutar conciliadores para
auxiliarem o juiz da causa na tentativa de solução amigável dos conflitos.
§3º Segundo as peculiaridades do caso, outras formas adequadas de solução do
conflito poderão ser sugeridas pelo juiz, inclusive a arbitragem, na forma da lei, a
mediação e a avaliação neutra de terceiro.
§4º A avaliação neutra de terceiro, a ser obtida no prazo a ser fixado pelo juiz, é
sigilosa, inclusive para este, e não vinculante para as partes, sendo sua finalidade
exclusiva a de orientá-las na tentativa de composição amigável do conflito.
§5º Obtido o acordo, será reduzido a termo e homologado pelo juiz.
§6º Se, por qualquer motivo, a conciliação não produzir resultados e não for adotado
outro meio de solução do conflito, o juiz, na mesma audiência, fixará os pontos
controvertidos, decidirá as questões processuais pendentes e determinará as provas
a serem produzidas, designando audiência de instrução e julgamento, se
necessário.” (NR)
Art. 44. Fica acrescentado à Lei nº 5.869, de 1973, Código de Processo Civil, o art.
331-A, com a seguinte redação:
“Art. 331-A. Em qualquer tempo e grau de jurisdição, poderá o juiz ou tribunal
adotar, no que couber, as providências no artigo anterior.”
Art. 45. Os Tribunais de Justiça dos Estados, no prazo de cento e oitenta dias,
expedirão as normas indispensáveis à efetivação do disposto nesta Lei.
Art. 46. O termo de mediação, de qualquer natureza, frustrado ou não o acordo,
conterá expressamente a fixação dos honorários do mediador, ou do co-mediador,
se for o caso.
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Parágrafo único. Fixando as partes os honorários do mediador, no termo de
mediação, este constituirá título executivo extrajudicial; não havendo tal estipulação,
o mediador requererá ao Tribunal de Justiça que seria competente para julgar,
originariamente, a causa, que os fixe por sentença.
Art. 47. Esta Lei entra em vigor quatro meses após a data de sua publicação.
Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
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ANEXO II
RESOLUÇÃO Nº 125, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2010
Dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de
interesses no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências.
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições constitucionais e regimentais,
CONSIDERANDO que compete ao Conselho Nacional de Justiça o controle da
atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, bem como zelar pela
observância do art. 37 da Constituição da República;
CONSIDERANDO que a eficiência operacional, o acesso ao sistema de Justiça e a
responsabilidade social são objetivos estratégicos do Poder Judiciário, nos termos
da Resolução/CNJ nº 70, de 18 de março de 2009;
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 que, por isso, cabe ao Judiciário estabelecer política pública de
tratamento adequado dos problemas jurídicos e dos conflitos de interesses, que
ocorrem em larga e crescente escala na sociedade, de forma a organizar, em âmbito
nacional, não somente os serviços prestados nos processos judiciais, como também
os que possam sê-lo mediante outros mecanismos de solução de conflitos, em
especial dos consensuais, como a mediação e a conciliação;
CONSIDERANDO a necessidade de se consolidar uma política pública permanente
de incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais de solução de litígios;
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 nos país tem reduzido a excessiva judicialização
dos conflitos de interesses, a quantidade de recursos e de execução de sentenças;
CONSIDERANDO ser imprescindível estimular, apoiar e difundir a sistematização e
o aprimoramento das práticas já adotadas pelos tribunais;
CONSIDERANDO a relevância e a necessidade de organizar e uniformizar os
serviços de conciliação, mediação e outros métodos consensuais de solução de
conflitos, para lhes evitar disparidades de orientação e práticas, bem como para
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assegurar a boa execução da política pública, respeitadas as especificidades de
cada segmento da Justiça;
CONSIDERANDO que a organização dos serviços de conciliação, mediação e
outros métodos consensuais de solução de conflitos deve servir de princípio e base
para a criação de Juízos de resolução alternativa de conflitos, verdadeiros órgãos
judiciais especializados na matéria;
CONSIDERANDO o deliberado pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça na
sua 117ª Sessão Ordinária, realizada em de 23 de 2010, nos autos do procedimento
do Ato 0006059-82.2010.2.00.0000;
RESOLVE:
CAPÍTULO I
DA POLÍTICA PÚBLICA DE TRATAMENTO ADEQUADO DOS CONFLITOS DE
INTERESSES
¹Art. 1º Fica instituída a Política Judiciária Nacional de tratamento dos conflitos de
interesses, tendente a assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios
adequados à sua natureza e peculiaridade.
Parágrafo único. Aos órgãos judiciários incumbe oferecer mecanismos de soluções
de controvérsias, em especial os chamados meios consensuais, como a mediação e
a conciliação bem assim prestar atendimento e orientação ao cidadão. Nas
hipóteses em que este atendimento de cidadania não for imediatamente implantado,
esses serviços devem ser gradativamente ofertados no prazo de 12 (doze) meses.
¹Art. 2º Na implementação da política Judiciária Nacional, com vista à boa qualidade
dos serviços e à disseminação da cultura de pacificação social, serão observados:
I - centralização das estruturas judiciárias;
II - adequada formação e treinamento de servidores, conciliadores e mediadores;
III - acompanhamento estatístico específico.
¹Alterados pela Emenda nº 1, de 31 de janeiro de 2013, disponibilizada no DJ-e nº
22/2013, em 04/02/2013, pág. 2-6.
Art. 3º O CNJ auxiliará os tribunais na organização dos serviços mencionados no art.
1º, podendo ser firmadas parcerias com entidades públicas e privadas.

163

CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
Art. 4º Compete ao Conselho Nacional de Justiça organizar programa com o objetivo
de promover ações de incentivo à autocomposição de litígios e à pacificação social
por meio da conciliação e da mediação.
Art. 5º O programa será implementado com a participação de rede constituída por
todos os órgãos do Poder Judiciário e por entidades públicas e privadas parceiras,
inclusive universidades e instituições de ensino.
¹Art. 6º Para desenvolvimento dessa rede, caberá ao CNJ:
I - estabelecer diretrizes para implementação da política pública de tratamento
adequado de conflitos a serem observadas pelos Tribunais;
II - desenvolver conteúdo programático mínimo e ações voltadas à capacitação em
métodos consensuais de solução de conflitos, para magistrados da Justiça Estadual
e da Justiça Federal, servidores, mediadores, conciliadores e demais facilitadores da
solução consensual de controvérsias, ressalvada a competência da Escola Nacional
de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM;
III - providenciar que as atividades relacionadas à conciliação, mediação e outros
métodos consensuais de solução de conflitos sejam consideradas nas promoções e
remoções de magistrados pelo critério do merecimento;
IV - regulamentar, em código de ética, a atuação dos conciliadores, mediadores e
demais facilitadores da solução consensual de controvérsias;
V - buscar a cooperação dos órgãos públicos competentes e das instituições
públicas e privadas da área de ensino, para a criação de disciplinas que propiciem o
surgimento da cultura da solução pacífica dos conflitos, bem como que, nas Escolas
de Magistratura, haja módulo voltado aos métodos consensuais de solução de
conflitos, no curso de iniciação funcional e no curso de aperfeiçoamento;
VI - estabelecer interlocução com a Ordem dos Advogados do Brasil, Defensorias
Públicas, Procuradorias e Ministério Público, estimulando sua participação nos
Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania e valorizando a atuação na
prevenção dos litígios;
VII - realizar gestão junto às empresas, públicas e privadas, bem como junto às
agências reguladoras de serviços públicos, a fim de implementar práticas
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autocompositivas e desenvolver acompanhamento estatístico, com a instituição de
banco de dados para visualização de resultados, conferindo selo de qualidade;
VIII - atuar junto aos entes públicos e grandes litigantes de modo a estimular a
autocomposição.
¹Alterado pela Emenda nº 1, de 31 de janeiro de 2013, disponibilizada no DJ-e nº
22/2013, em 04/02/2013, pág. 2-6.
CAPÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES DOS TRIBUNAIS
Seção I
DOS NÚCLEOS PERMANENTES DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO
DE CONFLITOS
¹Art. 7º Os Tribunais deverão criar, no prazo de 60 (sessenta) dias, Núcleos
Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, compostos por
magistrados da ativa ou aposentados e servidores, preferencialmente atuantes na
área, com as seguintes atribuições, entre outras:
I - desenvolver a Política Judiciária de tratamento adequado dos conflitos de
interesses, estabelecida nesta Resolução;
II - planejar, implementar, manter e aperfeiçoar as ações voltadas ao cumprimento
da política e suas metas;
III - atuar na interlocução com outros Tribunais e com os órgãos integrantes da rede
mencionada nos arts. 5º e 6º;
IV - instalar Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania que
concentrarão a realização das sessões de conciliação e mediação que estejam a
cargo de conciliadores e mediadores, dos órgãos por eles abrangidos;
V - incentivar ou promover capacitação, treinamento e atualização permanente de
magistrados, servidores, conciliadores e mediadores nos métodos consensuais de
solução de conflitos;
VI - propor ao Tribunal a realização de convênios e parcerias com entes públicos e
privados para atender aos fins desta Resolução.
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§ 1º A criação dos Núcleos e sua composição deverão ser informadas ao Conselho
Nacional de Justiça.
§ 2º Os Núcleos poderão estimular programas de mediação comunitária, desde que
esses centros comunitários não se confundam com os Centros de conciliação e
mediação judicial, previstos no Capítulo III, Seção II.
§ 3º Nos termos do art. 73 da Lei n° 9.099/95 e dos arts. 112 e 116 da Lei n°
8.069/90, os Núcleos poderão centralizar e estimular programas de mediação penal
ou qualquer outro processo restaurativo, desde que respeitados os princípios
básicos e processos restaurativos previstos na Resolução n° 2002/12 do Conselho
Econômico e Social da Organização das Nações Unidas e a participação do titular
da ação penal em todos os atos.
§ 4º Na hipótese de conciliadores e mediadores que atuem em seus serviços, os
Tribunais deverão criar e manter cadastro, de forma a regulamentar o processo de
inscrição e de desligamento desses facilitadores.
¹Alterado pela Emenda nº 1, de 31 de janeiro de 2013, disponibilizada no DJ-e nº
22/2013, em 04/02/2013, pág. 2-6.
Seção II
DOS CENTROS JUDICIÁRIOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
¹Art. 8º Para atender aos Juízos, Juizados ou Varas com competência nas áreas
cível, fazendária, previdenciária, de família ou dos Juizados Especiais Cíveis,
Criminais e Fazendários, os Tribunais deverão criar os Centros Judiciários de
Solução de Conflitos e Cidadania ("Centros"), unidades do Poder Judiciário,
preferencialmente, responsáveis pela realização das sessões e audiências de
conciliação e mediação que estejam a cargo de conciliadores e mediadores, bem
como pelo atendimento e orientação ao cidadão.
§ 1º As sessões de conciliação e mediação pré-processuais deverão ser realizadas
nos Centros, podendo, excepcionalmente, serem realizadas nos próprios Juízos,
Juizados ou Varas designadas, desde que o sejam por conciliadores e mediadores
cadastrados pelo Tribunal (inciso VI do art. 7o) e supervisionados pelo Juiz
Coordenador do Centro (art. 9o).
§ 2º Os Centros poderão ser instalados nos locais onde exista mais de uma unidade
jurisdicional com pelo menos uma das competências referidas no caput e,
obrigatoriamente, serão instalados a partir de 5 (cinco) unidades jurisdicionais.
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§ 3º Nas Comarcas das Capitais dos Estados e nas sedes das Seções e Regiões
Judiciárias, bem como nas Comarcas do interior, Subseções e Regiões Judiciárias
de maior movimento forense, o prazo para a instalação dos Centros será de 4
(quatro) meses a contar do início de vigência desta Resolução.
§ 4º Nas demais Comarcas, Subseções e Regiões Judiciárias, o prazo para a
instalação dos Centros será de 12 (doze) meses a contar do início de vigência deste
ato.
§ 5º Os Tribunais poderão, excepcionalmente, estender os serviços do Centro a
unidades ou órgãos situados em locais diversos, desde que próximos daqueles
referidos no § 2o, e instalar Centros nos chamados Foros Regionais, nos quais
funcionem 2 (dois) ou mais Juízos, Juizados ou Varas, observada a organização
judiciária local.
§ 6º Os Centros poderão ser organizados por áreas temáticas, como centros de
conciliação de juizados especiais, família, precatórios e empresarial, dentre outros,
juntamente com serviços de cidadania.
§ 7º O coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania poderá
solicitar feitos de outras unidades judiciais com o intuito de organizar pautas
concentradas ou mutirões, podendo, para tanto, fixar prazo.
§ 8º Para efeito de estatística de produtividade, as sentenças homologatórias
prolatadas em razão da solicitação estabelecida no parágrafo anterior reverterão ao
juízo de origem, e as sentenças decorrentes da atuação pré-processual ao
coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.
¹Art. 9º Os Centros contarão com um juiz coordenador e, se necessário, com um
adjunto, aos quais caberão a sua administração e a homologação de acordos, bem
como a supervisão do serviço de conciliadores e mediadores. Os magistrados da
Justiça Estadual e da Justiça Federal serão designados pelo Presidente de cada
Tribunal dentre aqueles que realizaram treinamento segundo o modelo estabelecido
pelo CNJ, conforme Anexo I desta Resolução.
§ 1º Caso o Centro atenda a grande número de Juízos, Juizados ou Varas, o
respectivo juiz coordenador poderá ficar designado exclusivamente para sua
administração.
§ 2º Os Tribunais deverão assegurar que nos Centros atuem servidores com
dedicação exclusiva, todos capacitados em métodos consensuais de solução de
conflitos e, pelo menos, um deles capacitado também para a triagem e
encaminhamento adequado de casos.

167

§ 3º O treinamento dos servidores referidos no parágrafo anterior deverá observar as
diretrizes estabelecidas pelo CNJ conforme Anexo I desta Resolução.
¹Art. 10. Os Centros deverão obrigatoriamente abranger setor de solução préprocessual de conflitos, setor de solução processual de conflitos e setor de
cidadania.
¹Alterados pela Emenda nº 1, de 31 de janeiro de 2013, disponibilizada no DJ-e nº
22/2013, em 04/02/2013, pág. 2-6.
Art. 11. Nos Centros poderão atuar membros do Ministério Público, defensores
públicos, procuradores e/ou advogados.
Seção III
DOS CONCILIADORES E MEDIADORES
¹Art. 12. Nos Centros, bem como todos os demais órgãos judiciários nos quais se
realizem sessões de conciliação e mediação, somente serão admitidos mediadores
e conciliadores capacitados na forma deste ato (Anexo I), cabendo aos Tribunais,
antes de sua instalação, realizar o curso de capacitação, podendo fazê-lo por meio
de parcerias.
§ 1º Os Tribunais que já realizaram a capacitação referida no caput poderão
dispensar os atuais mediadores e conciliadores da exigência do certificado de
conclusão do curso de capacitação, mas deverão disponibilizar cursos de
treinamento e aperfeiçoamento, na forma do Anexo I, como condição prévia de
atuação nos Centros.
§ 2º Todos os conciliadores, mediadores e outros especialistas em métodos
consensuais de solução de conflitos deverão submeter-se a reciclagem permanente
e à avaliação do usuário.
§ 3º Os cursos de capacitação, treinamento e aperfeiçoamento de mediadores e
conciliadores deverão observar o conteúdo programático, com número de exercícios
simulados e carga horária mínimos estabelecidos pelo CNJ (Anexo I) e deverão ser
seguidos necessariamente de estágio supervisionado.
§ 4º Os mediadores, conciliadores e demais facilitadores do entendimento entre as
partes ficarão sujeitos ao código de ética estabelecido pelo Conselho (Anexo II).
¹Alterado pela Emenda nº 1, de 31 de janeiro de 2013, disponibilizada no DJ-e nº
22/2013, em 04/02/2013, pág. 2-6.
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Seção IV
DOS DADOS ESTATÍSTICOS
¹Art. 13. Os Tribunais deverão criar e manter banco de dados sobre as atividades de
cada Centro, com as informações constantes do Portal da Conciliação.
¹Alterado pela Emenda nº 1, de 31 de janeiro de 2013, disponibilizada no DJ-e nº
22/2013, em 04/02/2013, pág. 2-6.
Art. 14. Caberá ao CNJ compilar informações sobre os serviços públicos de solução
consensual das controvérsias existentes no país e sobre o desempenho de cada um
deles, por meio do DPJ, mantendo permanentemente atualizado o banco de dados.
CAPÍTULO IV
DO PORTAL DA CONCILIAÇÃO
¹Art. 15. Fica criado o Portal da Conciliação, a ser disponibilizado no sítio do CNJ na
rede mundial de computadores, com as seguintes funcionalidades, entre outras:
I - publicação das diretrizes da capacitação de conciliadores e mediadores e de seu
código de ética;
II - relatório gerencial do programa, por Tribunal, detalhado por unidade judicial e por
Centro;
III - compartilhamento de boas práticas, projetos, ações, artigos, pesquisas e outros
estudos;
IV - fórum permanente de discussão, facultada a participação da sociedade civil;
V - divulgação de notícias relacionadas ao tema;
VI - relatórios de atividades da "Semana da Conciliação".
Parágrafo único. A implementação do Portal será gradativa, observadas as
possibilidades técnicas, sob a responsabilidade do CNJ.
¹Alterado pela Emenda nº 1, de 31 de janeiro de 2013, disponibilizada no DJ-e nº
22/2013, em 04/02/2013, pág. 2-6.
DISPOSIÇÕES FINAIS
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¹Art. 16. O disposto na presente Resolução não prejudica a continuidade de
programas similares já em funcionamento, cabendo aos Tribunais, se necessário,
adaptá-los aos termos deste ato.
Parágrafo único. Em relação aos Núcleos e Centros, os Tribunais poderão utilizar
siglas e denominações distintas das referidas nesta Resolução, desde que mantidas
as suas atribuições previstas no Capítulo III.
¹Alterado pela Emenda nº 1, de 31 de janeiro de 2013, disponibilizada no DJ-e nº
22/2013, em 04/02/2013, pág. 2-6.
Art. 17. Compete à Presidência do Conselho Nacional de Justiça, com o apoio da
Comissão de Acesso ao Sistema de Justiça e Responsabilidade Social, coordenar
as atividades da Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos
de interesses, cabendo-lhe instituir, regulamentar e presidir o Comitê Gestor da
Conciliação, que será responsável pela implementação e acompanhamento das
medidas previstas neste ato.
¹Art. 18. Os Anexos integram esta Resolução e possuem caráter vinculante.
¹Alterado pela Emenda nº 1, de 31 de janeiro de 2013, disponibilizada no DJ-e nº
22/2013, em 04/02/2013, pág. 2-6.
Art. 19. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Ministro CEZAR PELUSO
¹ANEXO I DA RESOLUÇÃO 125/2010
CURSOS DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO
Considerando que a política pública de formação de instrutores em mediação e
conciliação do Conselho Nacional de Justiça tem destacado entre seus princípios
informadores a qualidade dos serviços como garantia de acesso a uma ordem
jurídica justa, desenvolveu-se inicialmente conteúdo programático mínimo a ser
seguido pelos Tribunais nos cursos de capacitação de serventuários da justiça,
conciliadores e mediadores. Todavia, constatou-se que os referidos conteúdos
programáticos estavam sendo implantados sem os exercícios simulados e estágios
supervisionados necessários à formação de mediadores e conciliadores.
Para esse fim mostrou-se necessário alterar o conteúdo programático para
recomendar-se a adoção de cursos nos moldes dos conteúdos programáticos
aprovados pelo Comitê Gestor do Movimento pela Conciliação. Destarte, os
treinamentos referentes a Políticas Públicas de Resolução de Disputas (ou
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introdução aos meios adequados de solução de conflitos), Conciliação e Mediação
devem seguir as diretrizes indicadas no Portal da Conciliação, com sugestões de
slides e exemplos de exercícios simulados a serem utilizados nas capacitações,
devidamente
aprovados
pelo
Comitê
Gestor
da
Conciliação.
Os referidos treinamentos somente poderão ser conduzidos por instrutores
certificados e autorizados pelos Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de
Solução de Conflitos.
¹Alterado pela Emenda nº 1, de 31 de janeiro de 2013, disponibilizada no DJ-e nº
22/2013, em 04/02/2013, pág. 2-6.
²ANEXO II DA RESOLUÇÃO 125/2010
SETORES DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
Abaixo segue sugestão do procedimento a ser adotado nos setores de solução de
conflitos pré processual e processual e no setor de cidadania, abrangidos pelo
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, cuja regulamentação está
prevista nos artigos 8º a 11 da Resolução:
1) Setor de Solução de Conflitos Pré Processual:
O setor pré processual poderá recepcionar casos que versem sobre direitos
disponíveis em matéria cível, de família, previdenciária e da competência dos
Juizados Especiais, que serão encaminhados, através de servidor devidamente
treinado, para a conciliação, a mediação ou outro método de solução consensual de
conflitos disponível.
Assim, comparecendo o interessado ou remetendo pretensão via e.mail com os
dados essenciais, o funcionário colherá sua reclamação, sem reduzi-la a termo,
emitindo, no ato, carta convite à parte contrária, informando a data, hora e local da
sessão de conciliação ou mediação.
E, observadas as peculiaridades locais, o convite poderá ser feito por qualquer meio
idôneo de comunicação; sendo que a única anotação que se fará sobre o caso no
setor será a referente aos nomes dos interessados na pauta de sessões.
Obtido o acordo na sessão, será homologado por sentença, após a manifestação do
representante do Ministério Público, se for o caso, com registro em livro próprio, sem
distribuição. E ainda, o termo do acordo será arquivado em meio digital e os
documentos restituídos aos interessados.
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Não obtido o acordo, os interessados serão orientados a buscar a solução do
conflito nos Juizados Especiais ou na Justiça Comum.
Nos casos de competência dos Juizados Especiais, desde logo será reduzida a
termo a reclamação, com seu encaminhamento ao Juizado competente,
preferencialmente por meio digital, dispensada a realização de nova sessão de
conciliação.
De qualquer forma, obtido ou não o acordo, será colhida a qualificação completa dos
interessados com CPF ou CNPJ, para fins estatísticos.
Por fim, descumprido o acordo, o interessado, munido do respectivo termo, poderá
ajuizar ação de execução de título judicial segundo as regras de competência.
2) Setor de Solução de Conflitos Processual:
O setor de solução de conflitos processual receberá processos já distribuídos e
despachados pelos magistrados, que indicarão o método de solução de conflitos a
ser seguido, retornando sempre ao órgão de origem, após a sessão, obtido ou não o
acordo, para extinção do processo ou prosseguimento dos trâmites processuais
normais.
3) Setor de Cidadania:
O setor de cidadania prestará serviços de informação, orientação jurídica, emissão
de documentos, serviços psicológicos e de assistência social, entre outros.
²Revogado pela Emenda nº 1, de 31 de janeiro de 2013, disponibilizada no DJ-e nº
22/2013, em 04/02/2013, pág. 2-6.
¹ANEXO III DA RESOLUÇÃO 125/2010
CÓDIGO DE ÉTICA DE CONCILIADORES E MEDIADORES JUDICIAIS
INTRODUÇÃO
O Conselho Nacional de Justiça, a fim de assegurar o desenvolvimento da Política
Pública de tratamento adequado dos conflitos e a qualidade dos serviços de
conciliação e mediação enquanto instrumentos efetivos de pacificação social e de
prevenção de litígios, institui o Código de Ética, norteado por princípios que formam
a consciência dos terceiros facilitadores, como profissionais, e representam
imperativos de sua conduta.
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¹Dos princípios e garantias da conciliação e mediação judiciais
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.
I - Confidencialidade - dever de manter sigilo sobre todas as informações obtidas na
sessão, salvo autorização expressa das partes, violação à ordem pública ou às leis
vigentes, não podendo ser testemunha do caso, nem atuar como advogado dos
envolvidos, em qualquer hipótese;
II - Decisão informada - dever de manter o jurisdicionado plenamente informado
quanto aos seus direitos e ao contexto fático no qual está inserido;
III - Competência - dever de possuir qualificação que o habilite à atuação judicial,
com capacitação na forma desta Resolução, observada a reciclagem periódica
obrigatória para formação continuada;
IV - Imparcialidade - dever de agir com ausência de favoritismo, preferência ou
preconceito, assegurando que valores e conceitos pessoais não interfiram no
resultado do trabalho, compreendendo a realidade dos envolvidos no conflito e
jamais aceitando qualquer espécie de favor ou presente;
V - Independência e autonomia - dever de atuar com liberdade, sem sofrer qualquer
pressão interna ou externa, sendo permitido recusar, suspender ou interromper a
sessão se ausentes as condições necessárias para seu bom desenvolvimento,
tampouco havendo dever de redigir acordo ilegal ou inexequível;
VI - Respeito à ordem pública e às leis vigentes - dever de velar para que eventual
acordo entre os envolvidos não viole a ordem pública, nem contrarie as leis vigentes;
VII - Empoderamento - dever de estimular os interessados a aprenderem a melhor
resolverem seus conflitos futuros em função da experiência de justiça vivenciada na
autocomposição;
VIII - Validação - dever de estimular os interessados perceberem-se reciprocamente
como serem humanos merecedores de atenção e respeito.
¹Das regras que regem o procedimento de conciliação/mediação
Art. 2º As regras que regem o procedimento da conciliação/mediação são normas de
conduta a serem observadas pelos conciliadores/mediadores para o bom
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desenvolvimento daquele, permitindo que haja o engajamento dos envolvidos, com
vistas à sua pacificação e ao comprometimento com eventual acordo obtido, sendo
elas:
I - Informação - dever de esclarecer os envolvidos sobre o método de trabalho a ser
empregado, apresentando-o de forma completa, clara e precisa, informando sobre
os princípios deontológicos referidos no Capítulo I, as regras de conduta e as etapas
do processo;
II - Autonomia da vontade - dever de respeitar os diferentes pontos de vista dos
envolvidos, assegurando-lhes que cheguem a uma decisão voluntária e não
coercitiva, com liberdade para tomar as próprias decisões durante ou ao final do
processo e de interrompê-lo a qualquer momento;
III - Ausência de obrigação de resultado - dever de não forçar um acordo e de não
tomar decisões pelos envolvidos, podendo, quando muito, no caso da conciliação,
criar opções, que podem ou não ser acolhidas por eles;
IV - Desvinculação da profissão de origem - dever de esclarecer aos envolvidos que
atuam desvinculados de sua profissão de origem, informando que, caso seja
necessária orientação ou aconselhamento afetos a qualquer área do conhecimento
poderá ser convocado para a sessão o profissional respectivo, desde que com o
consentimento de todos;
V - Compreensão quanto à conciliação e à mediação - Dever de assegurar que os
envolvidos, ao chegarem a um acordo, compreendam perfeitamente suas
disposições, que devem ser exequíveis, gerando o comprometimento com seu
cumprimento.
¹Das responsabilidades e sanções do conciliador/mediador
Art. 3º Apenas poderão exercer suas funções perante o Poder Judiciário
conciliadores e mediadores devidamente capacitados e cadastrados pelos Tribunais,
aos quais competirá regulamentar o processo de inclusão e exclusão no cadastro.
Art. 4º O conciliador/mediador deve exercer sua função com lisura, respeitar os
princípios e regras deste Código, assinar, para tanto, no início do exercício, termo de
compromisso e submeter-se às orientações do Juiz Coordenador da unidade a que
esteja vinculado.
Art. 5º Aplicam-se aos conciliadores/mediadores os motivos de impedimento e
suspeição dos juízes, devendo, quando constatados, serem informados aos
envolvidos, com a interrupção da sessão e a substituição daqueles.
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Art. 6º No caso de impossibilidade temporária do exercício da função, o conciliador
ou mediador deverá informar com antecedência ao responsável para que seja
providenciada sua substituição.
Art. 7º O conciliador ou mediador fica absolutamente impedido de prestar serviços
profissionais, de qualquer natureza, aos envolvidos em processo de
conciliação/mediação sob sua condução.
Art. 8º O descumprimento dos princípios e regras estabelecidos neste Código, bem
como a condenação definitiva em processo criminal, resultará na exclusão do
conciliador/mediador do respectivo cadastro e no impedimento para atuar nesta
função em qualquer outro órgão do Poder Judiciário nacional.
Parágrafo único - Qualquer pessoa que venha a ter conhecimento de conduta
inadequada por parte do conciliador/mediador poderá representar ao Juiz
Coordenador a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis.
¹Alterado pela Emenda nº 1, de 31 de janeiro de 2013, disponibilizada no DJ-e nº
22/2013, em 04/02/2013, pág. 2-6.
²ANEXO IV DA RESOLUÇÃO 125/2010
Dados Estatísticos
O banco de dados sobre as atividades dos CENTROS deverá conter as seguintes
informações:
1) Em relação à estrutura de pessoal:
(i) quantidade de servidores com dedicação exclusiva;
(ii) quantidade de servidores responsáveis pela triagem;
(iii) quantidade de funcionários cedidos por entidades parceiras;
(iv) quantidade de conciliadores cadastrados;
(v) quantidade de mediadores cadastrados
2) Em relação ao setor pré-processual
(i) quantidade de reclamações recebidas em determinado período;
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(ii) período de tempo entre o atendimento e a data designada para a sessão de
conciliação;
(iii) período de tempo entre o atendimento e a data designada para a sessão de
mediação;
(iv) quantidade de sessões de conciliação designadas em determinado período;
(v) quantidade de sessões de mediação designadas em determinado período;
(vi) quantidade de sessões de conciliação realizadas em determinado período;
(vii) quantidade de sessões de mediação realizadas em determinado período;
(viii) quantidade de acordos obtidos em sessões de conciliação realizadas em
determinado período;
(ix) quantidade de acordos obtidos em sessões de mediação realizadas em
determinado período
(x) percentual de acordos obtidos em relação às sessões de conciliação realizadas
em determinado período;
(xi) percentual de acordos obtidos em relação às sessões de mediação realizadas
em determinado período;
(xii) quantidade de sessões prejudicadas pela ausência do reclamante;
(xiii) quantidade de sessões prejudicadas pela ausência do reclamado;
(xiv) quantidade de sessões prejudicadas pela ausência do reclamante e do
reclamado;
(xv) quantidade de reclamações encaminhadas a órgãos judiciais;
(xvi) quantidade de sessões de conciliação realizadas em determinado período por
conciliador cadastrado;
(xvii) quantidade de sessões de mediação realizadas em determinado período por
mediador cadastrado;
(xviii) quantidade de acordos obtidos em sessões de conciliação realizadas em
determinado período por conciliador cadastrado;
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(xix) quantidade de acordos obtidos em sessões de mediação realizadas em
determinado período por mediador cadastrado
(xx) percentual de acordos obtidos em relação às sessões de conciliação realizadas
em determinado período por conciliador;
(xxi) percentual de acordos obtidos em relação às sessões de mediação realizadas
em determinado período por mediador;
3) Em relação ao setor processual
(i) quantidade de sessões de conciliação designadas em determinado período;
(ii) quantidade de sessões de mediação designadas em determinado período;
(iii) quantidade de sessões de conciliação realizadas em determinado período;
(iv) quantidade de sessões de mediação realizadas em determinado período;
(v) quantidade de acordos obtidos em sessões de conciliação realizadas em
determinado período;
(vi) quantidade de acordos obtidos em sessões de mediação realizadas em
determinado período;
(vii) percentual de acordos obtidos em relação às sessões de conciliação realizadas
em determinado período;
(viii) percentual de acordos obtidos em relação às sessões de mediação realizadas
em determinado período;
(ix) quantidade de audiências prejudicadas pela ausência do autor;
(x) quantidade de audiências prejudicadas pela ausência do réu;
(xi) quantidade de audiências prejudicadas pela ausência de ambas as partes;
(xii) período de tempo entre o encaminhamento do processo ao CENTRO e a data
designada para a audiência de conciliação;
(xiii) período de tempo entre o encaminhamento do processo ao CENTRO e a data
designada para a sessão de mediação;
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(xiv) quantidade de sessões de conciliação realizadas em determinado período por
conciliador cadastrado;
(xv) quantidade de sessões de mediação realizadas em determinado período por
mediador cadastrado;
(xvi) quantidade de acordos obtidos em sessões de conciliação realizadas em
determinado período por conciliador cadastrado;
(xvii) quantidade de acordos obtidos em sessões de mediação realizadas em
determinado período por mediador cadastrado;
(xviii) percentual de acordos obtidos em relação às sessões de conciliação
realizadas em determinado período por conciliador;
(xix) percentual de acordos obtidos em relação às sessões de mediação realizadas
em determinado período por mediador;
4) Em relação ao setor de cidadania
(i) quantidade de atendimentos prestados em determinado período;
(ii) quantidade de orientações jurídicas prestadas em determinado período;
5) Em relação aos participantes
(i) identificação dos reclamantes, reclamados e partes, com qualificação completa e
CPF ou CNPJ;
(ii) 100 (cem) maiores reclamantes, reclamados, autores e réus, com os respectivos
CPF's e CNPJ's em determinado período;
²Revogado pela Emenda nº 1, de 31 de janeiro de 2013, disponibilizada no DJ-e nº
22/2013, em 04/02/2013, pág. 2-6.

