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RESUMO

O ponto de partida é o atual cenário do Judiciário brasileiro, que diante da explosão
da litigiosidade aliado à morosidade e à ineficácia dos meios tradicionais de
resolução das demandas, enfrenta há décadas problemas no acesso à justiça. Será
analisada num primeiro momento, a mediação, um dos meios alternativos de
solução de conflitos, que surgiu com terceira onda defendida por Mauro Cappelletti e
Bryant Garth. Esta forma de resolver o conflito vem crescendo de forma mais célere
e menos onerosa, visando promover não só o acesso à justiça, mas também a paz
social de forma a aliviar a crise. Este novo olhar para o conflito que promove uma
mudança de paradigmas será analisado sob o viés da mediação comunitária,
trabalhando com a facilitação da comunicação, a participação das partes na
formação de um consenso e o olhar para o outro. O fundamento filosófico será o
direito fraterno, o agir comunicativo habermasiano e seu diálogo transformador.
Assim, o presente trabalho investiga esta forma de tratamento do conflito que
permeia comunidades periféricas e os indivíduos que nela habitam, de forma a
identificar a possibilidade e a capacidade de, em conjunto e consensualmente
solucionarem as divergências, sem qualquer interferência do Poder Judiciário. Com
isso proporciona-se às partes uma espécie de interdependência recíproca que irá
favorecer uma união interna de modo a promover o bem comum e a
responsabilidade com a comunidade em que vivem, com o objetivo de encontrar a
paz social. A temática aborda a mediação comunitária como uma politica pública a
ser implementada, uma ferramenta hábil para aproximar a comunidade periférica da
justiça, por meio de uma cidadania ativa e um direito emancipatório, promovendo
aos cidadãos autonomia na construção racional de vontades e opiniões na resolução
de seus conflitos internos. Numa etapa conclusiva, analisaram-se dados do
Programa Justiça Comunitária, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que
corroboram todo o enfretamento apresentado no presente trabalho.

Palavras-chave: Mediação comunitária. Resolução de conflitos. Empoderamento.
Cidadania. Paz social.

ABSTRACT

The basis of this study is the current scenario of the Brazilian judiciary, which, in the
face of a booming litigation together with both the slowness and the inefficacy of the
traditional means of conflict resolution, has been dealing with access to justice issues
for decades. Initially, mediation will be analyzed as a way of alternative dispute
resolution which arose as the third wave of reform identified by Mauro Cappelletti and
Bryant Garth. Such means of alternative dispute resolution has been growing in a
faster and less costing way, aiming to promote not only better access to justice but
also social peace in order to relieve the judiciary crisis. This new approach of the
conflict which promotes a change in paradigms will be examined on the community
mediation aspect, looking into communication facilitating, the parties’ participation in
the agreement building as well as the otherness embracing. The philosophical basis
will be the fraternal right, the Habermasian communicative action and its transforming
debate. Thus, this article investigates such way of dealing with the conflict that
permeates the peripheral communities and its individuals as well, in order to identify
both the possibility and the ability of collectively and consensually settling their
divergences with no legal intervention. That provides the parties with sort of
reciprocal interdependency which will favor internal union for the promotion of the
common good and the commitment with their community, aiming to achieve social
peace. The community mediation is addressed as a public policy to be established,
an effective tool to approximate the peripheral community to justice, through active
citizenship and emancipatory right, providing the citizens with autonomy in the
rational construction of wills and opinions for their internal conflicts resolution. Finally,
data from the Programa Justiça Comunitária (Community Justice Program), of the
Tribunal de Justiça do Distrito Federal (The Court of Justice of The Federal District)
were analyzed, corroborating all aspects presented in this article.
Keywords: Community mediation. Dispute resolution. Empowerment. Citizenship.
Social peace.
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INTRODUÇÃO
É inegável a existência de uma crise da Jurisdição, decorrente da
inefetividade dos modelos usuais de tratamento dos conflitos. Há em curso um
processo de perda gradativa da confiança dos cidadãos na capacidade do Estado
assegurar uma prestação jurisdicional de qualidade, seja na remoção das barreiras
ao acesso, seja na lentidão ou, principalmente, na extrema dificuldade de alcance da
pacificação social através da decisão, uma vez que não raramente se põe fim à
relação processual, mas jamais ao conflito.
Todas estas questões têm conduzido os países a permanentes reflexões
sobre mecanismos de solução de controvérsias, como alternativa aos modelos
tradicionais de prestação jurisdicional, incapazes de assegurar, em sua plenitude, o
acesso à justiça. Ao longo das últimas décadas, identificaram-se diversos obstáculos
ao exercício deste direito fundamental e se produziram grandes reformulações no
processo civil, em busca da ampliação do acesso e com vistas à correção de
aspectos cruciais à efetividade da Justiça, como a morosidade na solução dos
conflitos que desaguam no Judiciário, dentre outros.
Em sua maioria, as pesquisas nessa área têm apontado para a necessidade
da utilização dos chamados meios alternativos de resolução de conflitos como
soluções factíveis à crise do Judiciário na prestação jurisdicional. De uma forma
geral, não se pode negar a eficácia dos métodos em questão, que resta comprovada
em diversos aspectos. Por outro lado, é imprescindível encontrar outras formas de
efetivar os próprios institutos, que permitam um novo olhar para a questão do
conflito, menos relacionado à controvérsia, em si, e mais voltado para a construção
conjunta de consensos.
Esta necessidade é mais premente em países como o Brasil, considerado
como de modernidade tardia, onde diversos fatores resultaram no surgimento de
agrupamentos sociais periféricos, no seio dos quais proliferam complexas demandas
entre os sujeitos. Nestas comunidades, os serviços do Estado, inclusive a
Jurisdição, são pouco perceptíveis pelos indivíduos e pouco adequados à solução
dos litígios.
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Neste sentido, diante da crise jurisdicional e

da necessidade de

implementação dos meios alternativos de resolução dos conflitos 1, a mediação
ocupa um lugar de destaque por ser um instrumento que visa tratar o conflito com a
participação das partes envolvidas, uma verdadeira quebra de paradigmas, tendo a
comunicação, amizade, alteridade e a fraternidade como fundamentos para sua
aplicação.
A amizade em sua concepção aristotélica, considerando como aquele que
deseja e faz, ou parece desejar e fazer o bem no interesse de seu amigo, ou como
aquele que deseja que seu amigo exista e viva por si mesmo, ou também o amigo
como aquele que vive na companhia de outra pessoa e tem os mesmos gostos que
essa pessoa. É nesta perspectiva que foi analisada a lógica da mediação
comunitária, ou seja, neste olhar do amigo, do outro para consigo.
Importante pensar na fraternidade como um valor com fundamento filosófico,
um facilitador dos direitos do homem, que aceita cada cidadão com suas
especificidades e sem preconceitos.
A coexistência do direito e da fraternidade é possível, e irá depender da
forma como é concebida, podendo apresentar-se como uma experiência vivida em
relacionamentos e que podem ser expressados no direito, principalmente para que
assuma um caráter estável e institucional.
A ideia de fraternidade parte do pressuposto de que seu reconhecimento
pode transformar o mundo e resgatar um meio de reconhecimento do outro, portanto
a partir dela chega-se na alteridade.
Assim, tornou-se importante analisar a mediação comunitária diante desta
concepção e aprofundando o estudo no tocante a tratamento do conflito, verifica-se
que este novo modelo implementado nas comunidades da periferia propõe um novo
olhar para solução das divergências, mais adequado à realidade das partes, um
instrumento completamente diferente do método adjudicatório proposto pelo Estado.
As características da mediação comunitária são peculiares, pois o local de
trabalho é uma comunidade, que possui especificidades diversas, pluraridade de
1

Será observado ao longo deste trabalho que a nomenclatura mais correta para o caso é considerar
a mediação como um meio de tratamento do conflito.
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valores, algumas chegam a possuir regramentos próprios. E neste contexto, o
conflito existente entre as partes será tratado por um igual, que terá como função
reabrir os canais de comunicação entre as partes litigantes, reconstruir os laços
desfeitos, facilitando, portanto, o diálogo. A comunicação, o diálogo transformador,
representam o real objetivo da mediação, não se apresentam como o mais
importante acabar com o conflito e sim resgatar a relação entre as partes que ficou
estremecida por conta deste.
A aceitação da diferença, o olhar para o outro, o restabelecimento do diálogo
e as transformações que acarretam na comunidade são características da mediação
comunitária e com isso se fez necessário investigar qual o seu fundamento para
tratar o conflito da forma como se apresenta.
Esta inquietação conduz ao problema central desta pesquisa: como tratar o
conflito de forma consensuada e promover o acesso à justiça e o empoderamento
daqueles que residem em comunidades à margem da sociedade?
Vinculadas a esse problema central, outras indagações: a) Seria possível a
amizade em seu conceito aristotélico e a fraternidade resgatada dos ideais da
Revolução Francesa, juntamente com a alteridade representarem verdadeiramente o
fio condutor para respaldar uma nova forma de tratamento do conflito ? b) seria
possível, no tratamento de conflitos, a construção conjunta de consensos através da
participação ativa dos sujeitos envolvidos, sendo o mediador um membro da
comunidade, conhecedor da realidade, necessidades e crenças locais?

c) o

tratamento do conflito entre iguais é uma possibilidade real ? d) é factível considerar
a mediação comunitária como uma nova forma de tratar o conflito e assim oferecer
resposta às indagações apresentadas ?
A busca de possíveis respostas a estas indagações conduziu à presente
investigação, cujo objeto de trabalho é o estudo da mediação como um dos meios
alternativos de tratamento de controvérsias, com o objetivo específico de demonstrar
a importância da mediação comunitária no contexto da sociedade pós-moderna,
como nova forma de realização da justiça.
Não seria possível enfrentar esse tema sem uma análise interdisciplinar
entre os campos do direito, da sociologia e da antropologia, em busca de
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proposições voltadas à criação de condições para a sua realização, a partir de uma
abordagem de princípios e ancorada especialmente nos valores da fraternidade e
alteridade.
Para enfrentamento dos problemas apresentados, o presente trabalho foi
estruturado com os seguintes objetivos: a) apresentar a crise da jurisdição brasileira
e apontar a mediação como uma nova forma de tratar o conflito, trabalhando com os
conceitos de mediação e conflito; b) delimitar o conceito de amizade como
fundamento

para fraternidade

e

alteridade, categorias importantes

para

a

estruturação da mediação comunitária; c) identificar a mediação comunitária e a
consequência

de

sua

utilização como

forma

de

atuação,

capacidade

de

transformação social, resgate da cidadania e seus resultados práticos.
No tocante à metodologia, foi empregada a pesquisa teórica, analítica
bibliográfica, na qual se pretendeu investigar todas as categorias consideradas
fundamentais para o desenvolvimento do tema. Com relação ao procedimento foi
adotado o método comparativo, de forma a investigar a semelhança e disparidade
entre a jurisdição e a mediação comunitária, bem como a aplicação desta no cenário
atual frente à inefetividade daquela.
Desta forma, o presente trabalho compreende três capítulos e seguirá o
seguinte percurso:
O primeiro capítulo aborda a crise da jurisdição, a explosão de litigiosidade
que assola o Judiciário e a mediação, um meio alternativo de solução de conflitos,
que desponta como um instrumento a ser utilizado para solucionar os conflitos, sem
que se dependa exclusivamente do monopólio estatal.
O capítulo seguinte destina-se a investigar o fundamento filosófico para
aplicação da mediação; neste sentido foram desenvolvidos a amizade na concepção
de Aristóteles, o conceito de fraternidade e sua interpretação como sendo um
fundamento para o tratamento consensuado dos conflitos, a alteridade e a
importância do olhar para o outro e, por fim, a situação ideal de fala habermasiana e
a teoria do agir comunicativo com seu diálogo transformador como uma forma de
reconstrução das relações.
O último capítulo foi direcionado a explorar a mediação comunitária, de
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forma a apresentar a realidade das partes, o locus, características e conceito de
comunidade, a escolha e o atuar do mediador. Em seguida, abordou-se as
consequências para as partes e para a comunidade com a implementação desta
forma de tratar o conflito. Ao final foram expostos alguns dos programas de
mediação comunitária encontrados no país e os resultados do Programa de Justiça
Comunitária do Distrito Federal, a fim de ilustrar dados verídicos.
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CAPÍTULO 1
A CRISE DA JURISDIÇÃO E A MEDIAÇÃO COMO MEIO COMPLEMENTAR DE
TRATAMENTO DOS CONFLITOS

As ideias trazidas por Mauro Cappelletti e Bryant Garth 2 na década de 70
intituladas de ondas renovatórias deram início aos movimentos de acesso à justiça
no cenário mundial. A identificação dos obstáculos que impediam uma tutela
jurisdicional plena e que facilitasse a toda população o acesso à justiça, causaram
uma grande reformulação no processo civil, gerando mundialmente um incentivo
para construção de mecanismos que pudessem exigir do Estado uma política
inclusiva de forma a facilitar à população o acesso a uma ordem jurídica justa. Com
isso iniciou-se a trajetória dos meios alternativos de solução de conflitos (MASC).
O Estado como detentor do monopólio da jurisdição, tendo o juiz como o
responsável pela resolução dos conflitos atribuindo às partes conflitantes, a posição
de ganhador e perdedor, já não mais se apresenta como a proposta ideal para a
pacificação. A crise que afeta a Justiça, representa a crise da morosidade,
efetividade e adequação de soluções. A facilitação do acesso à justiça e o
despreparo do Poder Judiciário em receber as crescentes demandas, acarretaram a
explosão de litigiosidade que se vivencia nos dias de hoje. Já afirmava Ada Pelegrini
que, “[...] quanto mais fácil for o acesso à Justiça, quanto mais ampla a
universalidade da jurisdição, maior será o número de processos, formando uma
verdadeira bola de neve.”3
Neste cenário, a utilização dos meios alternativos de solução dos conflitos
(MASC), que neste trabalho serão tratados como meios alternativos de tratamento
dos conflitos4 além de serem eficazes, restauram a paz social. Representam,

2

3

4

CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet.
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002.
GRINOVER, Ada Pellegrini. Os fundamentos da Justiça Conciliativa. Revista de Arbitragem e
Mediação. São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 4, n.14, jul-set/2007.
A adoção da expressão tratamento ao invés de resolução de conflitos segue o entendimento de
Morais e Spengler que justifica a utilização por conta de os conflitos sociais não serem resolvidos
nem solucionados pelo Judiciário, nem tampouco suprimidos, uma vez que tal situação é rara.
Afirmam que “a expressão ‘tratamento’ torna-se mais adequada enquanto ato ou efeito de tratar ou
medida terapêutica de discutir o conflito buscando uma resposta satisfativa.” (MORAIS, José Luis
Bolzan de; SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação e arbitragem: alternativas à jurisdição. 3 ed. rev.
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portanto, uma quebra de paradigma, uma nova forma de se obter a justiça que se
diferencia da tradicional, afastando a cultura da sentença. A mediação, dentre estes
mecanismos, será o objeto deste trabalho e se apresenta como o melhor caminho
para obtenção da justiça nas relações em que as partes estão em contato
permanente, restabelecendo a comunicação. O objetivo principal da mediação não é
a aplicação do direito e consequentemente o acordo e sim, apaziguar a relação
entre as partes facilitando a obtenção de uma solução que seja mais adequada e
justa aos conflitos e às partes, promovendo desta forma o acesso à justiça.
Na esteira deste raciocínio, este capítulo foi estruturado para num primeiro
momento ser analisado o acesso à justiça difundido pela terceira onda renovatória
de Mauro Cappelletti e Bryant Garth e sua relação com o acesso à justiça no Brasil,
conforme proclamado na CRFB de 1988, apresentando a real necessidade de
utilização de novas formas de tratamento dos conflitos como mecanismos de acesso
à justiça. A seguir, será delineada a crise da jurisdição brasileira e a inefetividade
das formas tradicionais de prestação da tutela jurisdicional, apresentando uma
fotografia de como se encontra o Judiciário, ilustrando em gráficos a realidade da
obstrução das vias tradicionais. Por fim, será abordada a mediação como uma forma
complementar a adjudicação para tratamento dos conflitos, analisando sua aplicação
e forma de atuação.

1.1 O ACESSO À JUSTIÇA NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 E O ACESSO À JUSTIÇA
DEBATIDO POR CAPPELLETTI: A TERCEIRA ONDA RENOVATÓRIA
Inicialmente, é importante afirmar a dificuldade de definir um conceito para o
acesso à justiça, sendo certo que tal definição veio sofrendo transformações ao
longo da evolução do Estado Liberal. Num primeiro momento, remetendo-se ao
sistema do laissez-faire5, a justiça “só podia ser obtida por aqueles que pudessem

5

e atual. com Projeto de Lei do novo CPC brasileiro (PL 166/2010, Resolução125/2010 do CNJ.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 09).
Expressão que identifica a época do Estado liberal, no qual o mercado devia funcionar livremente
com uma interferência mínima do Estado - o capitalismo em sua essência. Filosofia que perdurou
em muitos países ricos entre o final do século XIX e início do século XX. Época em que todas as
pessoas ”eram formalmente presumidas iguais e os mecanismos de acesso à justiça eram criados
sem preocupação com sua eficiência prática ou efetiva” (PINHO, Humberto Dalla Bernardina de
Pinho. PAUMGARTTEN, Michele Pedrosa. Garantia de acesso à justiça e o uso da mediação na
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enfrentar seus custos; aqueles que não pudessem fazê-lo eram considerados os
únicos responsáveis por sua sorte”.6 Isso significa dizer que somente aqueles
afortunados poderiam ter seus direitos garantidos e defendidos pelo Poder
Judiciário.
Entretanto, com o crescimento das sociedades do laissez-faire e de sua
complexidade, coincidindo com a passagem do Estado liberal para o Estado
moderno, iniciou-se uma transformação radical no que se refere aos direitos
humanos, surgiram direitos que não mais eram individuais, que passaram a tomar
uma dimensão coletiva e que com isso clamaram por uma reestruturação do Estado,
deixando para trás a típica visão individualista dos direitos que “reinava” na época,
alterando, portanto, o conceito de acesso à justiça.
Partindo do conceito adotado na obra clássica de Mauro Cappelletti e Bryant
Garth7:
A expressão “acesso à justiça” é reconhecidamente de difícil
definição, mas serve para determinar duas finalidades básicas do
sistema jurídico – o sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar
seus direitos e/ou resolver seus litígios sob os auspícios do Estado.
Primeiro, o sistema deve ser igualmente acessível a todos; segundo,
ele deve produzir resultados que sejam individual e socialmente
justos.

Morais e Spengler8 parafraseando Mauro Cappellettii e Bryant Garth,
destacam que o direito de acesso à justiça é aquele que está:
“[...] ligado ao binômio possibilidade-viabilidade de acessar o
sistema jurídico em igualdade de condições. Esta prerrogativa foi
democraticamente conquistada pelos cidadãos, sob a forma de “o
mais básico dos Direitos Humanos”. Liga-se, também, à busca de
tutela específica para o direito e/ou interesse ameaçado e, por óbvio,
com a produção de resultados justos e efetivos.”

No entanto, conforme se verá a seguir, já não bastava mais ser assegurado
ao cidadão o acesso à justiça como um simples acesso ao Judiciário, sendo

6
7
8

resolução dos conflitos submetidos ao poder Judiciário. Revista Eletronica – ISSN 2236-8981 –
Volume 2, n. 2, fevereiro de 2012, p. 5. Disponível em: <http:// www.temasatuaisprocessocivil.com.b
r>. Acesso em: 03 Nov. 2012).
CAPPELLETTI; GARTH, op. cit., p. 9.
Ibid., p. 8.
MORAIS, SPENGLER, op. cit., p.31.
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necessário que a tutela concedida pelo Estado passasse a ter o condão de garantir
a efetividade destes direitos.
Com isso, vários movimentos sociais de acesso à justiça, que tiveram seu
início no cenário mundial, na metade do século XX, começaram a questionar as
barreiras que impediam e atrapalhavam a tutela jurisdicional plena e assim,
passaram a exigir do Estado a implementação de políticas inclusivas que viessem a
garantir à população o acesso à justiça.
Mauro Cappelletti e Bryant Garth, em 1978, ao elaborarem o Projeto de
Florença, deram início a uma grande reformulação no direito processual civil. Este
projeto ensejou uma profunda reflexão do Poder Judiciário em âmbito mundial no
tocante aos seus problemas e obstáculos, propiciando troca de experiências entre
os Estados e a possibilidade de se encontrar soluções para os problemas reais a
serem enfrentados.
Tendo como objetivo o acesso à justiça, Cappelleti e Garth criaram as três
ondas

renovatórias

do

direito

processual

civil:

i)

a

primeira

onda,

a

promoção/facilitação de acesso à justiça aos mais carentes/hipossuficientes; ii) a
segunda onda, a tutela jurisdicional coletiva e iii) a terceira onda, um novo enfoque
do acesso à justiça através da implementação de novos mecanismos de solução de
conflitos.
Paralelo a estas movimentações, no Brasil, as mudanças ocorridas na
sociedade, “o avanço tecnológico e industrial e, em especial dos meios de
comunicação, tiveram como contrapartida o despertar de exigências para uma
melhor qualidade de vida em todos os segmentos sociais”.9 Com isso, intensificou-se
no país, a partir da década de 70, movimentos sociais que pugnavam pela igualdade
social e cidadania plena, tendo a Igreja católica como o principal veículo
institucionalizador desta movimentação e organização popular.
É fato que no caso brasileiro, diferentemente do proclamado por Cappelletti
e Garth, com as três ondas renovatórias, o movimento de acesso à justiça não foi
provocado por uma “crise do Estado de bem-estar social, como acontecia nos

9

CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro. Acesso à Justiça: juizados especiais cíveis e ação civil pública,
2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 43.
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países centrais, mas sim pela exclusão da grande maioria da população de direitos
sociais básicos, entre os quais o direito à moradia e à saúde.” 10.
Inobstante os questionamentos mundiais, no Brasil, as discussões ainda não
eram por conta das preocupações com conciliação, informalização da justiça e
métodos alternativos de solução de conflitos (MASC), as reflexões brasileiras
giravam em torno do pluralismo jurídico, que apesar da demonstração da total falta
de acesso à justiça pelas camadas mais pobres, não tinha este tema como o
principal e sim procedimentos estatais e não estatais de resolução de conflitos11,
entretanto, este foi o ponto de partida para a discussão sobre o acesso à justiça no
país.12
Durante a década de 80, foram surgindo inúmeras publicações de caráter
interdisciplinar, que abordavam os direitos fundamentais e sociais e, em especial, o
acesso à justiça. O surgimento de algumas legislações no tocante aos direitos
individuais e difusos foi muito importante para a época, cabendo fazer referência à
Lei 7.244, de 07 de novembro de 1984, que criou o Juizado de Pequenas Causas,
descentralizando a justiça, privilegiando a conciliação como um instrumento de
resolução do conflito, facilitando o acesso à justiça com a gratuidade, celeridade e
informalidade, e também à Lei 7.347/85, que disciplinou a ação civil pública para
proteger, neste primeiro momento, o meio ambiente, o consumidor e bens e direitos
de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, conforme previsto em
seu art. 1º.
Em 1988, foi promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil, a
“constituição cidadã”, dando relevância e efetividade maior ao acesso à justiça 13. O
constituinte brasileiro, influenciado pelos movimentos sociais que já vinham
ocorrendo no mundo, principalmente no que se refere aos direitos e garantias

10

11
12

13

JUNQUEIRA. Eliane Botelho. Acesso à justiça. um olhar retrospectivo. Revista Estudos Históricos.
n.18, 1996, p. 2.
Ibid, p.3.
Importante marco no mundo acadêmico, neste período, foi a pesquisa realizada por Boaventura de
Souza Santos para sua tese de doutoramento, no Jacarezinho, comunidade carente da cidade do
Rio de Janeiro. Este estudo sociológico, que foi expresso na obra Discurso e Poder, promoveu
discussões sobre o pluralismo jurídico com vista á elaboração de uma teoria sobre as relações
entre o Estado e direito nas sociedades, o que de uma forma indireta, acabou gerando inúmeras
reflexões sobre o tema acesso à justiça.
De fato este direito já estava previsto nas Constituições de 1934 e de 1946, mas somente passou a
ter uma relevância e efetividade maior com a promulgação da Constituição de 1988.
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fundamentais, individuais e sociais, de forma diferente das Cartas políticas
anteriores, além de consagrar na Carta Magna de 1988 tais direitos (apontados
como uma das garantias dos cidadãos no Estado Democrático de Direito),
estabeleceu mecanismos adequados para garanti-los.14
A Constituição brasileira, portanto, consolidou o entendimento defendido por
Cappelletti e Garth, na obra “Acesso à Justiça”15, na qual afirmaram que este direito
deveria ser “encarado como o requisito fundamental – o mais básico dos direitos
humanos – de um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não
apenas proclamar os direitos de todos”.
Todavia, o direito de acesso à justiça não se confunde com direito de acesso
ao Poder Judiciário; enquanto este último é garantido pelo próprio direito de ação e
de seus benefícios, dentre eles o da assistência judiciária gratuita, aquele tem um
espectro muito maior, pois não se resume em apenas levar a pretensão a Juízo, e
sim de vê-la resolvida com efetividade e celeridade.
Neste sentido, Kazuo Watanabe ao discorrer sobre o princípio constitucional
da inafastabilidade do controle jurisdicional, afirmou que este deve assegurar “um
acesso qualificado à justiça que propicie ao jurisdicionado a obtenção de tutela
jurisdicional efetiva, tempestiva e adequada, enfim, um acesso a uma ordem jurídica
justa.”16
Entretanto, em que pese o “status” de direito fundamental, hodiernamente, o
direito de acesso à justiça não atende de forma adequada ao que se propõe, pois
em razão da obstrução das vias de acesso à justiça, problema cada vez mais
crescente nos países da América Latina e na Europa, se promove um
distanciamento cada vez maior entre o Poder Judiciário e a população.17
A crise que assola o poder jurisdicional do Estado, e que será desenvolvida
14

15
16

17

A Nova Carta de 1988 prevê como direito fundamental, o acesso à justiça (art. 5º, XXXV) e a
devida prestação em prazo razoável (art. 5º, LXXVIII – inserido pela Emenda Constitucional
45/2004).
CAPPELLETTI; GARTH, op. cit., p. 12.
WATANABE, Kazuo. Acesso à justiça e meios consensuais de solução de conflitos. In: ALMEIDA,
Rafael Alves de; ALMEIDA, Tania; CRESPO, Mariana Hernandez. Tribunal Multiportas: investindo
no capital social para maximizar o sistema de solução de conflitos no Brasil. 2013, p. 88.
Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/10361/Tribunal%20M
ultiportas.pdf?sequence=1>. Acesso em: 17 maio 2013.
PINHO; PAUMGARTTEN, op. cit., p. 5.
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no próximo item deste capítulo, origina-se não só do alto custo das taxas e custas
judiciais e honorários advocatícios, do formalismo do procedimento judicial, mas
também da morosidade na prestação jurisdicional e “da complexidade das relações
sociais e de seus conflitos, que resultam na insuficiência e ineficiência de seus
instrumentos”18. Portanto, na esteira deste raciocínio, os obstáculos econômicos,
sociais e culturais, que emperram e dificultam uma tutela jurisdicional plena e efetiva
devem ser superados.
A visão de que o Estado, responsável por administrar e distribuir a justiça,
através da figura do juiz, irá resolver de forma definitiva o conflito com a imposição
de sua vontade manifestada em uma sentença, não é considerada uma visão
democrática, pois não é capaz de promover a transformação social necessária entre
as partes litigantes. Portanto, este Estado onipotente e paternalista deve dar lugar a
um Estado que permita a emancipação do indivíduo: de fato é o que se espera de
um Estado Democrático de Direito.
Importante, portanto, que se propicie alternativa para a jurisdição e com isso
ocorra uma transferência do peso de algumas decisões da presença estatal. Nesse
viés, Marco Antonio Garcia Lopes Lorencini demonstra que o Estado é o
centralizador por sua atuação e características, já que a história da jurisdição estatal
é a história do próprio Estado ao dizer que “o deslocamento da jurisdição para o
centro do processo ombreou as outras vias de solução de controvérsias” 19.
Na verdade, ao mencionar o deslocamento da jurisdição, Lorencini o faz por
entender que tal afirmativa baseia-se no fato de o Estado, ao ser criado, ter avocado
a responsabilidade de dirimir os conflitos, pelo princípio da inafastabilidade da
jurisdição. Insiste em dizer que “toda a técnica processual foi construída a partir da
ideia de poder emanado do Estado-juiz” e que “a adoção de meios alternativos por
toda a sociedade, dentro e fora do ambiente do Poder Judiciário, demonstra
maturidade”.20 Dessa forma, aponta como solução o sistema multiportas21 em que a
18

19
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GHISLENI, Ana Carolina; SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação de conflitos a partir do direito
fraterno. Santa Cruz do Sul, Edunisc, 2011. Texto eletrônico. Disponível em: <http://www.unisc.br/
edunisc>. Acesso em: 12 Set 2012, p. 10.
LORENCINI, Marco Antonio Garcia Lopes. A contribuição dos meios alternativos para a solução
das controvérsias. In: SALLES, Carlos Alberto de. As grandes tranformações do processo civil
brasileiro: homenagem ao Professor Kazuo Watanabe. São Paulo: Quatier Latin, 2009, p. 603.
Ibid., p. 604 - 605.

25

ação estatal proferindo uma sentença, seja apenas uma das portas possíveis, mas
que existam outras que não apenas essa via, a da sentença.
Kazuo Watanabe é mais enfático ao abordar este tema, afirmando que:
Sem a inclusão dos chamados meios consensuais de solução de
conflitos, como a mediação e a conciliação, não teremos um
verdadeiro acesso à justiça. Certo é que, em algumas espécies de
controvérsias, como já ficou mencionado, faltaria o requisito da
adequação à solução dada pelo critério da adjudicação.22

Verifica-se que esse novo enfoque propõe uma “exploração de outras
formas de procedimentos, de mudança nas estruturas dos Tribunais ou a criação de
novos tribunais”.23 Neste sentido, Cappelletti e Garth apontam que:
Cada vez mais se reconhece que, embora não possamos
negligenciar as virtudes da representação judicial, o movimento de
acesso à justiça exige uma abordagem muito mais compreensiva da
reforma. Poder-se-ia dizer que a enorme demanda latente por
métodos que tornem os novos direitos efetivos forçou uma nova
meditação sobre o sistema de suprimento – o sistema judiciário.24

Assim, sem querer a exclusão do Poder Judiciário na resolução do litígio,
Cappelletti e Garth, ao proporem a terceira onda renovatória, visando tornar a justiça
mais acessível, com a simplificação dos procedimentos e a utilização dos meios
alternativos de resolução de conflitos (MASC), ou Alternative Dispute Resolution
(ADR), trouxeram outra alternativa para a solução de determinados litígios, a partir
da institucionalização da mediação, conciliação e arbitragem, instrumentos

21

É um mecanismo que diante dos conflitos que chegam ao Judiciário, “busca selecionar e
encaminhar as disputas para diversos métodos de resolução de conflitos e que possui a importante
vantagem de poder adaptar amplamente o procedimento ao tipo de controvérsia. Essa adaptação
permite utilizar o procedimento mais adequado para a resolução das controvérsias, evitando assim
que as desvantagens de meios resolutórios menos adequados, ao mesmo tempo em que aproveita
totalmente as qualidades do método apropriado.” (BARBOSA, Ivan Machado. Fórum de múltiplas
portas: uma proposta de aprimoramento processual. In: AZEVEDO, André Gomma de (Org.). Estudos
em Arbitragem, Mediação e Negociação. v. 2. Brasilia: Grupos de Pesquisa, 2003. Disponível em:
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utilizados na condução e resolução dos conflitos e que ampliam as vias de
facilitação do acesso à justiça.25 Neste sentido, pode-se afirmar que a inserção
destes mecanismos no processo judicial acaba não só por romper com o paradigma
do monismo estatal na aplicação do direito, bem como propicia a desobstrução dos
tribunais.
Tais métodos pugnam pela presença de um terceiro imparcial que irá
resolver o conflito, sem a interferência do Poder Judiciário. E são uma forma de se
acabar com a “cultura da sentença” e, se apresentam como uma solução mais
adequada, pois permitem uma participação decisiva de ambas as partes na busca
de um resultado que satisfaça os interesses dos envolvidos, preservando o
relacionamento entre eles.
Neste sentido, contextualizou Grinover26:
[...] o que importa é pacificar, se torna irrelevante que a pacificação
se faça por obra do Estado ou por outros meios, desde que eficientes
e justos. Por outro lado, cresceu a percepção de que o Estado tem
falhado na sua missão pacificadora, que tenta realizar por meio da
jurisdição e através das formas do processo. A sentença autoritativa
do juiz não pacifica as partes, porquanto imposta.

Vale ressaltar que sobre qual deva ser o método adotado entende-se que “a
escolha deve recair sobre aquele que for mais adequado”, 27 uma vez que são
apontados dois métodos: o não adjucatório e o adjucatório.
O método não adjucatório (mediação) é recomendado para conflitos
policêntricos, quando houver vários focos de tensão a debelar, uma vez que respeita
as diversidades culturais, religiosas e sociais. Esse é o grande mérito desse método,
pois o conflito é resolvido sem afetar a legalidade. Já o método adjucatório
25

26
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pressupõe a consulta estatal para a formação de um precedente
Trata-se de uma prática histórica das camadas populares, legalizada
inclusive durante um período pelo Código Criminal do Império, que
atribuía à polícia a competência para apreciar pequenos delitos de
natureza pessoal. O encaminhamento desses casos para a polícia,
portanto, indica não a busca de uma alternativa para a
inacessibilidade do Judiciário, mas sim o fato de que “para as classes
populares e seus pequenos casos, o Poder Judiciário real sempre foi
outro”.28

Entretanto, a adjudicação dos conflitos já não se apresenta como a melhor
solução para resolver as divergências29. A transformação da sociedade gerou uma
intensa conflituosidade e consequentemente uma sobrecarga do Judiciário, tudo isso
aliado a outras dificuldades como a morosidade na entrega da prestação
jurisdicional, acabaram conduzindo os processualistas modernos a considerarem
novos meios de resolução dos conflitos como uma forma de não só reduzir as
sentenças e recursos judiciais, mas também de propiciar uma transformação social
com a mudança de paradigma, enxergando a mediação, conciliação e arbitragem meios alternativos de tratamento dos conflitos - como instrumentos mais adequados,
na busca de resultados que satisfaçam os interesses de ambas as partes,
preservando assim, o relacionamento e propiciando uma justiça coexistencial.
Neste contexto, segundo Rodolfo Camargo Mancuso a busca por uma
solução judicial deveria ser o último recurso a ser utilizado pelas partes (last resort),
afastando a ideia de monopólio pelo Judiciário, o autor afirma que

Cabe considerar, na esteira da melhor doutrina, a perspectiva de
uma justiça co-existencial (que busca resolver o conflito de modo não
impactante, buscando preservar as relações entre os interessados),
promovida num processo tendencialmente não-adversarial, ambiente
no qual a lide passa a ser vista não como um malefício a ser
eliminado drasticamente, mas como uma oportunidade para o
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JUNQUEIRA, op. cit., p. 7.
Esta situação é definida por Cappelletti, como um dos obstáculos ao acesso à justiça, sendo este
um obstáculo processual, pois afirma que “em determinadas áreas ou espécies de litígios, a
solução normal – o tradicional processo litigioso em Juízo – pode não ser o melhor caminho para
ensejar a vindicação efetiva de direitos.” Sendo, portanto, necessário a busca de reais alternativas
aos juízos ordinários e aos procedimentos usuais. (CAPPELLETTI, Mauro. Os métodos
alternativos de solução de conflitos no quadro do movimento universal de acesso à justiça. Revista
de Processo. V. 74, 1994, p. 87-88).
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manejo adequado da crise emergente, em ordem a uma possível
composição justa.30

Vale destacar o posicionamento de Eligio Resta sobre o monopólio da
jurisdição:
Ninguém nega o valor do processo judiciário no caminho da
legalidade moderna, mas disso inferir a perenidade do “monopólio
estatal da jurisdição” e a racionalidade da competência generalizada
do juiz sobre cada gênero de conflito, obviamente, é algo que não se
cogita.31

Assim, inobstante as garantias constitucionais de acesso à justiça e do
princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, grande parte dos conflitos poderiam
ser dirimidos de forma diversa e, com isso, serem direcionadas a outros órgãos.
Desta feita, a sobrecarga do Judiciário é fruto da crescente ampliação das vias de
acesso e explosão de demandas e litigiosidade o que acabou resultando na
denominada “crise do Judiciário”.
É importante que fique claro que os meios alternativos de tratamento dos
conflitos não têm como objetivo primordial solucionar a crise que assola o Judiciário,
eis que a premissa que se tem que ter em mente é a de que estes instrumentos têm
como objetivo adequar “a natureza dos conflitos às peculiaridades e condições
especiais das pessoas envolvidas” 32. Assim, devem ser utilizados como uma “forma
de dar às partes uma solução mais adequada e justa aos seus conflitos de
interesses, propiciando-lhes uma forma mais ampla e correta de acesso à justiça.”33
Portanto, reduzir a quantidade de processos a serem julgados é mera consequência.
Na esteira deste raciocínio, verifica-se que as decisões do Judiciário não
respondem de modo eficiente ao que é esperado pelo cidadão, produzindo uma
frustração, que decorre não só da produção de decisões por atacado, pois na
maioria das vezes amparadas em jurisprudências e não na análise do caso em si,
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mas também e principalmente, pela “morosidade e pouca eficiência dos serviços
judiciais que acabam provocando o desprezo e o descrédito do cidadão comum pela
justiça”.34 Logo, diante deste panorama, pode-se afirmar que o exercício efetivo da
democracia está obstado, uma vez que o próprio garantidor da realização dos
direitos individuais – Estado, não consegue cumprir o seu papel. Este, portanto, é o
tema que será abordado no item seguinte.

1.2 A CRISE DO JUDICIÁRIO BRASILEIRO E A INEFETIVIDADE DAS FORMAS
TRADICIONAIS DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMO INSTRUMENTO DE
PACIFICAÇÃO SOCIAL

Conforme apontado no item anterior, nos dias de hoje, o Judiciário brasileiro
enfrenta uma explosão de litigiosidade, decorrente das transformações da sociedade
e como afirmado por Barroso, o direito está passando por “uma grave crise
existencial. Não consegue entregar os dois produtos que fizeram sua reputação ao
longo dos séculos. De fato, a injustiça passeia pelas ruas com passos firmes e a
insegurança é a característica da nossa era”.35
Segundo Pinho e Paumgarten, apesar do termo explosão da litigiosidade ter
várias causas, nunca foi observado uma análise aprofundada de seus motivos:
Esse movimento que caracteriza as sociedades contemporâneas, e
preocupa, é de causa complexa, mas sem dúvidas também é
fomentada pela abundante normatividade, que de forma isolada não
consegue prevenir a formação do conflito, resolvê-lo, e tampouco
serve para dissuadir os destinatários a não infringi-la.36

Este é o reflexo de uma estrutura jurídico-política que tem como
preocupação remediar e não identificar as causas, assim não enfrenta o problema,
34
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trabalhando apenas com formas para amenizar. Neste sentido coloca-se de lado as
“análises atentas sobre a litigiosidade que cresce, que é constantemente traduzida
na linguagem jurídica e que se dirige à jurisdição sob a forma irrefreável de
procedimentos judiciários”.37
Boaventura de Souza Santos analisando a crise do Judiciário, afirmou que
esta eclodiu na década de 1970 e que não foi acompanhada pela capacidade do
Estado em se estruturar:
[...] período em que a expansão econômica terminava e se iniciava a
recessão para mais uma recessão com caráter mundial. Daí resultou
a redução progressiva dos recursos financeiros do Estado e sua
crescente incapacidade de dar cumprimento aos compromissos
assistenciais e providenciais assumidos para com as classes
populares na década anterior (FANO et all., 1983). Uma situação que
se dá pelo nome de crise financeira do Estado e que se foi
manifestado nas mais diversas áreas de atividade estatal e que, por
isso, se repercutiu também na incapacidade do Estado para expandir
os serviços de administração da justiça de modo a criar uma oferta
de justiça compatível com a procura entretanto verificada. Daqui
resultou um fator adicional da crise de administração da justiça.38

Neste sentido, Wolkmer39, afirma que a crise da administração da justiça
brasileira é decorrência do fato de ser o Brasil um Estado periférico, no qual a
cultura jurídica é pontuada pelo poder em detrimento de um compromisso com a
realização da justiça. O autor vai mais além e afirma que a administração traduz um
conservadorismo,

elitismo,

arcaico

e

estruturalmente

desajustado,

o

que

consequentemente justifica a ineficácia do Poder Judiciário.
A crise do Judiciário muito se agravou com a facilitação do acesso à justiça,
direito consagrado na Constituição da República de 1988 e a consequente falta de
estrutura deste Poder em suportar a crescente demanda que se formou. Entretanto,
não é somente este o único fator, soma-se à esta realidade a situação cada vez
mais presente de utilização do Poder Judiciário para compensar a deficiência dos
outros poderes no exercício de suas atribuições.
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Em meio a esse cenário, Junior, Nunes e Bahia, abordam a crise do
Judiciário pontuando esta função do Judiciário em dar uma resposta para a
ineficiência dos outros poderes, afirmando que:
Sabe-se que no quadro da tripartição de funções quando qualquer
deles não cumpre, com eficiência, seu papel institucional, ocorre uma
compensação sistêmica que em nosso país costuma se atribuir ao
Judiciário.40

Percebe-se, portanto, que o Judiciário também passou atuar como
garantidor das promessas e omissões dos outros poderes é o chamado ativismo
judicial, que teve um crescimento assustador nos últimos anos. Logo, para que o
Judiciário venha a dar conta de tamanha demanda, é necessária uma infinita
dedicação de seus órgãos e ainda assim, seria impossível atender a todos os pleitos
da sociedade no que tange à produtividade e celeridade. 41
É fato que somente o acesso não garante o resultado dentro de um tempo
condizente com a realidade. A resposta processual ao ser proferida, dentro do
modelo de Estado-juiz, resulta de uma espera procedimental que pode levar anos. 42
Cabendo aqui apontar que uma das causas da morosidade também é o fato de as
partes interessadas, amparadas em recursos legais, praticarem exageradamente
diversos atos processuais no intuito de ganhar tempo, o que acaba por congestionar
ainda mais o Judiciário.43
Da celeridade promovida pela Constituição, nasce o convite a efetividade do
acesso e o questionamento sobre os métodos da jurisdição para sua implantação.
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Portanto, verifica-se que a aplicabilidade do direito na resposta às lides
vivenciadas,

chega

ao

Estado-juiz

pela

necessidade

de

solução,

mas

e

principalmente também porque não existem, de forma ampla e eficaz, medidas que
filtrem esses processos.
O que se obtém, através dessa interferência estatal é a sentença que surge
como resultado de um contraditório técnico. 44 Esse resultado é alvo de metas
processuais e prevalece frente a uma tendência de padronização em suas decisões.
“No entanto, nosso judiciário, nem mediante um esforço de seus órgãos, conseguiria
ser ‘virtuoso’ em face das exigências de produtividade numérica e de rapidez
procedimental máxima.”45
Sob essa proposição, Spengler expõe:
O atual modelo de jurisdição está voltado para a aplicação do que
determina a lei não tem mais espaço diante das novas necessidades
sociais, mas o excesso de formalismo, a burocracia exagerada e a
minúscula participação das partes dentro do processo, faz com que
surjam excesso de volumes e também exigem muito mais tempo.46

O sistema processual brasileiro diante desta situação acabou criando
soluções não muito adequadas, tendo como foco a redução de processos e
consequente, a possibilidade de conseguir efetivar uma prestação jurisdicional mais
célere.
O Conselho Nacional de Justiça – CNJ criou metas para acompanhar a
produtividade dos magistrados, como por exemplo, as Meta 2 de 2009 e 2010. Com
isso, como afirmado por Junior, Nunes e Bahia47, foi criado um processômetro com a
função de indicar a produtividade dos Tribunais brasileiros. Estas metas tinham e
tem como objetivo a identificação de processos antigos e a adoção de medidas
concretas com o objetivo de providenciar o julgamento e consequentemente sua
extinção.48
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Neste contexto, cabe aos juízes de primeiro grau a obediência ao
determinado e com isso ficam “relegados a um papel de autômatos do sistema em
face de pautas decisórias e decisões padrão pelos Tribunais Superiores”, atuando
portanto, como mero repetidor sem, contudo, possuir estrutura suficiente para
proferirem decisões adequadas e efetivas.
Também importante mencionar que se soma à este quadro, questões
tormentosas, tendo como foco a diminuição de processos. Junior, Nunes e Bahia ao
abordarem o assunto afirmam que dentre estas questões, a mais preocupante é:
[...] a tendência técnica de criação de mecanismos de padronização
decisória par aa resolução quantitativa das demandas seriais.
Técnicas de julgamento liminar (arts. 518, §1º., e 285-A do CPC e
art. 317 da PLS 166/2010), súmulas, repercussão geral, recursos
especiais repetitivos e o projetado, incidente de resolução de
demandas repetitivas, mostram que se busca, mediante um
pressuposto exegeta, padronizar comportamentos mediante decisões
padrão que não conseguirão e não conseguem (como os grandes
Códigos do século XIX não conseguiram) fechar o mundo nos textos
(antes os Códigos, hoje as decisão padrão).49

Neste sentido, percebe-se que este modelo de gestão, muito mais
preocupado em realizar uma eliminação estatística dos processos, sem analisar e
providenciar uma efetividade na prestação da tutela jurisdicional acaba por uma
consequência lógica em produzir uma justiça de qualidade deficitária. Percebe-se
claramente que a preocupação não é resolver as causas dos problemas que
acarretam a crise e sim e tão somente em remediá-las.
Outros motivos que contribuem para esta crise é a ausência de debates
sobre as possíveis causas da enxurrada de demandas propostas no Judiciário
(cultura da demanda), que representa a origem da quantidade de processos que
diariamente são distribuídos e que superlotam os cartórios. É fato, que a decorrência
de tal situação afeta consideravelmente a duração do processo e consequentemente
a prestação de uma tutela jurisdicional efetiva, em que pese a previsão expressa na
Constituição de 1988 sobre a efetividade e a celeridade como direitos fundamentais.
Neste contexto, Greco afirma que:
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É preciso reconhecer que o ideal da tutela jurisdicional mais ampla e
efetiva dos direitos subjetivos por parte do Judiciário, na realização
de uma justiça ao mesmo tempo processual e substantiva, está cada
vez mais distante, na medida em que se aprofunda a crise de
eficiência dos serviços judiciários e que as soluções em geral
alvitradas, na tentativa de dar vazão ao volume insuportável de
processos e de recursos, degrada o seu desempenho, sacrificando
irremediavelmente não apenas a qualidade dos meios, mas também
dos resultados. Em lugar de prosseguir em reformas de eficácia
duvidosa e francamente nocivas à boa administração da justiça, é
preciso reagir, desfraldando a bandeira da plena efetividade do
processo justo, e, ao mesmo tempo, encontrar solução para a
quantidade de processos, o que, a meu ver, somente se concretizará
através do planejamento e da implementação de uma política pública
de prevenção e solução de conflitos, capaz de abortar os bolsões de
litigiosidade no seu nascedouro, de compartilhar a responsabilidade
pelo reconhecimento dos direitos dos cidadãos com os demais
poderes do Estado, nas respectivas esferas de atuação, e de
mobilizar a sociedade a engajar-se nos aparelhos oficiais e a
promover a sua criatividade no desenvolvimento de mecanismos
extrajudiciais de pacificação social.50

Fica evidente que a crise não será resolvida com métodos mecanizados, é
imperioso que outras formas de administração dos conflitos sejam implementadas
de forma a dar um tratamento preventivo aos litígios, diminuindo com isso a cultura
da sentença.
Pinho e Paumgartten diante desta situação afirmam:
Por tudo isso, é que tem se diagnosticado a inaptidão do Judiciário
para recepcionar e resolver eficazmente as lides, que passam da
crise estritamente jurídica e vão além do interesse egoístico dos
sujeitos indivíduos; a litigância judicial assume um horizonte
retrospectivo, versando sobre eventos passados, muitas vezes
instável e contraditória que culmina com uma explosão de
litigiosidade.51

Assim, a questão não é impor cláusulas de reserva ou de jurisdição mínima,
vez que a sociedade quer atuar, mas também quer o Estado presente. Trata-se de
estabelecer a possibilidade de não se excetuarem meandros que podem, de fato,
esvaziar o número de contendas que se arrastam e não se coadunam com o texto
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constitucional de acesso, celeridade e direito igual para todos. Tal atuar significa
privar a democracia.
Nesse aspecto, Cambi alerta que:
Como conseqüência direta da insuficiência do conceito formal de
democracia, ocorre a cisão entre o Direito e a lei. Esta, quando
injusta, ou melhor, quando contraria os standards de justiça previstos
pela Constituição, é um não-Direito. Assim, a democracia, em sentido
material, deixa de ser somente um governo do povo para ser um
governo para o povo. Para isto, a Constituição Federal de 1988 elege
certos conteúdos mínimos, sem os quais não há Estado Democrático
de Direito, enaltecendo a soberania, a cidadania, a dignidade da
pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa,
além do pluralismo político. Em síntese, não há democracia, em
sentido substancial, sem a efetivação dos direitos fundamentais52

Portanto, quando se fala em crise do judiciário tem que se ter em mente a
possibilidade de levar espaço às decisões, através dos meios de solução de
controvérsia, e isto é expor uma ferida que ainda teima em não cicatrizar, já que a
sociedade clama por soluções céleres, que efetivem liquidez às demandas. Cabe ao
Estado, sendo este, Democrático de Direito, fazer valer o direito a todos estendido
pela Carta Magna com todas as medidas que possam levar cidadania e qualidade
de vida aos seus cidadãos.
Pelo exposto, percebe-se a necessidade de adequação ante a realidade em
que, a consequência decisória seja resultado de um ajuste, sobretudo, social e local,
haja vista as diferentes realidades do país.
Pode-se ainda questionar se essa permeabilidade social para solução de
conflitos não traria à tona uma relativização da justiça, ou se, não se estaria
colocando o caso sobreposto ao Direito. No entanto, a justiça efetivada pela
jurisdição aplica o Direito, termina a lide, mas não satisfaz as partes. Vez que
declara um vencedor.
Logo, empolga a busca por soluções para as controvérsias que tragam
efetividade e resultado às demandas de modo que, tanto venham a esvaziar o
judiciário, quanto possam nem chegar a este, uma vez que a resposta seja acordada
52
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antes, num momento conciliatório.
É neste sentido que será abordado no próximo item a mediação, uma das
formas alternativas de resolução dos conflitos, que não substitui a jurisdição, mas a
complementa e representa uma das maneiras para solucionar a explosão de
litigiosidade dos dias atuais, muito embora esta não seja a real função da mediação,
como será observado a seguir.

1.3 MEDIAÇÃO: O ATUAL MECANISMO DE TRATAMENTO DOS CONFLITOS
COMO MEIO COMPLEMENTAR À JURISDIÇÃO ESTATAL

Várias são as acepções para o conceito de conflito. Este pode ser social,
político, familiar, religioso e etc., entretanto, o sentido que será adotado neste
trabalho, é o de conflitos sociais enquanto desequilíbrio de uma relação harmônica
entre duas pessoas, dois grupos ou duas nações dentro de um mesmo contexto
social53. Assim, o ponto de partida é a existência do conflito e a forma de sua
interpretação e administração na sociedade, sob o olhar da aplicação de um dos
instrumentos de resolução consensual – mediação.
O desejo é a mola propulsora do conflito, havendo um choque entre os
desejos, surge o conflito, que ocorrerá sempre que houver resistência do outro, uma
vez que consiste na tentativa de predominância de uma posição sobre a outra, como
forma de solução, que pode ocorrer com o uso da violência (direta ou indireta) ou da
ameaça (física ou psicológica). Há uma incompatibilidade entre atos que originam ou
não da vontade dos envolvidos, sendo certo que cada uma das partes tem o
conhecimento da incompatibilidade das posições, entretanto, ainda assim, tentam
impor os seus argumentos, gerando um ciclo vicioso. “Por isso, para que haja
conflito, é preciso, em primeiro lugar, que as forças confrontantes sejam dinâmicas
contendo em si mesmas o sentido da ação, reagindo umas sobre as outras”.54
O conflito quer seja ele coletivo ou individual, é normalmente oriundo das
complexidades
53
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acontecimentos. Não há como evitá-los, uma vez que ocorrem onde há discordância
de interesses e rompimento da comunicação, o que acaba gerando uma anulação
na percepção da vontade de um dos envolvidos e, consequentemente, uma
sobreposição da vontade de um sobre o outro. Conforme afirmado por Spengler,
desta sobreposição de vontades, “resulta-se muitas vezes, a submissão de um aos
desejos do outro, de modo que se pode individuar um ganhador (aquele que se
sobrepõe) e um perdedor (aquele cujos desejos são sublimados pelo outro)”.55
Assim, é nítido que no conflito há um aspecto negativo que conduz a uma
interpretação como um fator de desagregação e obstáculo e que diante da
possibilidade de acarretar perdas, a solução encontrada e que perdurou durante
muito

tempo

(e

que

ainda

perdura),

é

de

que

deverá

ser

controlado,

removido/exterminado da sociedade.
Entretanto, o conflito também pode ser analisado sob outro enfoque, o
positivo, uma vez que dele pode-se deflagrar um processo de autoconhecimento, “é
um

fator

de

amadurecimento

das

relações

humanas,

proporcionando

um

crescimento dos envolvidos” 56, sendo “salutar para o crescimento e desenvolvimento
da personalidade, por gerar vivências e experiências valiosas para o indivíduo em
seu ciclo de vida”.57
De acordo com este raciocínio, verifica-se que o conflito acaba por
transformar os indivíduos não só nas suas relações interpessoais, mas também nas
relações com o outro, gerando mudanças e adaptações interiores que interferem
não somente nos envolvidos, mas também no próprio grupo. Estas consequências
são “desfiguradoras e purificadoras, enfraquecedoras ou fortalecedoras”58. E, desta
forma, pode-se afirmar que o conflito acaba por promover uma integração social.
Diante dos conflitos que permeiam a sociedade moderna, é com a aplicação
do direito, suas regras e princípios que será instaurada a ordem social. O Estado,
como já afirmado, detém a legitimidade exclusiva para decidir; é o detentor do
55
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monopólio da aplicação do direito (jurisdição) e, através do Poder Judiciário, que
representado por um terceiro imparcial, o juiz, irá decidir os conflitos da sociedade,
na busca de garantir e restaurar a paz e a harmonia social.
Contudo, resolver o conflito não significa acabar de vez com ele, situação
delicada e difícil, uma vez que envolve a supressão das causas, dos contrastes, das
diferenças que deram origem ao seu surgimento. A adjudicação judicial ao impor
uma decisão aos envolvidos inevitavelmente cria a figura de um ganhador e um
perdedor, não se aproximando, em algumas situações, do seria melhor para as
partes, uma vez que por ser imposta não é uma solução democrática, mas sim uma
análise processual.
Neste sentido, Eligio Resta59 afirma que “[...] a tarefa do juiz é a de assumir
decisões com base em decisões e de permitir decisões com base nas mesmas
decisões [...]”. E, desta forma o juiz ao decidir amparado no que a lei determina, “não
desenvolve a tarefa de cimento social que compete a outros mais preparados
fazer”60, o que acaba por gerar um resultado contraditório, uma vez o magistrado
decide litígios alheios, “sem sentir os outros do conflito, encaixando-o num modelo
normativo, sem ouvir/sentir as partes”.61
Portanto, a utilização dos novos mecanismos de tratamento dos conflitos
proporciona às partes a possibilidade de gerirem os conflitos, aproximando-as
através da oralidade, da rapidez, negociação e redução ou ausência de custos. Com
isso aquela figura da relação triangular da jurisdição (autor, réu e juiz) acaba dando
espaço a uma relação dual, pois somente as partes envolvidas é que irão construir o
melhor resultado.
Neste contexto, Morais e Spengler62 apresentam a ideia de um direito
construído em conjunto, a jurisconstrução:
[...] na medida em que esta nomenclatura permite supor uma
distinção fundamental entre os dois grandes métodos. De um lado, o
dizer o direito próprio do Estado, que caracteriza a jurisdição como
poder/função estatal e, de outro, o elaborar/concertar/pactar/construir
a resposta para o conflito em que reúne as partes.
59
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Este posicionamento corrobora o já afirmado 63, a mediação não pode ser
vista tão somente como uma nova forma de acesso à justiça e consequentemente
desafogando o Judiciário, este meio de tratamento do conflito, deve ser analisado
sob o viés de proporcionar “às partes a reaproximação do problema, organizando o
‘tempo’ e as ‘praticas’ do seu tratamento, responsabilizando-se por tais escolhas e
jurisconstruindo os caminhos possíveis.”64
Em decorrência da complexidade de alguns litígios, da explosão da
litigiosidade e consequentemente da crise do Judiciário, Ghisleni e Spengler65
apontam que a solução é a utilização de meios que resolvam o conflito “de forma
consensual, solidária e fraterna”, e que esta venha a ser a alternativa encontrada
para se obter uma transformação do paradigma do litígio para o do consenso, no
sentido de trazer uma aproximação entre as partes, facilitando o diálogo e
alcançando uma decisão equilibrada, pacífica e harmônica.
Na esteira deste raciocínio, uma vez instaurado o conflito, faz-se necessário
identificar qual será o processo de resolução que melhor atenderá aos resultados
esperados pelas partes, a justiça consensual ou a judicial. Assim, importante a
posição de Cappelletti ao afirmar que existem situações em que há um potencial
para uma melhor aplicação da justiça conciliatória, como:
[...] conflitos de vizinhança, e mais genericamente conflitos entre
pessoas que vivem naquilo a que os sociólogos chamam “instituições
totais”, isto é em instituições como escolas, escritórios, hospitais,
bairros urbanos, aldeias, onde as pessoas são forçadas a viver em
contacto diário com vizinhos, colegas, etc., entre os quais pode haver
queixas de muitas espécies. Aí, é por demais difícil a avoidance, ou
seja, a fuga da instituição, porque implicaria mudança de trabalho, de
escola, de residência. Uma solução contenciosa de conflitos dentro
de tais instituições poderia conduzir à respectiva exarcebação, ao
passo que uma solução conciliatória ou coexistencial seria vantajosa
para todos.66
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Neste viés, pode-se afirmar que nos conflitos em que há um contato
permanente entre as partes, como por exemplo, entre vizinhos, familiares, pessoas
que pertençam a uma mesma organização, local de trabalho, comerciante e
fornecedor, “é altamente desejável que a solução do conflito, na medida do possível,
preserve a coexistência das pessoas envolvidas, com a continuidade das relações
entre elas existentes”67, o que dificilmente seria atingido pelo método adjudicatório,
com a imposição da sentença.
A partir da análise dos meios alternativos de tratamento dos conflitos,
verifica-se a possibilidade de utilizar a mediação quando presente seus três
requisitos básicos: “a existência de partes em conflito, uma clara contraposição de
interesses e um terceiro neutro capacitado para facilitar a busca pelo acordo.” 68
A mediação é uma espécie de justiça consensual, um instrumento capaz de
restaurar uma identidade harmoniosa que atravessa “[...] o campo social, exigindo
conceber um julgamento jurídico como um modelo reflexivo, e não mais sob o
modelo silogístico de uma fórmula determinante”.69Portanto, é um meio de
transformação, que promove a “pacificação do conflito por meio de um mecanismo
de diálogo e compreensão”70, e se apresenta como a mais adequada para
determinados conflitos.
A mediação nos ensinamentos de Sales71 é:
[...] um procedimento em que através do qual uma terceira pessoa
age no sentido de encorajar e facilitar a resolução de uma disputa,
evitando antagonismos, porém sem prescrever a solução. As partes
são as responsáveis pela decisão que atribuirá fim ao conflito [...]

Segundo Bonafé-Schmitt72, mediação é:
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Um processo frequentemente formal pelo qual um terceiro neutro
tenta, através da organização de trocas entre as partes, permitir a
estas confrontar seus pontos de vista e procurar, com sua ajuda,
uma solução para o conflito que os opõe.

Desta forma, a mediação pode ser definida “como o instrumento de solução
de um conflito por meio do qual os litigantes buscam o auxílio de um terceiro
imparcial, e que seja detentor de sua confiança”.73Este terceiro, o mediador, tem
como função facilitar o diálogo entre as partes, a ele não cabe a decisão e sim
auxiliá-las no sentido de reconhecer, respeitar e escutar o outro. O restabelecimento
deste vínculo comunicativo que foi rompido é fundamental para o sucesso da
mediação.
Uma vez estabelecida estas premissas sobre conceito e cabimento, é
importante tecer alguns comentários sobre o momento, formas e os tipos de
mediação. Primeiramente, vale destacar que a mediação pode ocorrer em dois
momentos: antes ou depois de iniciado o processo judicial. A mediação extrajudicial
é a realizada antes da propositura da ação e acaba funcionando também como uma
peneira para os casos que poderiam ser levados ao Judiciário.
Já, a judicial ou incidental ocorre depois de distribuído o processo, neste
caso, as partes ainda que inicialmente tenham se manifestado a favor da
adjudicação, podem retroceder em suas posições e incidentalmente resolverem
submeter o conflito à mediação, o que pode ocorrer em dois momentos que são
previstos pelo ordenamento brasileiro: i) o juiz funciona como mediador ou designa
outro funcionário do Tribunal capacitado para tal atuar e assim realizar a sessão, é o
que está previsto nos arts. 331 e 447 do CPC ou; ii) o processo é suspenso a
pedido das partes para que fora do Judiciário possam realizar a mediação, tal qual
prevê o art. 265, inciso II, c/c § 3º do CPC.74
Além disso, também deve-se observar que existem duas formas de
mediação: a mandatória e a voluntária. A diferença entre ambas é que a primeira,
mandatória, decorre de uma determinação legal ou de alguma vontade que tenha
sido pré determinada em contrato pelas partes, já a voluntária é aquela na qual as
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partes, de comum acordo a estipulam para ser utilizada quando da ocorrência do
impasse.
Quanto aos tipos de mediação, esta pode ser institucionalizada ou
autônoma. Segundo Spengler, a institucionalizada é aquela “que cumpre um
trabalho especifico a serviço, ao mesmo tempo, de sua instituição e clientes desta” 75.
É aquela em que a própria justiça, no intuito de desafogar o Judiciário, faz uma
seleção dos litígios. Enquanto que a autônoma, tem origem diferente, pois os
mediadores não são fabricados pelo Judiciário, eles são pessoas comuns, que
cresceram na comunidade e que “não tem mais do que autoridade moral.” 76 A
diferença também atinge a forma de atuar em cada uma destas modalidades de
mediação, pois os mediadores institucionais são aqueles que foram formados para
atender um problema específico, são, portanto, especialistas, exprimem poder,
enquanto que os mediadores autônomos, ou melhor, mediadores cidadãos,
conforme afirma Six, são na verdade cidadãos comuns, que irão se dirigir às partes
de igual para igual.
Estes mediadores cidadãos destinam-se a encontrar pessoas,
primeiramente. Eles não resolvem conflitos: encontram pessoas que
estão dentro de uma situação de conflito. Os mediadores cidadãos
não vem trazer uma solução externa, mas estimulam a liberdade, a
coragem, a vontade própria. Ser mediador cidadão é uma arte que,
como todas as artes, não termina jamais de refinar-se.77

De acordo com esta classificação apresentada e com o que será
desenvolvido no capítulo 3, a mediação comunitária, objeto deste trabalho é
extrajudicial, voluntária e autônoma.
Reforçando o que fora desenvolvido, a importância na mediação é a
manutenção dos vínculos que unem as partes e neste sentido, Pinho78 afirma que:
As partes compreendem que o vínculo que as une é mais importante
que um problema circunstancial e talvez temporário. A mediação é o
método de solução de controvérsias ideal para as relações
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duradouras, como é o caso de cônjuges, familiares, vizinhos e
colegas de trabalho, entre outros.

Portanto, em uma relação continuada, duradoura, o conflito não surge
somente por uma razão, na verdade é um conjunto de mágoas que se somam ao
longo do convívio e envolvem profundas emoções, e é aqui que temos a mediação
como um instrumento de restabelecimento do diálogo e da comunicação de forma a
preservar e restabelecer o vínculo entre as partes através do agir comunicativo,
pacificando o conflito.
Esta é a contribuição da mediação, pois a imposição da sentença pelo juiz
para tratar o conflito existente nestas relações continuadas, não conseguiria atender
o objetivo primordial deste meio de tratamento de divergências, que é o
restabelecimento do diálogo entre as partes. Na prática, a decisão judicial não
analisará, nem tratará o conflito, motivos e posições das partes, o que significa dizer
que o conflito continuará ali, latente, podendo a qualquer momento ressurgir. 79
Neste sentido, a mediação se apresenta como uma proposta inovadora que
“potencializa a capacidade de compreensão dos problemas, fazendo com que os
envolvidos produzam o tratamento do conflito”.80
A promoção da facilitação do diálogo na condução da mediação é tarefa do
mediador, que é a terceira pessoa imparcial, (detentora da confiança das partes) na
condução desta nova concepção de resolver o conflito, atuando como um facilitador
do processo. O intuito é de diminuir o ruído existente, possibilitando que as partes
sozinhas encontrem a melhor solução para a divergência. Portanto, segundo Lilia
Sales, o mediador:
[...] Auxilia na comunicação, na identificação de interesses comuns,
deixando livres as partes para explicarem seus anseios,
descontentamentos e angústias, convidando-as para reflexão sobre
os problemas, as razões por ambas apresentadas, sobre
consequências de seus atos e os possíveis caminhos de resolução
79
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das controvérsias.81

O mediador, segundo Resta, “é um tradutor”, pois ele serve de intérprete
para as partes, ficando no meio das linguagens diferentes, “deve conhecer duas
línguas e servir de trâmite, de meio, entre uma e outra”.82 Com este atuar, ele ajuda
as partes a restabelecerem o processo de comunicação e a avaliarem objetivos.
Não se pode esquecer que a atuação do mediador é regida por princípios
éticos, devendo atuar com independência, neutralidade, autonomia de vontade,
confidencialidade, oralidade e informalidade. Evidente que a imparcialidade é o
principal, pois na falta desta, não há como se pensar em resultados justos.
Considerando que a função da mediação não é a obtenção do acordo e sim
a facilitação do diálogo, é importante que o mediador tenha passado por um curso
de capacitação, para saber como será atuação. O mediador deve ter a capacidade
de “reconhecer as confusões humanas e daí elaborar técnicas para lidar com essa
insegurança.”83 Deve saber escutar e estar pronto para descobrir os reais interesses
das partes, suas posições para que com isso consiga direcionar o diálogo para uma
pacificação. “As perguntas devem ter efeito liberador, ou seja, capaz de produzir
maiores informações e detalhes, ampliando a visão dos problemas.”84
Para Resta, a mediação “[...] não deve concluir nem decidir nada, deve
somente fazer com que as partes conflitantes estejam em condições de recomeçar a
comunicação”.85
Assim, pode-se afirmar que a mediação é pautada em uma prática
discursiva, na qual através do diálogo, da conscientização do outro, se alcança uma
solução para o conflito, sem, contudo, fazer uso da força coercitiva.
O processo comunicativo funciona como base para a resolução do conflito,
tendo como fundamento a prática discursiva e a inserção do diálogo, fundamentos
utilizados pelo filósofo Jürgen Habermas, ao desenvolver sua teoria do agir
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comunicativo.86
Este diálogo, presente na mediação, no qual todos têm acesso, todos
participam na busca de um acordo, prevalecendo o melhor argumento, permite o
reconhecimento do outro enquanto diferente, “possibilitando a transformação do
tratamento do conflito e não o seu engessamento” 87, apresentando-se a mediação,
portanto, como um instrumento que reestrutura o diálogo e a prática do consenso.
É nesta linha que será analisado no próximo capítulo o resgate da
concepção aristotélica sobre amizade e o ressurgimento da fraternidade (cuja
origem é a tríade da Revolução Francesa – igualdade, liberdade e fraternidade),
ambas como pilares para a busca de uma sociedade na qual se busca a inclusão do
outro, de forma a romper com a figura do binômio amigo-inimigo, isto é, as partes
decidem conjuntamente o consenso para suas divergências. A busca por uma
inclusão universal, sem, contudo, haver a exclusão do Estado.
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CAPÍTULO 2
FRATERNIDADE E AMIZADE: UM NOVO OLHAR PARA O CONFLITO

A idade moderna foi marcada pela revolução francesa e seus ideais de
liberdade, igualdade e fraternidade, tendo esta desaparecida do cenário jurídico logo
após a revolução e permanecido esquecida por muitos anos. Recentemente a
fraternidade começou a ser redescoberta e passou a ser inserida no pensamento
político-jurídico do estado contemporâneo.
O alicerce para este resgate é o conceito aristotélico de amizade que
juntamente com a fraternidade formam elementos essenciais para a estruturação de
um compromisso gerador de responsabilidade fundamentada num ideal de
comunidade, de bem coletivo e de olhar para o outro.
Este outro diante do direito fraterno convencional e não violento, é analisado
pela ótica da lei da amizade, que parte do jogo político amigo/inimigo, sendo esta
uma relação que alterna entre a vida pública e a intimidade da privada. Estabelece
um novo tipo de reconhecimento entre os pares, uma responsabilidade que será
focada na adoção de um direito fraterno e não na intervenção arbitrária e violenta,
de forma a promover reencontros e compromissos entre as partes, integrando povos
e nações no sentido de contribuir pelo pacto entre iguais.
Este é o objetivo central deste capítulo, demonstrar que a reciprocidade
propagada pela fraternidade acaba por permitir uma preocupação, um olhar para e
com o outro e a partir disto o resgate da alteridade de forma a superar o
individualismo, o que irá contribuir para a formação do diálogo transformador
necessário na mediação.
Neste sentido foi organizado este capítulo para num primeiro momento,
desenvolver o conceito aristotélico de amizade e o de fraternidade como
fundamentos deste direito fraterno resgatado dos ideais iluministas da Revolução
Francesa, analisando não só a reciprocidade característica deste modelo, mas
também a preocupação e o reconhecimento do outro, a alteridade. Após, será
exposto o direito fraterno como fundamento para um tratamento consensuado dos
conflitos, apresentando a fraternidade como um objetivo a ser perseguido no Estado
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Democrático de Direito, uma vez, que inserido no preâmbulo da Constituição da
República Federativa Brasileira e as decorrências desta situação como forma de
conduzir um tratamento para as divergências apresentadas na sociedade,
diferentemente do tradicional método adjudicatório. Por fim, será demonstrada a
situação ideal de fala habermasiana e seu diálogo transformador, que juntamente
com alteridade possui a capacidade de reconstruir as relações estremecidas pelos
conflitos.

2.1 A AMIZADE E A FRATERNIDADE COMO PRESSUPOSTOS DO DIREITO
FRATERNO

Na Grécia antiga, Aristóteles88 trabalhava as ideias de que toda ação e todas
as coisas tendem a um bem, e de que há um fim que se deseja por si mesmo, e que
por ele tudo é desejado, a felicidade (eudaimonia), o mais alto destes bens. De
acordo com este raciocínio, a felicidade equivale ao bem viver, ao bem agir e à
necessidade de uma convivência harmoniosa, e uma de suas condições é a
possibilidade de as pessoas desejarem o bem entre si, vale dizer, de quererem o
bem à outra, de forma idêntica a que desejam para consigo, que consiste em uma
das três razões para que as pessoas sejam amigas 89.
Para o filósofo, “a amizade perfeita é aquela que existe entre os homens que
são bons e semelhantes, pois tais pessoas desejam o bem um ao outro de modo
idêntico, e são bons em si mesmos”90, indicativo de que a felicidade, a virtude e a
amizade são categorias vinculadas. Quanto ao tema, as reflexões de Spengler

91

:

[...] Aristóteles afirma que a consciência de si, a identidade pessoal,
se dá por meio do outro, na contemplação do outro, como nossa
88

89

90
91

A ideia em questão fica muito clara a partir da leitura do Livro I da obra Ética a Nicômaco.
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Tradução de Torrieri Guimarães. São Paulo: Martin Claret,
2012.
“Para Aristóteles as pessoas são amigas por três razões principais: pela utilidade que buscam, pelo
prazer que esperam e pelo bem que os indivíduos desejam um ao outro. Assim, o filósofo salienta
que: ’Os amigos cuja afeição é baseada no interesse não amam um ao outro por si mesmo, e sim
por causa de algum proveito que obtém um do outro’. O mesmo se dá quando a base da relação é
o prazer obtido.” SPENGLER, Fabiana Marion. Fundamentos políticos da mediação comunitária.
Ijuí: Unijuí, 2012, p. 47.
Ibid., p. 167.
SPENGLER, op. cit., p. 48.

48

imagem especular. Na amizade, o indivíduo se faz outro, sai de si, se
objetiva; é preciso tomar consciência do pensamento e da própria
atividade do outro para ter consciência do próprio pensamento e da
atividade, condição da eudaimonia. A consciência de si é precedida
da consciência do outro, a percepção do amigo é a forma privilegiada
da percepção e da consciência de si.

Neste sentido, as relações amigáveis com o seu semelhante e as
características pelas quais se definem as amizades parecem derivar das relações de
um homem para consigo mesmo. Define-se um amigo como aquele que deseja e
faz, ou parece desejar e fazer o bem no interesse de seu amigo, ou como aquele
que deseja que seu amigo exista e viva por si mesmo, ou também o amigo como
aquele que vive na companhia de outra pessoa e tem os mesmos gostos que essa
pessoa.
Aristóteles92 afirma que:
[...] Todos os homens aprovam e louvam os que se dedicam com
empenho excepcional em ações nobres; e se todos ambicionassem o
que é nobre e destinassem o melhor de seus esforços à prática das
mais nobres ações, tudo concorreria para o bem comum e cada um
asseguraria para si os maiores bens, uma vez que a virtude é o bem
maior que existe. Por isso, a pessoa boa deve ser amiga de si
mesma (pois ela mesma se beneficiará com a prática de atos nobres,
ao mesmo tempo em que beneficiará o seu próximo).

Esta noção de subjetividade, onde o “eu” não era delimitado nem unificado,
em que o individuo se projetava nas atividades e obras que realizava, constituindo
uma experiência voltada para a exteriorização, sempre no sentido da busca e
aprendizado com os outros, conduzia à sua vinculação com os seus semelhantes e
à formação de um efetivo corpo social. Segundo aquele entendimento, apenas os
animais e os deuses poderiam prescindir da sociedade e da companhia de todos os
demais.

O

homem

não

era fadado

ao

isolamento,

mas

sim

ordenado

teleologicamente a viver em sociedade, de onde emergia a ideia de solidariedade.
Durante o período conhecido como modernidade 93, novos conceitos foram
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surgindo e junto com eles alguns paradigmas desta época, relacionando o ser
(paradigma ontológico), o conhecer (paradigma epistemológico) e o homem
(paradigma antropológico) a noções de racionalidade que, por um lado, ligou à
realidade aos mundos do ser e do dever ser, mas por outro acarretou um
individualismo94 radical, uma tendência do indivíduo a não pensar senão em si , a
libertar-se de toda solidariedade com seu grupo social 95.
Este individualismo tornou-se uma característica das relações humanas e
sociais e ao longo do tempo acabou por gerar uma sociedade com estruturas sociais
e políticas que acentuam cada vez mais e que impedem o encontro de consensos e
entendimentos. Por outro lado, a transição entre a modernidade e a pósmodernidade96 tem sido acompanhada de uma valorização do paradigma coletivo e
a consequente superação do individualismo.
Assim, numa espécie de movimento pendular, a história resgata a
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concepção aristotélica de felicidade e amizade, que influencia na busca de novos
modos de se alcançar a resolução efetiva dos conflitos sociais, já que os modelos
tradicionais se apresentavam como pouco eficazes no que diz respeito à realização
teleológica do direito em sua plenitude: muito embora em alguns dos muitos casos já
exista um provimento judicial que em tese já deveria ter colocado fim 97.
As sociedades pós-modernas precisam se revitalizar, propiciando as
relações de socialidade, desconstituindo o individualismo e indo ao encontro do bem
coletivo. Com isso, surgem novos caminhos a serem percorridos pelo direito
fundamentados num ideal de comunidade, de bem coletivo, de “olhar o outro”. Na
verdade, ainda que timidamente, o que se percebe é uma (re)valorização do
conceito de comunidade, amparada na amizade e seus reflexos, tendo a
fraternidade como fundamento filosófico para esta superação, conforme defendido
pelo filósofo italiano, Eligio Resta, em sua obra “Il diritto fraterno”98.
Neste resgate, tem-se a amizade sendo utilizada como um pacto ou
contrato, que ultrapassa os limites emocionais e serve como meio de manutenção
das alianças sociais firmadas99. Assim, os pactos são estabelecidos em decorrência
de sentimentos, como a fidelidade, a confiança e a gratidão, que não estão
normatizadas e sequer são mencionadas, pois por fazerem parte do mundo dos
sentimentos são excluídos do mundo da justiça. Para Aristóteles, onde há amizade
não é necessário ter justiça, uma vez que a amizade, a boa-fé e a confiança não são
garantidas legalmente e sim se tornam presentes por conta do contexto vivido e
experimentado pelos amigos. O direito só passa a surgir quando esta amizade falta.
Tal afirmação aristotélica refere-se ao fato de que a virtude da justiça existe
para resolver as diferenças entre homens. Para o filósofo, entre a amizade e a
justiça existe uma relação de inclusão e se a amizade for verdadeira e
desinteressada a justiça se torna inútil, desnecessária.
Entretanto, somente isto não é suficiente, pois para se ter ética na amizade é
necessário também que se tenha ética de intenções, de postura, no sentido de ser
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amigo aquele que dá e recebe. Desta forma, quando a confiança (que é intenção e
que se diferencia da amizade verdadeira) acaba e as expectativas deixam de ser
cumpridas, o direito passa a ocupar um lugar de destaque e a confiança influencia
as questões, no que diz respeito às relações de amizade. Portanto, a amizade e
confiança são conceitos, ou melhor, elementos que possibilitam uma convivência
comunitária, e que nos dias de hoje, estão em crise, pois ambos já não possuem
mais a base na ética e na moral e sim no direito positivado, na lei.
Neste sentido, entendendo a amizade como solidariedade e confiança, as
características aristotélicas sobre amizade não mais existem, sendo analisadas
como princípios jurídicos e que com a intervenção do Judiciário terão sua aplicação
garantida, enquanto fundamento de relações pautadas na ética e na moral. Como
consequência, a crise da amizade e da confiança geram o abuso do direito e a
jurisdicionalização dos conflitos que acarretam na utilização do direito como forma
principal na resolução dos conflitos, gerando uma comunidade menos confiável e
dependente da aplicação/imposição da lei.
É na esteira deste raciocínio que se inicia uma análise de um dos
movimentos modernos que tem como objetivo recuperar a concepção aristotélica de
amizade e de todos os seus consectários: confiança, solidariedade, fraternidade e
alteridade – o direito fraterno.
A fraternidade, que surgiu com os ideais da Revolução Francesa, de 1789,
de “Liberdade, igualdade e fraternidade”, aos poucos foi excluída, ficando em
evidência aos olhos do mundo somente a “liberdade e a igualdade”, que com a
evolução histórica se tornaram “autênticas categorias políticas, capazes de se
manifestarem tanto como princípios constitucionais quanto como ideias-força de
movimentos políticos”100; já a fraternidade não teve a mesma sorte, restando como
um princípio esquecido, “a parente pobre, a prima do interior, em relação aos temas
mais nobres e urgentes da igualdade e depois da liberdade” 101.
A retomada da fraternidade possibilita sua abordagem sobre várias
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conotações102, entretanto, o presente estudo será no sentido de analisá-la
juntamente com a amizade. Eligio Resta, principal teórico sobre o tema, em sua obra
“O Direito Fraterno”, desenvolve este conceito apontando tal direito como aquele que
abandona a fronteira fechada da cidadania e olha em direção à nova forma de
cosmopolitismo que é representada pela necessidade de respeito aos direitos
humanos, afirmando que a fraternidade:

[...] recoloca em jogo um modelo de regra da comunidade política:
modelo não vencedor, mas possível. É um trecho do direito vivo que
não deve ser visto sempre como o direito vencedor. [...] Através
daquele binômio – direito e fraternidade- retorna um modelo
convencional de direito, retorna-se um modelo convencional de
direito, “jurado conjuntamente” entre irmãos e não imposto como se
diz pelo “pai senhor da guerra”. Jurado conjuntamente, mas não
produzido por um “conluio”. Por isso é decisivamente não violento –
isto é, capaz de não apropriar-se daquela violência que diz querer
combater [...].103

Esta nova proposta acena para um novo paradigma que ante ao já afirmado
cosmopolitismo, possibilita a “integração entre povos e nações, [..] onde as
necessidades vitais são suprimidas pelo pacto jurado conjuntamente”104, deve-se
olhar as relações entre as pessoas no mesmo sentido com que olhamos e
aceitamos o mundo globalizado, analisando outros fundamentos que possam servir
para uma nova reflexão sobre o papel dos sistemas sociais, substituindo o ciúme
pela colaboração, pelo pacto entre iguais, isto é, por novas formas fraternas e
inclusivas.105
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Eligio Resta entende que há a necessidade de se pensar em um novo
direito, que será fundamentado na obrigatoriedade de respeito aos direitos humanos,
uma vez que estes direitos podem ser ameaçados pela humanidade, mas que
também será esta própria humanidade que lhes fornecerá força, valor. Assim, afirma
que:
“[...] o direito fraterno pode ser a forma mediante a qual pode crescer
um processo de auto-responsabilização,
desde que o
reconhecimento do compartilhamento se libere da rivalidade
destrutiva típica do modelo dos ‘irmãos inimigos’.[...].”106

É fato que nossa vivência no mundo representa uma convivência, ou seja,
um “viver com”, o que evidencia a necessidade da existência de um outro, de um
mundo compartilhado.
Esse outro não pode ser visto apenas como conceito ou categoria
abstrata, muito menos como ente manipulável segundo minhas
perspectivas e interesses, mas como existência autônoma que
reclama respeito e dignidade na sua própria qualidade de outro, isto
é, na sua outricidade.107

Neste sentido, é necessário analisar cada ser humano, pois cada um tem o
seu local de nascimento, sua cultura, seu espaço, o que consequentemente irá
influenciar na sua forma de agir e “ser no mundo”. Como afirmado por Giuseppe
Tosi, “o homem não nasce homem, mas se faz homem. É impossível renunciar a
essa identidade originária”108, que é representada pela construção de um “confronto
intersubjetivo entre um eu e um outro, e entre nós e os outros.”109
E este outro não pode ser reconhecido como um inimigo, pelo simples fato
de ser diferente, de não ser o ‘”eu”. Na verdade, o que se percebe é que ao mesmo
tempo em que há uma aproximação, há também uma separação do outro e com isso
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temos a “ambivalência entre o ‘mesmo’ e o ‘outro’ que a identidade constrói seu
estatuto e transforma-se em algo objetivamente comunicável.” 110A identidade é
construída seguindo este raciocínio, e esta negação em momento algum pode levar
à um desconhecimento da diversidade, uma vez que ela “é construída na relação
dialética entre subjetividade e alteridade.”111Esta relação pode ser negativa, posso
olhar o outro e vê-lo, como um não-eu e por ser diferente, como um inimigo, mas há
a necessidade de se superar essa dialética negativa de alteridade, o que para Tosi,
ocorrerá quando olho para o outro e o vejo como se fosse eu, reconheço o outro
como reconheço a mim mesmo.
Quando há a superação desta dialética negativa da alteridade, consegue-se
alcançar um reconhecimento de pertencimento que é próprio de nossa condição
humana. Na verdade, o que se percebe é que o homem não pode fugir de si mesmo,
nem do outro, não há como se furtar da possibilidade de desconhecer o outro, este
conhecimento faz parte da existência do indivíduo e do contexto de que se deve
reconhecer este outro “como parte de minha humanidade comum” e com isso se
deve “aceitar que minha existência somente poderá ser compreendida da forma que
é pelo fato do ‘eu’ me ver no ‘outro’ semelhante.” 112. Afinal, todos sofrem as mesmas
dores, têm-se os mesmos sentimentos, necessita-se de reconhecimento social,
afetivo e de identidade.
E este ‘outro’ exige respeito e dignidade na sua “própria qualidade de outro,
isto é, na sua outricidade”113. Neste contexto, verifica-se uma ética na relação
bilateral, que não é representada pelas figuras ‘eu’ e ‘outro’ e sim pelo ‘outro’ e
‘outro’, pois o eu transforma-se em ‘outro’, na medida em que

“O eu nessa relação seria uma ameaça narcísica à intenção ética.
Por isso, a bilateralidade da relação ética é outro e outro, ou seja, o
eu fica transforado em outro do outro. Isto quer dizer que o outro
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deve ser visto desde um ponto de vista arquimediano
independentemente das minhas idiossincrasias. Eu devo constatar,
respeitar e tolerar o outro porque ele existe como tal, não porque isso
pode ser bom para mim.”114

Desta forma, o que se percebe é que há uma responsabilidade pelo ‘outro’
de tal forma que se condiciona inevitavelmente à própria existência ou morada no
mundo. Esta responsabilidade com o ‘outro’, para Emmanuel Lévinas, decorre da
união do homem ao mundo social, que desencadeia o conceito de rosto, pois “estar
frente a frente” é uma forma de acesso ao rosto, o que é ético. Assim, quando o ‘eu’
está frente a frente com o ‘outro’, acaba se tornando responsável por ele. Neste
sentido afirma o autor:
O que chamo de responsabilidade por outrem, ou amor sem
concupiscência, o eu só pode encontrar, sua exigência em si próprio;
ela está no ‘eis me aqui’ do eu, em sua unicidade não intercambiável
de eleito. Ela é originalmente sem reciprocidade, pois traria o risco de
comprometer sua gratuidade ou graça, ou caridade incondicional.
Mas ordem da justiça dos indivíduos responsáveis uns pelos outros
surge não para restabelecer esta reciprocidade entre o eu e seu
outro, mas por causa do terceiro que, ao lado deste que me é um
outro, me é ‘também um outro’.115

Portanto, verifica-se que a ética está no campo do cuidado, deve-se dirigir
ao outro toda atenção e cuidado. Lévinas entende que deve haver uma superação
da subjetividade, fazendo com que o homem busque uma direção racional e com
isso vença o egoísmo do ser individualista. Neste contexto, a “humanidade
transcende o outro para também crescer no eu que a pratica.”116
Entretanto, o esquecimento deste olhar para o outro como um ser comum e
com as mesmas necessidades, demonstra o absoluto individualismo que rege as
relações modernas fazendo referência a uma solidão e solidariedade. E reafirmando
o que foi dito acima, somente com o reconhecimento do outro e a instauração de um
diálogo com poder transformador, é que se pode começar a vislumbrar a aplicação
de práticas de meios alternativos de tratamento de conflitos e dentre eles a
mediação.
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Com isso, o que se propõe é uma reflexão sobre os novos rumos desta
sociedade, na necessidade de se pensar em outras formas de agir e interagir,
buscando um modelo de relações nas quais o individualismo abra espaço não para
relações de dependência de ações do Estado, mas para possibilitar a construção de
uma ideia de
[...] reconhecimento e pela valorização institucional de um tecido
social rico e solidário (as comunidades), de um sistema de relações
estruturado em formações sociais, no qual seja continuamente
recriada a interdependência entre os sujeitos, a base mais duradoura
da solidariedade. A promoção desse tecido social interdependente e
(por isso) solidário permite ao Estado buscar o desenvolvimento da
pessoa humana sem substituir as formações sociais intermediárias,
mas ao contrário, responsabilizando-as, promovendo sua lógica
participativa e inserindo-se nelas.117

Neste contexto, o retorno da Fraternidade propicia a discussão da
“comunhão de pactos entre sujeitos concretos com as suas histórias e as suas
diferenças”118 não havendo, portanto, a discussão entre “os poderes e as rendas de
posições que escondem o egoísmo através da abstração (dos procedimentos
neutros, do poder de definição, da escolha da relevância dos temas da decisão da
cidadania)”.119
Para Eligio Resta quando o direito fraterno convencional e não violento,
analisa o outro pela ótica da lei da amizade, descortina-se o jogo político
amigo/inimigo, havendo uma proporção entre a perda pela amizade de “seu caráter
de argamassa espontânea da sociedade”120 e a promulgação de leis que disciplinem
imperativos ético-religiosos, mas também jurídicos. Com isso, “os amigos deixam de
ser necessariamente ligados por laços de fraternos e de solidariedade, uma vez que
se esquivam do vínculo e da reciprocidade cotidiana, compartilhando a vida sem
compartilhá-la”121.
Atualmente, por conta da inimizade, das guerras, esse conceito foi se
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perdendo e a amizade foi deixando de ser o cimento sociedade. Logo, a vinculação
entre os homens passou a ser regido pela obediência às regras, o que para Eligio
Resta não seria necessário, se houvesse a amizade e a fraternidade.
O atual modelo estatal, no qual o juiz é aquele quem decide sobre tudo deve
ser reformulado para uma nova situação na qual o Judiciário deixa de estar menos
próximo do Estado e assim passa a estar mais presente nas relações. A tentativa de
encontrar um direito que seja capaz de transformar a sociedade humana,
construindo uma sociedade fraterna, baseada na não violência e que encontrará a
legitimidade em um ambiente de pluralidade de ordens jurídicas caminhando para
superação dos paradigmas da modernidade, é o objetivo do direito fraterno. É neste
sentido que a fraternidade será abordada no próximo item.

2.2 O DIREITO FRATERNO COMO FUNDAMENTO PARA UM TRATAMENTO
CONSENSUADO DOS CONFLITOS

O direito fraterno, como já afirmado, proclama por uma nova proposta, uma
“nova/velha” percepção dos rumos e possibilidades do direito, que afasta a
inimizade, as guerras, os litígios e a inveja que fortalecem o código da violência, é
analisado como um direito convencionado entre irmãos, que estabelecem pactos
para compartilharem regras mínimas de viver e conviver, tendo como foco o futuro.
Na verdade esta é a ideia de “códigos fraternos”, defendida por Eligio Resta, que
permite desviar o pensamento do “código do amigo/inimigo” e com isso o que se tem
é uma aposta não violenta, buscando a inclusão, um modelo de direito que se
fundamenta em uma obrigatoriedade universal de respeito aos direitos humanos.
Para Resta, existem condições mínimas que devem estar presentes, para
que se forme um novo entendimento sobre o direito, condições que aqui serão
identificadas de pressupostos fundamentais, para que propiciem a “construção de
um novo saber que passa necessariamente por uma visão que ultrapassa, mas não
esquece, os limites dos juristas e não juristas, os limites da ciência do direito frente
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às novas demandas que surgem.”122Tais pressupostos são123:
1)

Um direito jurado conjuntamente entre irmãos, homens e mulheres, não

há a imposição de uma decisão por um soberano, é na verdade um pacto no qual,
como afirmado acima, haverá um compartilhamento de regras de convivência,
contrariamente ao “direito paterno”, aquele que é imposto (os acordos serão
estabelecidos entre pessoas iguais). Cabe aqui reproduzir as palavras de Eligio
Resta, “La coniuratio dei fratelli non è contro il padre, o um sovrano, um tirano, um
nemico, ma è per uma convivenza condivisa, libera dalla sovranità e dall’inimicizia.
Esso è giurato insieme, ma non è prodotto di uma congiura.”124.
2)

Diante do pressuposto acima, o direito fraterno é livre de obsessão da

identidade que deve legitimá-lo. Desta forma, “está longe de um ethos que o
justifica, mas está preparado para constituir um demos graças a um pacto.”125 Neste
sentido, considerando que seu único objetivo é a communitas (tarefa compartilhada),
o direito fraterno encontra um espaço público que independe de delimitações
geográficas e ou públicas.
3)

A cidadania é colocada em questão, visto que por algumas vezes pode

ser interpretada como excludente, o que justifica o direito fraterno focar nos direitos
humanos, na “[...] humanidade como um lugar comum e não como a abstração que
confunde tudo e mascara as diferenças. Os direitos humanos têm uma dimensão
‘ecológica’, são espaço no qual as duplas opositivas são novamente compreendidas
[...]”126. Desta forma, percebe-se claramente o que já foi afirmado no item anterior: a
humanidade ameaça os direitos humanos, mas também é ela quem pode tutelá-los,
é o homem o único responsável por aproximar e distanciar “seus” direitos.
4)

Como consequência do item anterior, há uma distância entre ser

homem e ter humanidade, o que para Eligio Resta justifica a necessidade de uma
análise antropológica dos deveres que corresponde à gramática do direito, uma vez
que os direitos humanos “são o lugar da responsabilidade e não da delegação, eles
122

123

124
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VIAL, Sandra Regina Martini. Direito fraterno na sociedade cosmopolita. Contribuciones desde
Coatepec, 2007, p. 128-129.
O presente trabalho apresenta alguns dos pressupostos apresentados por RESTA, op.cit.,
especialmente às páginas 133-135, e que foram abordados exaustivamente ao longo de sua
obra, portanto, remetemos à leitura da obra mencionada.
RESTA, Eligio. Il diritto fraterno. Roma-Bari: Laterza, 2011, p. 132.
Ibid., p. 133.
Ibid., p. 134
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constituem a crítica mais forte da ‘tolerância’[...]”127. Neste sentido tem-se o
cosmopolitismo do direito fraterno, uma vez que se faz necessário revogar todos os
etnocentrismos128.
5)

Com isso, o direito fraterno é um direito não violento, acaba com o jogo

do amigo-inimigo, trazendo um compartilhamento entre irmãos, que é a grande
diferença em relação à guerra. Com isso, considera-se o que o problema e seu
remédio se encontram dentro da sociedade, o que acarretará em uma minimização
da violência que consequentemente remete a uma ideia de jurisdição mínima que
reconsidera a relação entre justiça e sociedade, propiciando um conciliar, um
“mediar fundamentado nos pressupostos de igualdade na diferença”129.
6)

É também um direito que por escolher os direitos fundamentais e

permitir o acesso compartilhado a bens comuns, considerado como um direito
inclusivo, pois busca uma inclusão sem limitações. Cabe aqui ressaltar que para
Resta, tal afirmação só é possível “quando um indivíduo não pode gozar deles, se,
no mesmo momento não gozam deles todos os outros”130 e questiona a propriedade
privada quando não é distribuída de forma igual.
7)

E como consequência de todo este panorama, é o direito fraterno uma

aposta na diferença, uma vez que contrariamente a todos os outros códigos que
estabelecem a figura do amigo e inimigo, neste o que se tem é a ruptura deste
binômio, passando a enxergar todos como amigos.
Diante deste panorama, percebe-se que nos últimos anos o retorno da
127
128

129
130

Ibid.
O termo etnocentrismo foi utilizado pela primeira vez pelo sociólogo William Graham Sumner, em
sua obra “Folkways: a study of the sociological importance of usages, manners, customs, mores,
and morals” (Boston: Ginn and Co., 1906), e corresponde a atitude pela qual os hábitos ou
comportamentos próprios são acriticamente encarados como sendo indiscutivelmente superiores
aos hábitos ou comportamentos de outrem. É a atitude pela qual um indivíduo ou um grupo toma
como referência os valores partilhados no seu próprio grupo, quando avalia os mais variados
assuntos, encarando o próprio grupo como se fosse o centro da realidade. Conceito extraído de
Infopédia.
Porto:
Porto
Editora,
2003-2013.
Disponível
em
<http://www.infopedia.pt/$etnocentrismo>. Acesso em: 21 abril 2013. “É fenómeno universal
(observável em todos os povos humanos) e global, e segundo o autor, cada grupo se definiria a si
mesmo como o único representante da ‘humanidade’, excluindo os outros e elegendo o ‘nós’ como
o ‘verdadeiro Homem’, por oposição ao ‘outro’ que seria em certo grau ‘desumanizado’.”
(CABECINHAS, Rosa. Expressões de racismo: mudanças e continuidades. In: MANDARINO, Ana
Cristina de Souza; GOMBERG, Estélio. Racismos: olhares plurais. Salvador: Edufba, 2010, p. 1516).
VIAL, op. cit., p. 127.
VIAL, op. cit., p. 135.
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fraternidade, passou a demonstrar sua importância, “desviando o olhar do código do
amigo/inimigo e llibertando-se daquela singular obsessão da política como ideia de
neutralização da hostilidade, abrem-se outros horizontes.”131
Neste contexto, os pressupostos do direito fraterno se apresentam como
fundamentais para uma compreensão da inserção deste direito, com a identificação
de seu caráter inclusivo e transdisciplinar. E deixando de considerar a fraternidade
somente no campo filosófico e considerando-a também como uma categoria e
demanda política132, constata-se que ela propicia a felicidade, que além de sua
característica pessoal também está atrelada a busca de uma convivência
harmoniosa no espaço público.
Entretanto, a relação entre fraternidade e direito tem que ser delimitada de
forma clara, uma vez que se apresentam como realidades que atuam em campos
diferentes e segmentados, Fausto Goria133 assim questionou:
o que tem a ver a fraternidade com o Direito ? Existem ligações, ou
se trata de realidades que atuam em campos diferentes ? Esta última
parece uma convicção bastante difundida: muitos acham que a
fraternidade só pode ser espontânea, enquanto seria típica do
Direito, a co-atividade. Nesse caso, acaba-se afirmando que o Direito
é tanto mais necessário quanto menos a fraternidade age, E, viceversa, que uma sociedade impregnada de fraternidade poderia
dispensar o direito.

É fato que o ponto de partida para formar um entendimento, não poderá ser
uma visão ingênua de que a natureza do direito é conflituosa enquanto que a da
fraternidade é harmônica, espontânea. Este pensamento, embora com algum
realismo, não é o fundamento que justifica o caminhar do direito e fraternidade em
direções diferentes.
A coexistência do direito e da fraternidade é possível, e segundo GORIA
131
132

133

Ibid.,p. 14
Para SPENGLER, Ibid., p. 85, a importância da fraternidade como exigência da política ocorre
porque os conceitos de liberdade e igualdade ficaram por incompletos ou fracassados, tendo como
exemplo, os países de diversos mundos (tanto os não desenvolvidos quanto os desenvolvidos –
de primeiro mundo) que ainda não conseguiram a implementação efetiva dos princípios da
liberdade e igualdade. Além disso, nas sociedades mais industrializadas, visualiza-se esta mesma
situação, uma vez que “essas sociedades continuam permeadas de amplas faixas de pobreza,
denominadas de diferentes maneiras por vários estudiosos.”
GORIA, Fausto. Fraternidade e Direito. Algumas reflexões. In: CASO, Giovanni; CURY, Afife;
CURY, Munir; SOUZA, Carlos Aurélio Mota de (Org.). Direito e Fraternidade. São Paulo: LTR,
2008. p. 25.
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dependerá da forma como aquele é concebido, afirmando que:
Por exemplo, os seguidores de teorias institucionais (qual o francês
Hauriou e o italiano Sant Romano), que pensam o Direito inerente a
qualquer grupo social organizado, não teriam dificuldade em admitir a
sua existência também numa sociedade completamente fraterna.
Segundo essa concepção, a fraternidade poderia apresentar-se
como uma experiência vivida com relacionamentos positivos e
enriquecedores, traduzidos em Direito justamente para assumir
caráter estável e institucional.134

A melhor forma de reconhecer a proximidade desta relação, não será
estabelecendo um confronto entre teorias e sim demonstrando a presença da
fraternidade em alguns ordenamentos jurídicos, como na Revolução Francesa
(1789) e na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). O ordenamento
jurídico pátrio faz previsão da fraternidade no preâmbulo da Constituição da
República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988, quando menciona que um
dos valores supremos de uma sociedade é a fraternidade, sendo esta um princípio
facilitador dos direitos do homem garantidos pela Carta Magna. Este é o teor do
preâmbulo:
Nós representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia
Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático de
Direito, 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.

Assim, para a construção de uma sociedade fraterna é necessário pensar na
fraternidade, como um valor juridicamente protegido, um princípio facilitador dos
direitos do homem, que aceita cada cidadão com suas especificidades e sem
preconceitos.
A construção de um Estado Fraternal remete à integração dos princípios da

134

GORIA, op. cit., p. 26
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liberdade, igualdade e fraternidade135, o ex-ministro do STF, Carlos Ayres Britto

135

Cumpre destacar alguns pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal em que se verifica a
adoção e a menção expressa da fraternidade: i) ADI nº 2649-6/DF, Órgão Julgador: Tribunal
Pleno, Relatora: Ministra Carmen Lúcia, DJ 17.10.2008 – Ação Afirmativa (afirmando que “A
busca da igualdade de oportunidades e possibilidade de humanização das relações sociais, uma
das inegáveis tendências da sociedade contemporânea, acolhida pelo sistema constitucional
vigente, determina a adoção de políticas públicas que propiciem condições para que se amenizem
os efeitos das carências especiais de seus portadores e toda a sociedade atue para os incluir no
que seja compatível com as suas condições. [...] Devem ser postos em relevo os valores que
norteiam a Constituição e que devem servir de orientação para a correta interpretação e aplicação
das normas constitucionais e apreciação da subsunção, ou não, da Lei n. 8899/94 a elas. Vale,
assim, uma palavra, ainda que brevíssima, ao Preâmbulo da Constituição, no qual se contém a
explicitação dos valores que dominam a obra constitucional de 1988. Ali se esclarece que os
trabalhos constituintes se desenvolveram “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...” [...] Na esteira destes valores supremos explicitados no
Preâmbulo da Constituição brasileira de 1988 é que se afirma, nas normas constitucionais
vigentes, o princípio jurídico da solidariedade. [...]”. Complementando ainda afirmou que “não
apenas o Estado haverá de ser convocado para formular as políticas públicas que podem conduzir
ao bem-estar, à igualdade e à justiça, mas a sociedade haverá de se organizar segundo aqueles
valores, a fim de que se firme como uma comunidade fraterna, pluralista e sem preconceitos”); ii)
ADI 3510/DF ADI nº. Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Relator: Ministro Carlos Ayres Brito, DJ
28.05.2010 – Lei de Biossegurança. (EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DE BIOSSEGURANCA. IMPUGNAÇÃO EM BLOCO DO ART.
5º DA LEI Nº 11.105, DE 24 DE MARÇO DE 2005 (LEI DE BIOSSEGURANCA). PESQUISAS
COM CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO À
VIDA. CONSITUCIONALIDADE DO USO DE CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS EM
PESQUISAS CIENTÍFICAS PARA FINS TERAPÊUTICOS. DESCARACTERIZAÇÃO DO
ABORTO. NORMAS CONSTITUCIONAIS CONFORMADORAS DO DIREITO FUNDAMENTAL A
UMA VIDA DIGNA, QUE PASSA PELO DIREITO À SAÚDE E AO PLANEJAMENTO FAMILIAR.
DESCABIMENTO DE UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE INTERPRETAÇÃO CONFORME PARA
ADITAR À LEI DE BIOSSEGURANCA CONTROLES DESNECESSÁRIOS QUE IMPLICAM
RESTRIÇÕES ÀS PESQUISAS E TERAPIAS POR ELA VISADAS. IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA
AÇÃO. [...] II - LEGITIMIDADE DAS PESQUISAS COM CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS
PARA FINS TERAPÊUTICOS E O CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL. A pesquisa científica
com células-tronco embrionárias, autorizada pela Lei nº 11.105/2005, objetiva o enfrentamento e
cura de patologias e traumatismos que severamente limitam, atormentam, infelicitam, desesperam
e não raras vezes degradam a vida de expressivo contingente populacional (ilustrativamente,
atrofias espinhais progressivas, distrofias musculares, a esclerose múltipla e a lateral amiotrófica,
as neuropatias e as doenças do neurônio motor). A escolha feita pela Lei de Biosseguranca não
significou um desprezo ou desapreço pelo embrião "in vitro", porém u'a m ais firme disposição para
encurtar caminhos que possam levar à superação do infortúnio alheio. Isto no âmbito de um
ordenamento constitucional que desde o seu preâmbulo qualifica "a liberdade, a segurança, o
bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça" como valores supremos de uma sociedade
mais que tudo "fraterna". O que já significa incorporar o advento do constitucionalismo fraternal às
relações humanas, a traduzir verdadeira comunhão de vida ou vida social em clima de
transbordante solidariedade em benefício da saúde e contra eventuais tramas do acaso e até dos
golpes da própria natureza. Contexto de solidária, compassiva ou fraternal legalidade que, longe
de traduzir desprezo ou desrespeito aos congelados embriões "in vitro", significa apreço e
reverência a criaturas humanas que sofrem e se desesperam. Inexistência de ofensas ao direito à
vida e da dignidade da pessoa humana, pois a pesquisa com células-tronco embrionárias
(inviáveis biologicamente ou para os fins a que se destinam) significa a celebração solidária da
vida e alento aos que se acham à margem do exercício concreto e inalienável dos direitos à
felicidade e do viver com dignidade (Ministro Celso de Mello).[...]. Percebe-se que a escolha feita
pela Lei de Biossegurança não significou um desprezo ou desapreço pelo embrião “in vitro”, porém
uma mais firme disposição para encurtar caminhos que possam levar à superação do infortúnio
alheio. Isto no âmbito de um ordenamento constitucional que desde o seu preâmbulo qualifica “a
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assim afirmou:

[...] a compassiva ou aproximativa igualdade social é a condição
material objetiva para o desfrute de uma liberdade real. Tanto quanto
esse mesmo tipo de igualdade social é condição material objetiva
para o desfrute de uma fraternidade como característica central de
qualquer povo.136

Logo, considerando a fraternidade como uma perspectiva jurídica e não
somente política, Estado, governo e sociedade civil, individual e conjuntamente se
tornam responsáveis pela construção de uma sociedade que tem por objetivo a
formação de cidadãos, não no sentido clássico aristotélico de homem-cidade, mas
sim, na construção de uma sociedade fraterna que levará em consideração o
binômio homem/todos os homens. Assim, pode-se afirmar que estando o ser
humano consciente de seus direitos e deveres e do desafio socrático “conhece-te a
ti mesmo”, irá perseguir a fraternidade, sendo este, portanto, um dos compromissos
de um Estado Democrático de Direito.137
Neste sentido, a fraternidade é capaz de “interpretar e transformar o mundo
real”138, sendo “resgatada como um meio de possibilitar o reconhecimento do outro e
de sua alteridade.”139
Diferentemente da liberdade e da igualdade, os postulados do direito
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça” como valores
supremos de uma sociedade mais que tudo “fraterna”. O que já significa incorporar o advento do
constitucionalismo fraternal às relações humanas, a traduzir verdadeira comunhão de vida ou vida
social em clima de transbordante solidariedade em benefício da saúde e contra eventuais tramas
do acaso e até dos golpes da própria natureza); iii) RMS nº 26071-1/DF – Órgão Julgador:
Primeira Turma. Relator: Ministro Carlos Ayres Britto, DJ 01.02.2008 - Concurso público, candidato
portador de deficiência visual (EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA VISUAL. AMBLIOPIA. RESERVA DE VAGA. INCISO VIII DO ART.
37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. § 2º DO ART. 5º DA LEI Nº 8.112/90. LEI Nº 7.853/89.
DECRETOS NºS 3.298/99 E 5.296/2004. 1. O candidato com visão monocular padece de
deficiência que impede a comparação entre os dois olhos para saber-se qual deles é o "melhor". 2.
A visão univalente -- comprometedora das noções de profundidade e distância -- implica limitação
superior à deficiência parcial que afete os dois olhos. 3. A reparação ou compensação dos fatores
de desigualdade factual com medidas de superioridade jurídica constitui política de ação afirmativa
que se inscreve nos quadros da sociedade fraterna que se lê desde o preâmbulo da Constituição
de 1988. 4. Recurso ordinário provido.).
136
BRITTO, Carlos Ayres. O Humanismo como categoria constitucional. Belo Horizonte, Fórum, 2007,
p. 217.
137
MACHADO, Carlos Augusto Alcântara. A fraternidade como categoria jurídica. Palestra proferida
no XXII Encontro Nacional do CONPEDI, Curitiba, 2013.
138
SPENGLER, Fundamentos, op. cit., p.89.
139
Ibid.
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fraterno conduzem a novos caminhos a serem percorridos pelo direito na busca de
uma reestruturação

da comunidade,

na

qual

o pensamento egoístico do

individualismo é deixado de lado para dar lugar ao bem coletivo, a um olhar para o
outro140, ou seja, a “[...] caminhar em direção a um reconhecimento efetivo e eficaz
da alteridade, da diversidade e da reciprocidade.” 141 A ideia deste outro, como
afirmado por Giuseppe Tosi, é de alguém mais pobre, mais desfavorecido, ou seja,
alguém que “não sou eu nem meu grupo social, mas o ‘diferente’ diante do qual
tenho deveres e responsabilidades, e não somente direitos a opor.”142
Complementando este panorama, os ensinamentos da ética da alteridade de
Emmanuel Lévinas, se adequam muito bem, pois para o autor, o homem diante das
inúmeras transformações nas relações (econômicas, técnicas e científicas) foi
massificado e tal situação repercutiu efeitos também na unidade unificadora e
totalizante do eu e no consequente individualismo, passando a excluir o confronto e
a valorização da diversidade, o que na verdade significam a abertura para o outro.
Assim, com a constatação da negação do outro, Lévinas acaba gerando um novo
sentido para a valorização ética do ser humano, ao permitir uma reflexão crítica, na
qual se propõe uma nova visão de primazia da ética sobre o eu.
Com base nestas afirmações, é possível fazer uma correlação entre a
fraternidade, a ética da alteridade e a mediação, uma vez que esta forma de tratar o
conflito utiliza técnicas que conduzem a um respeito, confiança e alteridade, sendo
esta última um pressuposto básico para a interação e interdependência de todos os
homens.
Essa é a essência da mediação, a preocupação com o outro, pois para uma
melhora no diálogo entre as partes, é necessário que dentre as técnicas utilizadas,
as partes se coloquem no lugar do outro. Assim, este outro não está sendo
coisificado, importando aqui a proposta da alteridade.
A análise da fraternidade sob esta perspectiva leva à conclusão de que ela
140

141
142

Neste sentido, fica claro que a ideia de fraternidade é de desvinculação dos laços de sangue para
uma “luta” para “laços mais amplos e tendencialmente universais. Este é o grande desafio que os
Direitos Humanos enfrentam no século XXI, no mundo globalizado, esta é a nova grande tarefa a
ser realizada no século XXI: a superação de uma lógica meramente identitária, em direção a um
reconhecimento efetivo da alteridade, da diversidade e da reciprocidade.”(TOSI, Giuseppe. A
fraternidade é uma categoria política? In: BAGGIO, (Org.). op. cit., p. 59).
SPENGLER, Fundamentos, op. cit., p. 90.
TOSI, op. cit., p. 59.
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possibilita uma relação de reciprocidade, na qual simultaneamente há um dar e
receber, uma ida ao encontro do outro possibilitando uma abertura para escutá-lo,
uma responsabilidade pelo outro e consequentemente pelo bem estar da
comunidade. Promove ainda, uma responsabilidade social por parte de cada
indivíduo que como participante da comunidade atuará não só em sua própria
defesa, mas também na defesa do bem comum. Neste sentido, pode-se afirmar que
a fraternidade capacita o homem de forma a buscar a efetivação de seus direitos,
sem que fique a espera de toda e qualquer atuação do Poder Estatal143 .
Se as formas tradicionais de Jurisdição não se apresentam mais como a
melhor solução para tratamento de determinados conflitos, até porque não se
preocupa com o outro em sua outricidade, a mediação “pode ser uma forma de
descortinar novos rostos, de desvelá-los”144, pois ao promover o diálogo entre as
partes, possibilita que as divergências possam ser resolvidas sob outro ângulo que
acarrete resultados mais favoráveis.
A mediação não tem a pretensão de acabar com o conflito, até mesmo
porque tal situação além de impossível, também seria indesejado para a sociedade,
pois “o conflito é salutar para o crescimento e o desenvolvimento da personalidade,
por gerar vivências e experiências valiosas pra o indivíduo em seu ciclo de vida”145.
Seguindo este raciocínio, o que se pretende, é a transformação do conflito, o que
pode ser obtido através do diálogo, de entendimentos compartilhados, quando as
partes envolvidas no conflito irão “falar e escutar, abandonar sua posição de
identidade absoluta e inegociável e valorizar a posição e o sentido de ser ‘outro’.” 146
Com isso, percebe-se que há uma superação do individualismo para se
chegar a uma proteção do sentimento de humanidade, de “’estar com o outro’ e não
‘contra o outro’”147. O diálogo é que delimitará as bases deste conflito e, portanto,
surge como a melhor opção para tratar as divergências.
Importante deixar claro que este diálogo não significa uma mera conversa
entre as partes, pois esta pode ao invés de reduzir os ruídos de comunicação,
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AQUINI, Marco. Fraternidade e Direitos Humanos. In: BAGGIO, (Org.),op. cit., p. 138-139.
LUCAS; SPENGLER, op. cit., p. 59.
TARTUCE, op. cit., p.33
LUCAS; SPENGLER, op. cit., p. 59
SPENGLER, Fundamentos, op. cit., p. 93.
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aumentá-los, quando permite, diante de um sentimento raivoso, que a troca de
críticas, de exigências e ameaças passe a ser o tônus da conversa e neste sentido o
diálogo em nada ajudará no tratamento do conflito.
Logo, o diálogo que se pretende na mediação e em especial na mediação
comunitária148, é o transformador, aquele que irá restabelecer/estabelecer a
comunicação entre as partes, permitindo o olhar para o outro no contexto trabalhado
acima, ou seja, de alteridade, tendo o mediador a função de facilitar o diálogo, de
forma a conduzir as partes a um entendimento que conduza a pacificação do
conflito.
Neste sentido fica clara a ligação entre fraternidade e mediação, pois se o
fundamento for a ética se direcionando para um diálogo transformador, haverá o
restabelecimento da comunicação e respeito pela alteridade e fraternidade, fazendo
a solidariedade imperar.149
Objetivando, portanto, a realização de um diálogo transformador, no qual as
partes consigam a substituição de uma relação, onde prevaleça a cooperação e
integração, verifica-se a mediação como um instrumento altamente propício para
desenvolvimento destas capacidades.
Com isso permite-se que as partes sejam ouvidas, expressem seus
sentimentos, tenham ações múltiplas e em conjunto, na busca de uma resolução
que venha a ser satisfatória para todos. Assim, há uma mudança na forma
tradicional de enxergar o mundo, pois com o diálogo transformador, não há a busca
de um culpado e sim de responsabilidades. Não há verificação de existência de uma
verdade absoluta e universal, nem da figura do ganhador e do perdedor.
Portanto,

este

diálogo

característico

na

mediação, reflete

a teoria

habermasiana do agir comunicativo, que tem na comunicação o grande instrumento
transformador, tema este que será abordado a seguir.

148
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Sobre o tema, remete-se o leitor ao capítulo 3 deste trabalho.
SPENGLER, Fundamentos, op. cit., pg. 102
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2.3 A COMUNIDADE E SEU AGIR COMUNICATIVO: O DIÁLOGO COMO
FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

Para o filósofo e sociólogo alemão Jürgen Habermas, as sociedades atuais,
pós-convencionais, complexas, estão estruturadas em condições precárias de
integração social, arranjos que potencializam os conflitos, dificultam a formação de
unidades axiológicas e impedem a emancipação do homem. Em meio a esse
cenário, os indivíduos dirigem suas ações por critérios de racionalidade meramente
instrumentais, voltados à busca de interesses próprios, espelhados através de
cálculos de vantagens e decisões arbitrárias. Atua-se sobre o outro e não com o
outro, isto é, um “agir racional com direção a fins”, meramente estratégico.
Para Habermas150, as interações comunicativas são aquelas em que:

[...] as pessoas envolvidas se põem de acordo para coordenar seus
planos de ação, o acordo alcançado em cada caso medindo-se pelo
reconhecimento intersubjetivo das pretensões de validez. No caso de
processos de entendimento mútuo linguísticos, os atores erguem
com seus atos de fala, ao se entenderem uns com os outros sobre
algo, pretensões de validez, mais precisamente, pretensões de
verdade, pretensões de correção e pretensões de sinceridade,
conforme se refiram a algo no mundo objetivo (enquanto totalidade
dos estados de coisas existentes), ou a algo no mundo social comum
(enquanto totalidade das relações interpessoais legitimamente
reguladas de um grupo social) ou a algo no mundo subjetivo próprio
(enquanto totalidade das vivências a que têm acesso privilegiado).
Enquanto que no agir estratégico um atua sobre o outro para ensejar
a continuação desejada de uma interação, no agir comunicativo um é
motivado racionalmente pelo outro para uma ação e adesão – e isso
em virtude do efeito ilocucionário de comprometimento que a oferta
de um ato de fala suscita.

A teoria da ação comunicativa e ética discursiva de Habermas busca
entender a moralidade sob a visão filosófica, sociológica e psicológica, apresentando
a ética discursiva como sendo parte da ação comunicativa, que com ela se
confunde.
Sales151, analisando esta teoria habermasiana, afirma que:
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HABERMAS, Jürgen. Consciência moral e agir comunicativo. Tradução de Guido A. de Almeida.
Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1989. p. 79.
151
SALES, op. cit., p. 171.
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A Teoria da Ação Comunicativa, de Jürgen Habermas (Theorie des
Kommunikativen Handels), procura um conceito comunicativo de
razão e um novo entendimento da sociedade, ou seja, sociedade na
qual os indivíduos participam ativamente das decisões individuais e
coletivas conscientemente, ensejando-lhes a responsabilidade por
suas decisões. Essa teoria entende o indivíduo como ente
participativo que antes de agir avalia as possíveis consequências,
tendo em vista, por exemplo, as normas e sanções apresentadas
pelo ordenamento jurídico do país. Não agem, portanto,
mecanicamente.

Para o filósofo, a ética discursiva tem a linguagem como o instrumento que
possibilitará as interações necessárias entre os três caminhos acima identificados
(filosofia, sociologia e psicologia), ou seja, a que propiciará a unidade na
interdisciplinaridade.
A perspectiva sociológica da teoria da ação comunicativa diz respeito a dois
tipos de ação, que Habermas identifica como: ação instrumental e ação
comunicativa.152 As sociedades que possuem locais onde há a prevalência da ação
instrumental, são identificadas pelo filósofo, como mundo sistêmico e aquelas nas
quais a prevalência é da ação comunicativa, a identificação é de mundo vivido ou
mundo da vida.
Citadino153, contextualizando Habermas, afirma que “a ação comunicativa,
por facilitar o diálogo acaba por trazer uma melhor decisão para os indivíduos e
diferentemente do mundo sistêmico, o mundo da ação comunicativa é, o mundo
vivido ou o mundo da vida”.
O mundo da vida para Habermas, “configura-se como uma rede ramificada

152
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Para SALES, “A ação instrumental representa a ação técnica, na qual são aplicados os meios para
a obtenção dos fins. A ação comunicativa, por sua vez, representa o diálogo entre as partes,
buscando através da linguagem as melhores decisões para os indivíduos e para a sociedade. As
sociedades modernas, tomadas pelo dinheiro e pelo poder, utilizam-se da ação instrumental. No
sistema político, o poder substitui a linguagem e, no sistema econômico, a linguagem (diálogo)
tem sido substituída pela ação técnica, quando os fins justificam os meios. Nesses sistemas não
há espaço para ação comunicativa. A ação comunicativa prevalece em esferas da sociedade onde
existe a inferação linguisticamente mediada, ou seja, comunicação entre os membros da
sociedade voltada para o entendimento e harmonia entre seus membros. A interação por meio do
diálogo busca o entendimento e o bem estar de cada um. Na ação comunicativa, o dinheiro e o
poder, determinantes na ação instrumental, são substituídos pela linguagem, pela comunicação. O
espaço da sociedade em que ainda existe a ação comunicativa é o chamado por Jürgen
Habermas, de mundo vivo ou mundo da vida (Lebenswelt).”(SALES, op. cit., p. 173).
CITTADINO, Gisele. Pluralismo, direito e justiça distributiva. 3.ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2004, p. 108.
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de ações comunicativas que se difundem em espaços sociais e épocas históricas; e
as ações comunicativas, não somente se alimentam das fontes das tradições
culturais e das ordens legítimas, como também dependem das identidades de
indivíduos socializados.”154 Por isso a necessidade de apoio e reconhecimento
recíproco estruturada nas tradições e ordens legítimas, pois somente assim, para o
filósofo, os indivíduos podem se firmar na qualidade de sujeitos.
A ação comunicativa “[...] modifica a relação entre os indivíduos,
transformando o subjetivo em intersubjetivo, possibilitando maior compreensão do
individual, e do coletivo e do bem estar social, permitindo a organização social, a
elaboração e a validação de normas [...]”.155
Considerando a teoria do agir comunicativo de Habermas, o indivíduo é
possuidor de capacidade de auto-reflexão e crítica, pois antes que inicie o seu agir,
irá avaliar as consequências de suas ações, atuando, portanto, com mais
consciência, o que possibilitará uma modificação do mundo. Com isso, Habermas
“[...] amplia o conceito de racionalidade e designa como racionais os indivíduos que,
frente aos seus padrões valorativos, tem a capacidade de adotar uma atitude
reflexiva e, portanto, crítica [...]”.156
Assim, Habermas, fazendo uma ponte com a psicanálise e a atuação do
terapeuta (visão freudiana), acredita que tem pessoas que se comportam
irracionalmente, pois acabam se enganando no seu autoconhecimento, enquanto
que existem pessoas que conseguem ter uma atitude reflexiva sobre sua
subjetividade e através da autorreflexão tem condições de se liberarem de suas
ilusões e fantasias que foram adquiridas com a própria vivência.

Quien sistemáticamente se engaña sobre sí mismo se está
comportando irracionalmente, pero quien es capaz de dejarse ilustrar
sobre su irracionalidad, no solamente dispone de la racionalidade de
un agente capaz de juzgar y de actuar racionalmente con arreglo a
fines, de la racionalidad de un sujeto moralmente lúcido y digno de
confianza en asuntos práctico-morales, de la racionalidad de un
sujeto sensible en sus valoraciones y esteticamente capaz, sino
también de la fuerza de comportarse reflexivamente frente a su
propia subjetividad y penetrar las coacciones irracionales a que
154
155
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HABERMAS, 2003, p. 111.
SALES, op. cit., p. 175.
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pueden estar sistemáticamente sometidas sus manifestaciones
cognitivas,
sus
manifestaciones
prácticomorales
y
sus
157
manifestaciones práctico-estéticas.

Para Habermas, o mundo da vida é o solo de onde emerge a racionalidade e
o agir comunicativo. O mundo da vida tem que ser revitalizado no interior das
esferas públicas para que a racionalidade comunicativa possa fazer frente aos
imperativos sistêmicos, decorrentes dos meios de dinheiro e poder, o que ele chama
de racionalidade instrumental.
Neste sentido, os sujeitos têm capacidade de linguagem e ação e podem
estabelecer

práticas

argumentativas,

através

das

quais

há

uma

garantia

intersubjetiva de compartilhamento de um contexto comum, de um “mundo da vida”.
Com isso, há um despertar para o indivíduo quanto a suas responsabilidades como
membros da sociedade, e como decorrência deste despertar, desta modificação,
surge uma compreensão não só das manifestações individuais, mas também
daquelas ocorridas no mundo à volta, o que acaba possibilitando o entendimento,
cooperação e solidariedade, permitindo, portanto, uma compreensão maior dos
fenômenos individuais, propiciando uma melhor percepção dos sentimentos entre os
envolvidos.
Nesta perspectiva de interação, verifica-se que há uma correlação entre a
sociedade e o sujeito, que por meio de estruturas linguísticas evolui originando o que
Habermas

conceitua

como

intersubjetividade,

sendo,

portanto,

este

o

direcionamento para o qual se volta a ética discursiva.
Tem-se, portanto, a construção de relações sociais apoiadas no princípio da
reciprocidade, em um acordo procedimental, não substancialista, quanto à validade
das argumentações com base nos melhores argumentos. Neste caso, todos os
interessados atuam ativamente, falando, agindo, intervindo, fazendo afirmações,
trazendo problemas, apresentando novas declarações e tudo sempre nas mesmas
condições de igualdade e com liberdade de comunicação, condições estas
totalmente favoráveis ao diálogo e que Habermas identificou como sendo uma ética
discursiva.
As pessoas se valem da argumentação para buscar o entendimento e
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HABERMAS, op. cit., p. 41.

71

justamente, esta argumentação racional, tem o condão de fazer com que as partes
possam se convencer mutuamente da veracidade das afirmações e declarações, o
que faz acreditar que não há necessidade de terem como pré requisito a existência
de valores em comum compartilhados. O entendimento entre as pessoas depende
da argumentação.
Assim, os cidadãos possuem autonomia para participarem da formação
racional da vontade e da opinião. Neste contexto, somente os meios alternativos de
tratamento dos conflitos que permitem o uso da razão comunicativa (igualdade de
direitos de comunicação, racionalidade e exclusão da coação) são os capazes de
permitirem o emprego do direito válido.
Para Habermas, é importante que se chegue a convicções de forma que
todos os sujeitos concordem sem que ocorra o uso da coerção, pois assim “as
forças ilocucionárias158 do uso da linguagem orientada pelo entendimento”159,
aproximam razão e vontade.
Neste sentido, Coutinho analisou esta estrutura dialógica e sua importância
na linguagem.
(...) no caso da ação comunicativa a linguagem se constitui num meio
capaz de possibilitar inteiramente o entendimento mútuo. A
linguagem se apresenta, então, como motor da integração social,
tendo a comunicação como o veículo de construção de uma
identidade comum entre indivíduos... 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.160

Como já afirmado, a formação discursiva da vontade que permite a interação
comunicativa com a utilização do melhor argumento, propiciará aos sujeitos a
158

159
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Termo utilizado na teoria dos atos da fala e refere-se ao ato realizado pelo falante por conta de
seu enunciado. As promessas, ordens e pedidos, são exemplos de atos ilocucionários.
HABERMAS, Jürgen Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Tradução de Flávio Beno
Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p. 138.
COUTINHO, Sérgio. A recepção como ‘pragmática argumentativa’ – uma visita ao conceito pelo
olhar habermasiano. In: Perspectiva Teológica n. 37. 2005, p. 345
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possibilidade de promoverem mudanças sobre algumas de suas convicções e com
isso encontrarem razões para seus atos. Assim, os próprios sujeitos orientarão suas
ações alcançando a “situação ideal de fala” proposta por Habermas.
Portanto, Habermas propõe uma teoria crítica da sociedade, que tem no agir
comunicativo o principal mecanismo de realização de entendimentos entre sujeitos,
os quais formam uma consciência moral dirigida por princípios de justiça, com igual
respeito por cada um dos integrantes do corpo social e consideração dos interesses
de todos, orientados pela ideia de reciprocidade. Assim, formam-se consensos com
base nesses ideais de justiça e solidariedade social.
Esta forma de restabelecer o consenso, com o uso de argumentos sobre o
qual se constrói uma razão comunicativa nos moldes proposto por Habermas,
“gerando compromissos, numa estrutura social complexa na qual a coerção,
caracterizada pela possibilidade de sanção, já não se apresenta mais como
elemento condutor absoluto do agir social em relações conftituosas” 161, identifica a
mediação comunitária como instrumento que utiliza a comunicação, o consenso e a
inclusão social, de forma a tratar os conflitos gerados na comunidade.
Neste contexto, Foley, afirma:

a mediação comunitária, reproduz a situação ideal de fala
habermasiana, na medida em que capacita pessoas, grupos e
instituições a trilhar caminhos possíveis para a solução de seus
problemas, por meio de um diálogo não colonizado pela coerção.162

Nessa perspectiva, verifica-se que os pressupostos habermasianos da
situação ideal de fala, estão de acordo com a proposta da mediação, uma vez que
qualquer pessoa poderá falar e fazer parte do debate, podendo não só questionar
qualquer assertiva que se apresente, mas também apresentar qualquer afirmação,
poderá ainda manifestar suas atitudes, desejos e necessidades, além de não poder
ocorrer qualquer tipo de coação interna ou externa que possa impedir as partes de
exercerem seus direitos.

161
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SPENGLER, Fundamentos, op. cit., p. 173.
FOLEY, Gláucia Falsarella. Justiça comunitária: por uma justiça da emancipação. Belo Horizonte:
Fórum, 2010. p. 125.

73

Portanto, a possibilidade de as partes decidirem seus conflitos, podendo
olhar e escutar o outro, de forma que conjuntamente possam chegar a uma
resolução para a divergência que atrapalhava a comunicação entre elas, evidência a
força deste diálogo transformador em poder mudar a realidade e atingir a paz social,
apostando numa sociedade fraterna e solidária, tal qual o que se pretende na
mediação comunitária. Entretanto, entender a realidade das partes, o espaço social
onde acontecem os conflitos com suas dificuldades estruturais e sociais, saber quem
será este terceiro imparcial que irá assumir a tarefa de conduzir as partes a
participarem ativamente na busca de melhores soluções, é o que será analisado no
próximo capítulo.
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CAPÍTULO 3
MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA: O CONFLITO TRATADO “NA” E “PELA”
COMUNIDADE

Como já abordado no capítulo 1, a explosão da litigiosidade dos dias atuais
aliada à ineficácia dos meios tradicionais de resolução das demandas, permite cada
vez mais a busca pelos meios alternativos de tratamento dos conflitos (mediação,
conciliação e arbitragem), que de forma mais célere e menos onerosa, promovem a
paz social. A mediação surge como uma nova forma de olhar o conflito, propiciando
uma mudança no paradigma de ganhar x perder, para o do ganhar x ganhar,
trabalhando com o diálogo transformador e a participação das partes na formação
de um consenso que atenderá aos envolvidos.
Tendo por base a existência de conflitos que são circunscritos à determinada
comunidade e aos indivíduos que nela habitam e sob uma perspectiva crítica do
direito marcada pelo pluralismo jurídico, este capítulo irá desenvolver a mediação
comunitária como um método que permite o tratamento do conflito pela própria
comunidade. Com isso, verifica-se a possibilidade da mediação como instrumento
de transformação social, possibilitando a construção de espaços democráticos que
conduzem a uma efetiva democratização do acesso à justiça por meio de uma
cidadania ativa e um direito emancipatório.
A mediação comunitária, portanto,
implica na consciência da capacidade e articulação de comunidades
para resolver suas questões locais. Mais que um método alternativo
de resolução de conflitos, consiste numa proposta paradigmática ao
Direito: uma proposta multidisciplinar, intersetorial e integradora de
transformação social. A mediação comunitária inclui e vai além dos
princípios gerais da mediação de conflitos, se configurando a partir
da influência do contexto local nas pessoas – que possuem uma
referência identitária partilhada – e em seus conflitos e a partir do
impacto do aprendizado ou transformação proporcionada pela
mediação neste mesmo contexto. 163
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GUINDANI, Miriam Krenzinger A; ANSARI, Moniza Rizzini. Mediação Comunitária como
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É nesse contexto que a mediação comunitária se apresenta como um
instrumento democrático e autocompositivo de tratamento de conflitos, que promove
o resgate e a valorização do diálogo, representando uma grande ferramenta
transformadora, permitindo aos indivíduos criarem ou recriarem laços, de forma a se
auto-organizarem, prevenindo e solucionando seus próprios conflitos de interesses.
Assim, a comunicação é capaz de permitir que os indivíduos possam construir
decisões justas e legítimas, que sejam capazes de pacificar o litígio e facilitar uma
melhor compreensão sobre os fatos que desencadearam a disputa. A utilização do
diálogo representa o uso de uma nova forma de se observar e resolver as
controvérsias; a mediação surge, portanto, como uma ferramenta para a
transformação

social,

pois

a facilitação

do

diálogo,

com

um

acordo

de

entendimentos, permite que os sujeitos se reconheçam reciprocamente em seus
direitos e deveres, o que constituirá em uma convivência harmoniosa e geradora de
decisões obtidas consensualmente.
Neste sentido, a intervenção de um terceiro imparcial, como por exemplo, o
magistrado, pode não se apresentar como a melhor opção para a resolução dos
conflitos que surgem nestas comunidades, sendo importante identificar quais as
características que devem ter este terceiro - mediador, de forma a atingir com
sucesso os propósitos da mediação. O mediador, neste caso, é um membro da
própria comunidade e conforme será abordado neste capítulo, ficará evidenciado
que por pertencer à mesma realidade social, possuir os mesmos valores, hábitos e
crenças que as partes envolvidas, é conhecedor dos conflitos que surgem naquela
localidade e, portanto, “se coloca a serviço da comunidade e de seus cidadãos, para
incentivar a criatividade urbana, melhorando as relações humanas, colaborando com
a inclusão social”.164
Desse modo, organizou-se este último capítulo de forma a abordar a
mediação comunitária como uma forma alternativa de tratamento do conflito, suas
características e especificidades. Em seguida, o presente capítulo desenvolve um
estudo sobre a realidade das partes, o espaço social onde residem, com suas
dificuldades e ausência do Poder Público, para, por fim, estudar a mediação
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comunitária como um instrumento importante para construção de um espaço público
democrático, fundamentado na razão comunicativa, que promoverá não só o direito
fundamental de acesso à justiça, mas que também possibilita o empoderamento e a
responsabilização das partes envolvidas, servindo como um importante instrumento
de efetivação da cidadania, fortalecendo a participação dos membros daquela
comunidade na vida social, restabelecendo laços, colaborando para a inclusão social
e pacificação social. Não esquecendo ainda, de abordar a mediação comunitária em
seus resultados práticos diante do Programa Justiça Comunitária.

3.1 UM OLHAR IMPORTANTE SOBRE A MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA

Nos espaços sociais (comunidades carentes - favelas e bairros periféricos),
a pouca ou nenhuma presença do Estado somada à falta de diálogo e compreensão
do mundo moderno propiciam o aumento da organização e aplicação de regras
criadas pelo próprio cidadão objetivando o tratamento de seus conflitos. Desta
forma, “cansados de esperar, muitas vezes os indivíduos aplicam suas próprias
regras, ainda que ausentes de oficialidade”.165
Esta ausência ou presença mínima do Estado aliada não só à crise do
Judiciário166, que não consegue desempenhar seu papel com eficiência, rapidez e
efetividade, principalmente no sentido de entender os conflitos rotineiros de uma
comunidade, bem como a dificuldade dos moradores ao acesso à justiça, acabam
por gerar cada vez mais a “proliferação de direitos ditos inoficiais que tem berço
quase sempre, na falta de atenção do Estado para com os direitos fundamentais do
cidadão”.167
Neste sentido, vale lembrar que Boaventura de Souza Santos, fazendo
alusão a uma favela do Rio de Janeiro (Pasárgada), menciona que nesta
comunidade vigora um “direito paralelo não oficial, cobrindo uma interacção jurídica
muito intensa à margem do sistema jurídico estatal (o direito do asfalto, como lhe
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chamam os moradores das favelas [...])”.

168

Foi constatado pelo autor, na década de

1970, que os conflitos que surgiam eram resolvidos pelo presidente da associação
dos moradores, que funcionava como um intermediador, aplicando tais leis inoficiais.
Verifica-se, desta forma, que diante do cenário de ineficiência e de ilegitimidade
estatal, os moradores acabavam buscando outras formas de resolução dos conflitos,
criando alternativas à justiça estatal, de forma que responsabilizasse o cidadão por
suas escolhas, procurando mecanismos mais adequados para o tratamento das
divergências daquela localidade.
Entretanto, como este atuar da associação dos moradores não possuía
mecanismos de coerção oficiais, o que se verificava em alguns casos, é que este
tratamento exercia uma pressão com uso de violência não só no tratamento do
litígio, mas também como forma de imposição de poder (casos de comunidades
tomadas pelo controle do tráfico, por exemplo).
Hoje, três décadas depois, ainda se encontra esta situação em muitas
comunidades, o que representa o fracasso do monopólio estatal na resolução dos
litígios, pois “há um direito vivo, latente, que se traduz na forma como os cidadãos
lidam com as adversidades da vida no cotidiano.”169, o que acaba por permitir a
solução destes conflitos da “melhor forma” encontrada pela comunidade.
Conforme afirmado por Spengler, este direito inoficial:
[...] esbarra no contraponto do direito oficial no qual o Estado tem o
monopólio da violência legítima e do direito, dispondo de organização
burocrática de larga escala, centralizada e centralizadora; a
cidadania é atribuída a indivíduos pelo estado de que são nacionais,
pelo que em princípio não há cidadania sem nacionalidade e viceversa; os cidadãos são formalmente iguais e estão todos igualmente
sujeitos ao poder de império do Estado. 170

Com isso, constata-se a própria crise do Judiciário, pois em que pese ter o
monopólio da aplicação do direito, não possui o monopólio da produção do direito, o
que consequentemente faz surgir na sociedade “uma pluralidade de ordens
jurídicas, com diferentes centros de poder a sustentá-las, e diferentes lógicas
168
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normativas”.171
É fato que a pouca participação e/ou presença, para não dizer ausência do
Estado nestas comunidades, acaba por permitir e facilitar um maior atuar deste
direito que fica à margem do oficial, propiciando a utilização de regramentos
próprios, criados pelos cidadãos, de forma a tratar o conflito com os mecanismos
que possuem e que são aceitos e reconhecidos pelos moradores.
Verifica-se, que nestes locais, o pluralismo jurídico172 está presente,
permitindo a coexistência dos direitos, conforme afirmado por Boaventura Santos e
outros
[...] as sociedades são juridicamente pluralistas na medida em que o
direito oficial coexiste com outros direitos que circulam não
oficialmente na sociedade, no âmbito das relações sociais
específicas, tais com relações de família, de produção e trabalho, de
vizinhança, etc. Essa normatividade é frequentemente mobilizada
pelos mecanismos informais de resolução de litígios.173

É diante desta situação de pluralidade de normas que se analisa “a
(re)emergência dos meios ‘alternativos’ de resolução de conflito”174 não somente
como instrumentos que possam reproduzir a atividade do estado e promover a
emancipação social, como alternativa social, mas também, como meios que
possibilitem a valorização do espaço comunitário e estimulem a participação ativa
dos cidadãos na resolução dos conflitos.
A mediação possibilita que a comunidade possa gerir seus conflitos,
promovendo a autocomposição, propiciando aos cidadãos autonomia na construção
racional de vontades e opiniões. Desse modo, permite a participação das partes
envolvidas com igualdade de direitos, tanto no que tange à comunicação quanto à
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racionalidade e elimina qualquer tipo de constrangimento, o que justifica a afirmação
de que este meio de tratamento contempla a razão comunicativa, permitindo a
aplicação de um direito válido, conforme abordado no item 2.3 do capítulo 2.
Outro ponto importante a ser analisado é no tocante ao termo – mediação
comunitária, uma vez que há uma divergência no que tange ao conceito de
comunidade, que pode assumir diversos significados, dentre eles até mesmo um
contexto depreciativo. Assim, importante delimitar qual o conceito de comunidade
que será adotado neste trabalho.
Num primeiro momento e trabalhando com o significado da palavra
comunidade, pode-se afirmar que esta é um agrupamento social que se caracteriza
por acentuada coesão baseada no consenso espontâneo dos indivíduos que o
constituem.175
Mas, também, há a necessidade de fazer um paralelo entre o contexto
original de comunidade, na qual o indivíduo se inseria e a desintegração do Estado e
da própria comunidade. Para Buber176, a concepção básica de Estado é de uma
“coerção consentida”, que é aceita de forma expressa ou não, mas que ocorre
devido à necessidade de segurança (interna ou externa) e com isso se aceita o
Estado. O autor vai mais além, afirmando que a degeneração do Estado sempre
existiu, que “ele é a decorrência da articulação entre utilidade e consequência” e que
no fundo não existe Estado ideal e sim o Estado em que se vive. E neste sentido, o
homem percebe a comunidade de forma mais consciente, constatando que
este contexto geral não tem nada de comunitário, que não se trata de
uma autêntica vida em comum, com-o-outro, que ela não se sustenta
nas relações pessoais e imediatas entre os homens, que esta vida
não se constrói sobre estas relações. Tratava-se de um contexto
geral, mas sem um autêntico culto à comunidade.177

De qualquer forma, apesar das inúmeras interpretações para a palavra
“comunidade”, os significados e sensações que se extraem dela, foram marcantes
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para formação da opinião de Bauman 178, ao afirmar que estar em comunidade
significa estar protegido, estar em um lugar “confortável e aconchegante”. Para o
autor, “comunidade sugere coisa boa”, local onde se pode “contar com a boa
vontade dos outros”, onde as pessoas são amigáveis e sempre estarão prontas para
ajudar, há a “sensação de aconchego”.
Entretanto, esta comunidade defendida por Bauman é o tipo no qual a
maioria das pessoas não está inserida, mas que almeja um dia ser o local onde
possa viver. A partir disto, verifica-se a distância entre a comunidade existente, real
e a comunidade dos sonhos. Para o autor viver nesta comunidade dos sonhos
significaria uma extrema obediência e lealdade em troca de “proteção, da segurança
e dos serviços que propõe, presta ou promete prestar”. Assim, o cidadão para sentirse seguro na comunidade acabaria tendo que abrir mão de sua liberdade.

[...] Você quer segurança? Abra mão de sua liberdade, ou pelo
menos de boa parte dela. Você quer poder confiar? Não confie em
ninguém de fora da comunidade. Você quer entendimento mútuo?
Não fale com estranhos, nem fale línguas estrangeiras. [...]179

Este, portanto, é o preço a ser pago para ter o privilégio de viver em
comunidade, sacrifica-se a liberdade, a autonomia e a identidade e como um bônus
adquire-se a segurança, literalmente a escolha de um impõe a renúncia do outro (o
famoso jogo do ganhar/perder). Há, portanto, uma oposição entre liberdade e
comunidade. Neste sentido, pouco importa se a vida em comunidade será de acordo
com as “regras estatais (aceitas e aprovadas pela sociedade)” ou se serão aquelas
ditadas pelo chefe do tráfico, quando se analisa uma comunidade carente – favela.
Em qualquer uma das situações, haverá a troca, a diferença “é que no primeiro
temos um direito oficializado, reconhecido socialmente; no segundo, temos um
direito marginal, criado e reconhecido apenas na comunidade no qual nasceu e se
firmou.”180
Mas, será que este sentido de comunidade sempre foi o mesmo ou
ocorreram transformações? Considerando o fato de que a comunidade tem como

178

BAUMAN, op. cit., p. 7-8.
Ibid, p. 10.
180
SPENGLER, Fundamentos, op. cit., p. 224.
179

81

foco a sua existência, inevitável afirmar que por conta disto a “comunidade foi a mola
propulsora de transformação do individualismo.”181 Desse modo, o “eu” característico
do individualismo foi ficando de lado para dar lugar ao “nós”, tão característico de
grupos de pessoas, ou seja, de comunidade, na qual os “laços por proximidade
local, parentesco, solidariedade de vizinhanças” 182 são a base deste novo contexto,
no qual há “uma obrigação fraterna de partilhar as vantagens entre seus membros,
independente do talento ou importância deles”.183
Esta comunidade representa, portanto, a evolução das anteriores, é aquela
que resgatou sua autonomia e se organizou de forma a ela mesma gerir e resolver
seus conflitos, é, portanto, “[...] aquela que para proteger seus participantes dá-lhes
meios de encontrar respostas comunitárias para problemas comunitários gerando
proteção e segurança sem abrir mão da liberdade.”

184

Foley, tendo como parâmetro o Programa Justiça Comunitária 185, define
comunidade como sendo:

[...] aqueles agrupamentos humanos que vivem na mesma
localização geográfica e que, nesta condição, tendem a partilhar dos
mesmos serviços – ou da ausência deles – problemas, códigos de
conduta, linguagem e valores.
A partilha territorial, entretanto, não leva necessariamente à
construção de uma comunidade coesa socialmente. Essa
característica vai depender do grau de conexão entre seus membros
e de sua capacidade de promover desenvolvimento local, ou seja, de
gerar capital social.186

É importante ressaltar que o capital social187 está ligado diretamente ao grau

181
182

183
184
185

186
187

SPENGLER, Fundamentos, op. cit., p. 224.
COSTA, R. “Por um Novo Conceito de Comunidade: Redes Sociais, Comunidades Pessoais e
Inteligência Coletiva”. Interface - Comunic., Saúde, Educ., v.9, n.17, mar/ago 2005, p. 237.
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/icse/v9n17/v9n17a03.pdf>. Acesso em: 05 maio 2013.
BAUMAN, op. cit., p. 56.
SPENGLER, Fundamentos, op. cit., p. 226-227.
O Programa Justiça Comunitária do Distrito Federal (PJC-DF) foi criado em 2000 para
democratizar a justiça, trazendo novos ideais que possibilitam o cidadão e sua comunidade de
gerirem seus próprios conflitos, tendo os agentes comunitários como os grandes responsáveis no
compartilhamento da linguagem e valores comunitários. Sobre este projeto ver
<http://www.tjdft.jus.br/tribunal/institucional/proj_justica_comunitaria/comunitaria.htm>
FOLEY, op. cit., p. 140.
“Capital social significaria aqui a capacidade de os indivíduos produzirem suas próprias redes,
suas comunidades pessoais. Cabe lembrar que James Coleman (1990) e Robert Putnam (1993),
que estão entre os primeiros a analisar a noção de capital social, procuraram defini-lo como a
coerência cultural e social interna de uma sociedade, as normas e valores que governam as

82

de coesão social, sendo que este ocorre quando se verifica uma identidade
partilhada que enseja não só uma mobilização popular, mas também um
envolvimento com as questões locais.
Comunidade e comunitário, portanto, acabam se referindo a um grupo de
pessoas que continuam tendo sua liberdade, mas estão unidas por elementos em
que reconhecem moradia, cidadania e interesses comuns, estabelecendo entre si
relações sociais múltiplas que se identificam com a formação do espaço público.
E como alerta Jean François Six:
Cidades e subúrbios, pelo ajuntamento, no espaço reduzido de um
concentrado de sociedade, oferecem às pessoas que ali habitam um
instrumento que pode, de uma parte, liberá-las de entraves
comunitários e integristas e permitir-lhes participar de todas as
realidades culturais, sociais que se produzem nas cidades e nos
subúrbios.”188

A mediação comunitária surge neste ambiente, desenvolvendo entre os
indivíduos,

“valores,

conhecimentos,

crenças,

atitudes

e

comportamentos

conducentes ao fortalecimento de uma cultura político-democrática e uma cultura de
paz”.189 Contribui também para uma melhora no entendimento entre os moradores,
aumentando o respeito e a tolerância, de forma a “oferecer àqueles que vivem em
condições menos afortunadas possibilidades de conscientização de direitos,
resolução e prevenção de conflitos em busca da paz social.”190
Na esteira deste raciocínio, e tendo como base estas comunidades, que por
suas características e especificidades, potencializam a problematização das
relações entre os cidadãos, aprofundando os conflitos, a mediação comunitária se
apresenta como uma ferramenta perfeita, pois extrai a sua força legitimadora ao
viabilizar o entendimento entre os cidadãos sobre as regras de sua convivência.
Esta facilitação do diálogo é o ponto principal, pois como afirmado por
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Boaventura Santos, as partes estão vinculadas por “relações multiplexas”, ou seja,
“relações de múltiplo vínculo (opostas às relações de vínculo único que se
estabelecem entre estranhos), a continuidade das relações por sobre o conflito
tende a criar um peso estrutural a cuja equilibração só a mediação se adequa.” 191
Assim, a manutenção dos vínculos é algo primordial, pois as relações são contínuas
e duradouras e a resolução do impasse com a adjudicação judicial, na maioria das
vezes, não é a melhor opção.
No que tange a esta capacidade de as partes aceitarem os argumentos do
outro e se autodeterminarem de forma emancipada, Miracy Gustin afirma:

Essa argumentação interdisciplinar é legitimada no próprio processo
argumentativo, não só do mediador, como das próprias partes que,
inúmeras vezes, se ouvem pela primeira vez. Vê-se, pois, que a
metodologia de mediação, tal como aquela proposta para a
constituição de capital social, fundamenta-se em relações
democráticas por incorporar todas as “vozes” e, apesar de ter um
poder decisório limitado, quando efetivamente aceito pelas partes,
pode ter efeitos duradouros, a despeito de se dar em esfera
administrativa não-formal. Além de democrático ele é,
principalmente, emancipador. Isto porque, numa situação de
mediação, os integrantes (individuais ou grupais) devem exercer sua
capacidade de autonomia crítica e de interação dialógica para o
julgamento da questão.192

A necessidade de aumentar e implementar a prática da mediação nestas
comunidades periféricas promoverá a auto-organização de segmentos que são
marginalizados, que representam as vítimas da ingerência do Estado na facilitação
do acesso ao sistema judicial de pacificação de conflitos, incluindo-se aqui, não só o
acesso à justiça mas também o acesso a outros direitos básicos como saúde,
moradia, educação, segurança, transporte e emprego.
Com isso, a ideia de que os próprios moradores da comunidade terão a
possibilidade e capacidade de resolver seus conflitos sozinhos, sem qualquer
interferência do Poder Judiciário, privilegia todos aqueles moradores que dividem o
espaço comunitário, conferindo a oportunidade de exercerem uma ação em que eles
191
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mesmos irão administrar os conflitos. Isto significa dizer que não há qualquer tipo de
persuasão, o poder de decisão pertence tão somente às partes, o que se dá pelo
convencimento, em uma espécie de interdependência recíproca, que propicia uma
união interna, promovendo o empoderamento 193 dos habitantes daquela localidade e
atingindo a pacificação social.
Não se pode esquecer de que muitas destas comunidades têm sido palcos
de conflitos permanentes da luta de todos contra todos, retornando aos tempos de
Hobbes, do homem como lobo do homem; e a implementação da mediação
comunitária contribui para a resolução dos conflitos que surgem, sendo o diálogo o
grande instrumento transformador. Spengler194 afirma ser a mediação comunitária
“um grande passo para devolver à comunidade o tratamento de seus conflitos,
trabalhando, principalmente como aquilo que Blanchot denominou de Lei da
Amizade195”.
Portanto, a aposta nos laços de amizade surge no sentido de “garantir à
comunidade autonomia e responsabilidade para tratar seus conflitos com o auxílio
de um terceiro, igual, legitimado por suas características morais e por seus vínculos,
não institucionais, mas de amizade”.196
Assim, ao aderir à prática da mediação, a comunidade é tomada pela
consciência de que conflitos internos podem ser prevenidos ou solucionados
internamente, com o uso de técnicas de interação e promoção do diálogo que
funcionarão junto com a sua ação comunicativa, como instrumentos perfeitos para
consolidação dos direitos fundamentais, da participação social e da democracia.
Neste sentido, entender a realidade das partes, o espaço social onde
193
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acontecem os conflitos com suas dificuldades estruturais e sociais e saber quem
será este terceiro imparcial que irá assumir a tarefa de conduzir as partes a
participarem ativamente na busca de melhores soluções, é o que será analisado no
próximo item.

3.2 A REALIDADE DAS PARTES, O ESPAÇO SOCIAL, AS DIFICULDADES
EXISTENCIAIS E O MEDIADOR COMUNITÁRIO

As dificuldades econômicas que assolam o país atingem um sem número de
pessoas que vivendo, ou melhor, sobrevivendo, com o mínimo necessário para
tentar ter uma vida digna, não tem o pleno exercício de alguns direitos
constitucionais, sendo o principal deles o da moradia, residindo, portanto, em locais
onde são negados serviços básicos, como saúde, educação, saneamento,
alimentação saudável, dentre outros, o que consequentemente impõe em afirmar
que o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana não atinge, nestes
locais, sua efetividade.
A implementação de políticas sociais proativas nestas comunidades é
emergencial, em sua grande maioria, “são segmentos sociais de pobreza e
indigência”. As necessidades básicas, como afirmado acima, são evidentes,
há uma incapacidade de acesso à moradia sustentável (domicilio
dotado de acesso a água potável, luz elétrica e esgoto sanitário, e
regularização da propriedade); uma inviabilidade de se inserir em
ambiente também sustentável (ruas calçadas e ajardinadas, córregos
urbanos preservados, casas com distâncias dos vizinhos segundo a
legislação, etc); uma desarticulação crescente do acesso a bens e
serviços(transporte coletivo nos bairros de maior pobreza, coleta de
lixo, serviços de educação e de saúde de qualidade, áreas de
esporte e lazer, etc.).197

A cidadania nestes locais é interferida pelo “desemprego e subemprego, os
domicílios em locais de desabamentos iminentes, a fome ou falta de nutrientes
mínimos para uma sobrevivência sadia” 198 Soma-se a este quadro já caótico as
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inúmeras violências (intra ou extradomiciliares) que afetam o cotidiano das pessoas
que residem nestas comunidades que não possuem segurança pública de forma
efetiva.
Diante destas dificuldades, há a necessidade da criação de uma identidade
local, da valorização do espaço em que habitam estes indivíduos, o que levará até
mesmo ao reconhecimento social, o incentivo à união e às lutas em prol do
desenvolvimento desta comunidade. Todas essas motivações partem de uma
mesma batalha pela afirmação e pela permanência desses espaços, batalha que
tem como pré-requisito a auto-afirmação dos indivíduos como moradores desses
locais, isto é, a identificação entre as pessoas e o ambiente em que ocupam.
Quando o morador da comunidade tem o sentimento de pertencimento a
esta, ele inicia um processo de motivação na busca por melhores condições de vida
individuais e coletivas. O acesso aos serviços e direitos básicos são relações
contínuas que contribuirão para a permanência do indivíduo no local onde reside, o
que consequentemente acarretará numa diminuição dos níveis de violência e danos
à comunidade.
É fato que os cidadãos mais pobres tendem a conhecer menos os seus
direitos e assim terem mais dificuldades em reconhecer os problemas que os afetam
enquanto questões passíveis de soluções no âmbito jurídico e neste sentido
Boaventura Santos já afirmava que
Estudos revelam que a distância dos cidadãos em relação à
administração da justiça é tanto maior quanto mais baixo é o estrato
social a que pertencem e que essa distância tem como causas
próximas não apenas factores económicos, mas também factores
sociais e culturais, ainda que uns e outros possam estar mais ou
menos remotamente relacionados com as desigualdades
económicas.199

Neste contexto, percebe-se que a condição sócio econômica priva o cidadão
não só da prestação de serviços básicos essenciais bem como do próprio direito
constitucional de acesso à justiça. Consequentemente, permite-se o aparecimento
do direito inoficioso, paralelo, estabelecendo a separação entre o regramento e a
segurança prestados pelo Estado e aqueles que surgem dentro destas comunidades
199
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excluídas, pois “em nenhum outro lugar, os efeitos da sombra pálida da lei são tão
evidentes quanto em algumas favelas do Brasil”200.
Assim, fica claro que a omissão do Poder Judiciário permite com que
traficantes operem como juízes de facto, produzindo sua própria sombra. Esta
situação é observada em algumas comunidades (favelas) brasileiras, onde a
autoridade no local é exercida pelos traficantes de drogas, que se colocam acima do
poder da justiça tradicional. A atuação dos traficantes pode se dar ativamente no
conflito ou na forma de resolução da disputa, quando chamados pelos moradores
para exercerem seu poder resolvendo conflitos de vizinhança ou pequenas
reclamações, configurando, portanto, a situação de que os “traficantes de drogas se
transformaram na sombra da lei” 201, infelizmente esta é força mais atuante e
respeitada em algumas comunidades, a justiça ad hoc, com toda a sua
arbitrariedade que lhe é peculiar.
Apesar deste panorama assustador, existem medidas que estão sendo
pensadas e implementadas (ainda que timidamente) no território brasileiro, uma
delas é o policiamento comunitário, um modelo de polícia preventiva que tem no seu
atuar o objetivo de promover a aproximação da população aos policiais,
possibilitando com isso uma maior confiança na instituição policial do Estado. Este
modelo “assegura uma maior legitimidade social para o desenvolvimento do seu
trabalho e a adesão da população como parceira na prevenção de delitos” 202,
facilitando também, a implementação de centros de mediação para resolução dos
conflitos sociais “frutos da convivência de pessoas que têm vínculos afetivos e
relações

continuadas

(familiares,

vizinhos,

amigos)

e

que,

quando

mal

administrados, podem gerar atos de violência e crime.”203
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CRESPO, Mariana Hernandez. Perspectiva sistêmica dos métodos alternativos de resolução de
conflitos na América Latina: aprimorando a sombra da lei através da participação do cidadão. In:
ALMEIDA, Rafael Alves de; ALMEIDA, Tania; CRESPO, Mariana Hernandez. Tribunal
Multiportas: investindo no capital social para maximizar o sistema de solução de conflitos no
Brasil. 2013, p. 48. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438
/10361/Tribunal% l%20Multiportas.pdf?sequence=1>.
Ibid., p. 51.
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Mediação de conflitos sociais, polícia comunitária e segurança pública. Seqüência: Estudos
Jurídicos e Políticos, 2010, v.30, n. 58, p. 281-296, jul. 2009. Disponível em:
<http://journal.ufsc.br/index/Sequencia/artivle/view/14884>. Acesso em: 17 maio 2013.
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Este movimento204 representa uma ideia inovadora, tendo o policial no papel
do mediador, entretanto esta não é abordagem deste trabalho, muito embora
também represente uma forma de mediação comunitária, atendendo inclusive aos
seus propósitos de participação da comunidade na resolução de seus conflitos, da
cultura da paz, inclusão social, empoderamento e cidadania205
Para

a

implementação

deste

policiamento

comunitário,

mais

especificadamente, no estado do Rio de Janeiro, o governo, inspirado na
experiência da área de Segurança Pública em Medelín, na Colômbia, começou em
2008 a instalar nestas comunidades dominadas pelo tráfico, as Unidades de Polícia
Pacificadora – UPPs206, que contribuíram para acabar207 com o direito paralelo,
inoficioso que existia e, consequentemente, com isso, o Estado trouxe para dentro
destas comunidades, cidadania e serviços sociais que faltavam, minimizando a
violência, as desigualdades, trazendo, enfim, um sentimento de pertencimento, de
cidadania208.
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Que se iniciou na década de 1970 a 1980 nos países da América do Norte e Europa ocidental, tem
como característica o olhar para a comunidade, para os problemas por esta vividos, propiciando
assim, não só, a redução da criminalidade, mas também a inclusão social e o desenvolvimento
tanto humano como estrutural. O intuito é de solucionar os conflitos, com a ajuda dos membros da
comunidade, de forma mais pacífica e harmoniosa possível, por meio do diálogo e,
consequentemente, da transformação do comportamento das pessoas. (SALES, Lilia Maia de
Morais; FERREIRA, Plauto Roberto Lima; NUNES, Andrine Oliveira. Segurança pública, mediação
de conflitos e polícia comunitária: uma interface. Novos Estudos Jurídicos, [S.l.], v. 14, n. 3, p. 6283, dez. 2009. ISSN 2175-0491. Disponível em: < http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/arti
cle/view/1932>. Acesso em: 19 maio 2013). Entretanto, como esta temática exige um
aprofundamento maior, não será enfrentada no presente trabalho.
Sobre o tema verificar o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci),
criado pelo Governo Federal, que tem como objetivo o investimento neste novo formato
da
polícia:
associação
entre
segurança
e
cidadania.
Disponível
em:
<http://www.mj.gov.br/pronasci/data/Pages/MJF4F53AB1PTBRNN.htm>. Acesso em: 19 Mai.2013.
Desde 2008, foram 32 UPPs implantadas e até 2014, a previsão é de que sejam mais de 40.
Informações disponíveis em: <http://www.upprj.com/index.php/historico>. Acesso em: 16 maio
2013. Nestas comunidades o modelo de policiamento comunitário foi implementado, tendo o
Estado do Rio de Janeiro capacitado seus policiais para atuarem como mediadores dos conflitos
locais.
Entender que a instalação das UPPs acabou com o poder paralelo, de certa forma é uma utopia,
tema ainda muito polêmico que não será abordado no presente trabalho, mas importante o registro
que no dia 23 de maio de 2013, embora com a comunidade do alemão pacificada desde 2011, por
conta da morte de um traficante, foi imposto pelos traficantes, toque de recolher determinando o
fechamento de escolas, creches e comércio, o que repercutiu até o dia 26 de maio, quando
tiroteios acabaram atrasando o início da 4ª edição da corrida Desafio da Paz, que acontece na
comunidade.
Disponível
em:
<http://oglobo.globo.com/rio/policiamento-foi-reforcado-noscomplexos-da-penha-do-alemao-apos-disparos-antes-de-corrida-8502404>. Acesso em: 26 maio
2013.
A Juíza Glaucia Falsarella Foley, coordenadora do Programa Justiça Comunitária do TJDFT,
analisando a ocupação realizada pelo Estado do Rio de Janeiro, no complexo do alemão, que é
composto por 15 comunidades, alertou para o fato de que somente a presença das UPPs nas
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De toda sorte, esta não é a realidade nem de todo o município do Rio de
Janeiro, nem do Estado, representando dentro do universo deste país de dimensões
continentais, uma iniciativa cujos resultados são satisfatórios, mas ainda muito
tímidos e restritos, permitindo a afirmação, de que no Brasil ainda há, e em grande
proporção, este poder paralelo nas comunidades carentes, tal qual vislumbrado por
Boaventura Santos na década de 1970, em Pasárgada.
Assim, diante deste panorama encontrado nestas comunidades excluídas
socialmente, a mediação comunitária é uma ponte para a efetivação dos direitos,
pois possibilita o acesso à informação, a participação e a responsabilização do
cidadão por suas escolhas e o compromisso com o local (comunidade). A mediação,
neste contexto, faz a comunidade despertar para sua emancipação, pois tem a
capacidade de
devolver confiança às cidades e aos subúrbios, estudando-se a
fundo sua realidade e potencialidades, e não as reduzir a bairros –
ou a famílias- ‘problemáticos’, mas criar uma democracia urbana,
pesquisar novas maneiras de os cidadãos tornarem-se cidadãos de
fato, de responsabilizarem-se por sua cidade, por seu subúrbio, de
criarem novos projetos para si.209

Neste sentido, percebe-se que a mediação comunitária é mais do que uma
forma alternativa de acesso à justiça é também, uma política pública que vem
ganhando desataque e fomento do Ministério da Justiça e do Conselho Nacional de
Justiça – CNJ, haja vista a comprovação de sua eficiência na administração e
resolução de conflitos. Sua importância decorre das mudanças ocorridas na
sociedade e seu necessário desenvolvimento.

209

comunidades cariocas, não é capaz de conseguir impor a pacificação social. É importante sim,
que a polícia pacificadora esteja no local, mas a comunidade clama também por justiça. Neste
sentido há a necessidade de implantação do Programa Justiça Comunitária, que permita a
participação da comunidade na gestão de seus conflitos com autonomia e solidariedade. É a
justiça, feita para, na e, sobretudo, pela comunidade. É a mediação comunitária, estruturada em
um Programa pioneiro do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. A juíza, afirma que o processo de
pacificação inclui etapas de ocupação, policiamento, ação social e desenvolvimento local e que
todas estas ações devem atuar em conjunto para sucesso do programa e consequentemente para
promoção da justiça e paz nas comunidades. (Justiça comunitária - O artigo foi publicado no
jornal
“O
Globo”,
dia
11/10/2011,
na
editoria
Opinião).
Disponível
em:
<www://oglobo.globo.com/opinião/Justiça-comunitaria-2865591>. Acesso em: 22 maio 2013.
SIX, op. cit., pg. 171.
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Entende-se como políticas públicas, diretrizes, princípios que norteiam o
poder público com regras e procedimentos para regular as relações entre poder
público e sociedade. São políticas explicitadas, sistematizadas em leis ou programas
que irão orientar a utilização e aplicação dos recursos públicos. É uma política
voltada para todos, para que se alcance objetivos que aprimorem a comunidade e
que propicie uma coesão social, atendendo as demandas sociais.
É na verdade uma forma de intervenção do Estado “nas relações sociais,
estando sempre condicionada pelos interesses e expectativas dos integrantes de
tais relações”210. Representa a busca por um objetivo que adeque os meios de forma
razoável para produção de resultados positivos.
Considerando as características da mediação comunitária, verifica-se que
esta cumpre seu papel como política pública, uma vez que representa um conjunto
de programas de ação governamental permanente, que é implantado e analisado de
forma a promover a realização dos direitos e objetivos sociais e jurídicos
fundamentais para a sociedade.
Assim, ao estimular uma nova forma de buscar e fazer justiça, a mediação
comunitária representa um marco de política pública, pois representa muito mais que
uma alternativa para contribuir a aliviar a busca pela prestação jurisdicional via
Judiciário. Espera-se da mediação comunitária uma forma de tratamento dos
conflitos de forma mais adequada, mais eficaz, mais humana, que promova uma
justiça preventiva, pautada na autogestão visando a garantia do exercício da
cidadania, uma vez que realizada por mediadores comunitários, isto é, por aqueles
que conhecem a realidade das partes.
Este mediador tem como um de seus objetivos “trazer à tona as questões
subjacentes ao conflito que influenciam na possibilidade de busca de uma
solução.”211 E com isso, o que se pretende não é a simples obtenção de um acordo
que venha a pôr fim no conflito que levaram as partes até a mediação, e sim, numa
forma de estabelecer um novo relacionamento, fazer com que estas passem a ter
210
211

SPENGLER, Fundamentos, p. 229-230
SOUZA, Luciane Moessa de Souza. Mediação de Conflitos e o novo Código de Processo Civil. In:
SPENGLER, Fabiana Marion; BEDIN, Gilmar Antonio (Org.) Acesso à justiça, direitos humanos &
mediação, [recurso eletrônico]. Curitiba: Multideia, 2013. Disponível em: <www.unijui.edu.br.>.
Acesso em: 20 abril 2013.
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condições de sozinhas, encontrarem soluções que porventura possam surgir ao
longo do relacionamento que as unem, responsabilizando-se pelo tratamento do
conflito.
Neste

contexto

comunitário,

se

percebe

claramente

as

muitas

transformações que decorrem desta forma consensuada de tratar as divergências
locais, sendo o mediador, a pessoa responsável que fará nascer no outro (envolvido
no conflito) a suspensão do seu ponto de vista para considerar não só o bem
comum, mas também a sua responsabilidade com a comunidade em que vive, isto
é, em outras palavras cidadania.
Portanto, os parâmetros para o atuar nesta relação dialógica não serão
determinados por um processo judicial, isto é, pela autoridade da lei, e sim pela ética
da alteridade, olhando e percebendo o outro (neste caso a outra parte), tendo
sempre os preceitos da fraternidade como referência, para que assim possam
chegar a um consenso que atenda os interesses de ambas as partes.
Neste contexto, o mediador comunitário (terceiro imparcial) é um mediador
cidadão, foi escolhido dentre os moradores da comunidade, que não tem a missão
de decidir e sim de auxiliar as partes na obtenção de uma solução consensual,
fazendo com que estas enxerguem os obstáculos ao acordo e possam removê-los
de forma consciente, como verdadeira manifestação de sua vontade e de sua
intenção de compor o litígio como alternativa ao embate.
Por isso, afirma-se que na mediação comunitária:
tal qual um pastor que, em sua tarefa religiosa, dedica-se a atender
às necessidades espirituais, o mediador comunitário deve ouvir as
partes, reconhecer os seus clamores e suas emoções e, ao fornecer
um ambiente seguro, permitir que as raízes do conflito floresçam.
Neste sentido há um aspecto restaurativo na justiça comunitária, pelo
qual os disputantes podem compreender uns aos outros e,
desenvolvendo aptidões para a comunicação e prevenção, trabalhar
na direção de cura dos danos causados pelo conflito. 212

Desta forma, a mediação autônoma é a que realmente se coaduna com o
proposto, é indispensável que os mediadores sejam integrantes da comunidade
212

FOLEY, op. cit., p. 91.
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onde irão atuar, pois a abordagem do conflito será realizada por um indivíduo igual,
que pertence a mesma comunidade, possuindo valores, hábitos e crenças que são
comuns aos conflitantes, ou seja, totalmente inseridos na linguagem e código de
valores próprios do local. Esta situação dará ao mediador, a legitimidade que precisa
para atuar, pois suas características pessoais é que irão transmitir para as partes a
confiança necessária. Logo, o mediador comunitário, possui uma “legitimidade que
não é atribuída pelo Estado e sim pelas próprias partes, em função de suas
características, da sua conduta do seu código de ética e de moral.”213
Com isso, o mediador comunitário conseguirá levar aos demais moradores
o sentimento de inclusão social, neste sentido, desenvolve-se na comunidade, como
afirmado

por

Sales,

“conhecimentos,

crenças,

atitudes

e comportamentos

conducentes ao fortalecimento de uma cultura político-democrática e uma cultura de
paz”.214Esta situação é “essencial para que haja sintonia entre os anseios e as
ações locais. É por meio do protagonismo dos agentes locais que a comunidade
poderá formular e realizar a sua própria transformação.”215
O grande diferencial da mediação comunitária é que ela é realizada dentro
da comunidade e por um mediador que é membro desta e que foi escolhido e
capacitado tecnicamente para atuar resolvendo os conflitos que ocorrem neste local.
A atuação é voluntária e o que mobiliza o indivíduo a ser um mediador comunitário é
o sentimento de querer dedicar parte de seu tempo e responsabilidade à resolução
das divergências, beneficiando a todos “na busca de um vínculo social efetivo entre
os membros daquela comunidade.”216
Importante ressaltar que para se obter um resultado positivo, é necessário
que cada um dos participantes, como afirmado por Ferreira:
[...] faça a sua parte, seja no interesse por dialogar e resolver a
pendência, seja na paciência e educação para ouvir o que o outro
tem a dizer, na humildade em reconhecer suas falhas ou na
prestatividade ao ceder (de forma positiva que não venha a
prejudicar nenhuma das partes envolvidas), sugerir (soluções,

213
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acordos, etc) e aceitar formas de resolver o litígio.217

Não obstante o mediador comunitário ser um integrante da própria
comunidade e atuar voluntariamente por acreditar no seu papel de mediador, há a
necessidade de sua capacitação para exercer este atuar, devendo, portanto, ser
imparcial e mesmo tendo uma proximidade com as partes envolvidas no conflito (o
que pode ocasionar certa parcialidade), deve ter o cuidado de forma não permitir
que esta característica venha a ser excessiva de forma a prejudicar a mediação. Nas
palavras de Vedana:
Em regra, quando o mediador é escolhido a partir de membros da
própria comunidade, nem sempre a sua posição é imparcial, contudo,
sua atuação é considerada por todos como justa. Ocorre que, por
estar inserido na rede social, o mediador tem um contato anterior
com as partes, por relações de parentesco, de vizinhança ou de
convívio social, Essas relações apesar de afetarem, em maior ou
menor grau a parcialidade do mediador, são irrelevantes no âmbito
comunitário, pois a própria comunidade reconhece o mediador como
uma figura neutra. Isso ocorre de forma mais acentuada nos
programas em que a própria comunidade escolhe o mediador ou
legitima sua escolha.218

Os mediadores comunitários são mediadores cidadãos e segundo as
palavras de Six, representam aqueles que
mesmo sendo técnicos, são sobretudo gente da rua, gente do ramo,
aqueles que pensam seu lugar dentro de uma visão de conjunto, que
recusam todos os corporativismos e querem organizar juntos, com
todos, uma vida em comum.219

A atuação destes mediadores comunitários ocorre nos núcleos de mediação
comunitária, que em muitas comunidades é a própria sede da associação de
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Disponível em: http://www.unisc.br/portal/upload/com_editora_livro/mediacao.pdf. Acesso em 21
set. 2012. p. 111.
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2003, p. 271. Disponível em: < http://vsites.unb.br/fd/gt/Volume2.pdf>. Acesso em: 24 set. 2012.
SIX, op. cit., p. 136
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moradores, mas que depende da intervenção do Poder Público pode, inclusive, ser
realizada em centros de mediação localizados na comunidade sob a organização e
administração deste. É fato que a implementação deste novo paradigma pode se dar
por iniciativa direta da comunidade e organizações sociais, mas também em
conjunto com o Estado, que através de políticas públicas introduz no local os
referidos centros de mediação.
Após esta análise sobre a realidade das partes, o locus, ou melhor, a área
de atuação dos mediadores, quem são estes e como atuam, é necessário uma
abordagem sobre as consequências que esta forma de tratar o conflito implica na
comunidade como um todo, transformando a realidade social uma vez que propicia
aos moradores uma emancipação e empoderamento que os conduzirão a uma
prevenção de litígios, de paz social, um sentimento de pertencimento e de cidadania.
Portanto, este é o assunto a ser desenvolvido no próximo item deste capítulo.

3.3 A MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA COMO FORMA DE TRANSFORMAÇÃO DA
REALIDADE SOCIAL E DE ACESSO À JUSTIÇA

Conforme analisado no item anterior, sendo o mediador um membro da
comunidade, pode-se afirmar que na mediação comunitária o conflito é resolvido
“para, na e, sobretudo, pela comunidade”. E este é realmente o enfoque, pois
somente com esta nova forma de olhar o conflito é que a comunidade conseguirá se
estruturar para promover a participação e a responsabilização do cidadão pelas suas
escolhas, tendo um compromisso com o local onde residem e com isso fortalecer o
desenvolvimento comunitário.
De acordo com Nató, Querejazu e Carbjal,
o âmbito comunitário é, em si, um espaço de grande riqueza por sua
aptidão em difundir e aplicar os métodos pacíficos de gestão de
conflitos ou tramitação das diferenças. A mediação, como
instrumento apto a este propósito, brinda os protagonistas – aqueles
que compartilham o espaço comunitário – a oportunidade de exercer
uma ação coletiva na qual eles mesmos são os que facilitam a
solução dos problemas que se apresentam em suas pequenas
comunidades. Neste sentido, o desenvolvimento destes processos –
assim como a transferência de ferramentas e técnicas específicas de
mediação aos integrantes das comunidades – constitui um valioso
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aporte e um avanço concreto relativo à nossa maturidade como
sociedade e colabora efetivamente em pró de um ideal de uma vida
comunitária satisfatória.220

O atuar deste mediador comunitário que tem como objetivo ouvir as partes,
para fazer aflorar os reais motivos do conflito e com isso ajudá-las a encontrarem a
solução para os problemas oriundos das divergências de posições, facilitando o
diálogo, não significa que interferirá no litígio, nem muito menos que irá atuar na
busca de um acordo a todo custo221, é neste sentido que se pode pensar no
empoderamento, como sendo “o resultado de um processo que proporciona
autoconhecimento e reconstrução das autoidentidades por meio do conflito.”222
Através da mediação comunitária, os indivíduos aprendem a “valorizar o
bem comum em detrimento do bem privado”223, e com esta percepção passam a ter
ciência do seu “poder de decisão e interesse pelo bem estar social”224 e ao
perceberem que solução do conflito além de ser satisfatória para todos aqueles
envolvidos também é importante “para todos aqueles presentes no contexto do
conflito”225, a cidadania surge como consequência de todo este processo.
Logo, o que se percebe é que a mediação realizada desta forma representa
a emancipação da comunidade, estando, portanto, “inserida na teoria política, na
medida em que trata de autodeterminação, de participação nas decisões políticas e,
ainda, porque reelabora o papel do conflito na sociedade [...]”.226
Uma comunidade emancipada é, portanto, detentora da capacidade de
dialogar com o poder público e com a própria comunidade, na busca de soluções
para os problemas “a partir de relações de organização e de solidariedade,
minimizando a reiteração das diversas formas de violência e de danos.” 227
Neste sentido, evidencia-se na mediação comunitária o “exercício do
220
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empoderamento, uma vez que promove a capacitação para autogestão, sob uma
perspectiva relacional”228. Verifica-se que esta possibilidade de transformação da
realidade social, que acarreta o empoderamento tem uma profunda relação com o
reconhecimento. Para Foley:
Empoderamento significa a restauração do senso de valor do
indivíduo, fortalecendo a sua capacidade de conduzir os problemas
da vida. Reconhecimento significa a consciência da situação e dos
problemas do outro.229

Desta forma, pode-se relacionar o empoderamento como sendo a
possibilidade de as partes se fortalecerem, de terem consciência de sua importância
e da sua capacidade para administrar/resolver o conflito. E, “numa perspectiva mais
sociológica, o conceito envolve o sentimento de que o indivíduo é parte de uma
coletividade cuja participação implica exercer papéis ativos no agrupamento
social”230. Logo, haverá o empoderamento na comunidade se os membros desta, se
engajarem em atividades que promovam um desenvolvimento da qualidade de vida
do local e das pessoas que lá residem.
Já o reconhecimento, relaciona-se com a compaixão, alteridade, isto é, olhar
o outro, se sentir responsável também pela outra parte.
A mediação comunitária tem a capacidade de produzir estes dois efeitos:
empoderamento e reconhecimento. Na verdade a relação entre estes efeitos é
simbiótica, uma vez que um conduz ao outro, não tendo como separá-los, uma vez
que
a parte que desenvolveu o empoderamento tem mais capacidade de
refletir por meio da perspectiva do outro, e este processo de
reconhecimento proporciona a possibilidade de empoderamento para
ambas as partes e assim sucessivamente.231

Desta forma, fazendo uma correlação com o que já foi apresentado,
percebe-se que a mediação comunitária se estrutura filosoficamente no diálogo
transformador, tendo o mediador o cuidado de não resolver o conflito e sim facilitar o
228
229
230
231

FOLEY, op. cit., p. 106
Ibid.
Ibid., p. 105
FOLEY, op. cit., p. 109.

97

diálogo entre as partes litigantes de forma que a solução seja exclusivamente de
responsabilidade destes. Assim, constata-se que o objetivo de perseguir a alteridade
e

a fraternidade

está

alinhado com

estes

efeitos

de

empoderamento

e

reconhecimento.
É importante registrar que o fato de os mediadores comunitários serem
pessoas da comunidade, não quer dizer que o Estado/Judiciário não está presente
na comunidade, mas sim que é uma forma inoficial e auto compositiva de resolução
de conflitos, que, representa a um só tempo educar, informar e favorecer a tomada
de decisão pelos próprios interessados.
Neste sentido pode-se afirmar que a mediação comunitária gera “uma
cadeia circular entre o conflito, o diálogo, a solidariedade, a comunidade em rede e o
Estado, sob o qual novas práticas sociais emergem”. 232 A partir disto, verifica-se que
a solução do conflito com instrumentos alternativos emancipatórios acaba por formar
uma rede social mais próxima da realidade (espaço doméstico, comunidade,
cidadania). O que ocorre também com a participação do Estado quando estimula as
iniciativas e coordena experiências de forma a resguardar a autonomia comunitária,
potencializando “a capacidade de transformação social exatamente no local onde os
conflitos emergem”.233
É inegável que a mediação comunitária objetiva não só a solução de
conflitos, mas também o acesso à justiça, a utilização do diálogo como forma de
compreensão, a prevenção de conflitos, a inclusão social e a paz social.
O acesso à justiça ocorre na medida em que seus participantes têm a
oportunidade de resolver pacificamente seus conflitos de acordo com seus próprios
interesses, estabelecendo, deste modo, uma ordem justa.
Segundo Foley:
A mediação comunitária é um processo democrático de solução de
conflitos, na medida em que possibilita o acesso à Justiça (resolução
dos conflitos) por partes dos hipossuficientes. Além de possibilitar
essa resolução, oferece aos cidadãos o sentimento de inclusão
social. A base do processo de mediação é o princípio da
solidariedade social. A busca de soluções adequadas para casos
232
233

FOLEY, op. cit., p. 120.
Ibid.
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pelas próprias partes incentiva a conscientização delas para a
necessidade da convivência em paz.234

A mediação comunitária proporciona o estímulo ao diálogo, a consciência de
que o cidadão pode solucionar seu conflito de forma amigável, sem a necessidade
da intervenção do Estado-Juiz, tão distante da sua realidade. É uma forma
emancipadora de acesso à justiça, servindo, não só como um “instrumento de
pacificação social, mas também como um meio para o exercício da cidadania e para
independência da comunidade”.235 Não significa dizer que haverá o abandono ou a
rejeição às normas jurídicas, e sim que as partes terão autonomia e liberdade para
solucionarem seus conflitos, utilizando a criatividade, sem se sujeitarem ao
regramento estatal.
Com isso há uma democratização da Justiça oferecendo aos indivíduos a
possibilidade de tratar seus conflitos dentro de sua própria comunidade, portanto, é
uma forma diferenciada de acesso à justiça, o que não significa ser um substituto do
Poder Judiciário e sim um instrumento complementar, que auxilia este Poder.
Neste contexto, a mediação comunitária representa não só a possibilidade
do acesso à justiça por aqueles que jamais a alcançariam pelos meios tradicionais,
bem como a inclusão social destes indivíduos, uma vez que a eles é atribuída a
responsabilidade de decisão de seus conflitos, o que consequentemente faz surgir
um “sentimento de inclusão, de não abandono, criando laços entre os indivíduos que
os fazem mais fortes, evitando conflitos e conscientizando-os para o bem estar
social.”236
Neste viés cabe mencionar que este sentimento de inclusão também é
verificado na possibilidade que a mediação comunitária acarreta de incluir
“socialmente os excluídos quando possibilita que indivíduos pobres atuem como
mediadores ou como partes, oferecendo a estes oportunidade de discussão e
solução de seus conflitos”237
Esta inclusão social confere autonomia aos mediados que passam a se ver
234

Ibid., p. 153-154.
VEDANA, op. cit., p. 264
236
SALES, op. cit., p. 159.
237
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como responsáveis pela solução de seus próprios problemas, por meio de uma
simples característica do cidadão, a voz, o poder do diálogo, a compreensão mútua,
o que remete à Habermas e sua teoria do agir comunicativo.
Quanto à possibilidade de a mediação comunitária promover também a
prevenção dos conflitos, esta se apresenta “na medida em que as partes se tornam
responsáveis por suas decisões, e principalmente, porque são decisões discutidas e
acordadas com base na solidariedade entre as partes” e quando se percebe que a
solução dos conflitos, “com base no diálogo, transforma o conflito e possibilita novos
vínculos entre as partes”.238
Neste contexto, com a pacificação imediata dos conflitos de várias ordens e
o atuar no momento correto, haverá a paz social na comunidade e ainda como
consequência de todo este processo, aqueles cidadãos socialmente excluídos,
passam a ter o conhecimento dos seus direitos e deveres no contexto do Estado
Democrático de Direito.
A mediação proporciona, portanto, a possibilidade de os indivíduos
exercerem

a capacidade

comunicacional

em

sua

plenitude

e,

com

isso,

consequentemente possibilita também o fortalecimento dos direitos humanos,
permitindo que se descubram enquanto sujeito de direitos e dotados de dignidade.
Portanto, diante de todos estes aspectos delimitados neste item, percebe-se
que a mediação comunitária favorece sim à uma transformação da realidade social,
possibilitado a construção

de espaços

democráticos, contribuindo

para o

desenvolvimento nestas comunidades excluídas, a efetivação de direitos e princípios
constitucionais que ficam à margem, sufocados, pela ausência do Poder Público.
Por fim, objetivando um fechamento do que está sendo analisado neste
capítulo, será apresentado no próximo item, alguma das experiências que valorizam
a aplicação da mediação comunitária no território brasileiro, demonstrando o
trabalho que vem sendo desenvolvido através do incentivo do Poder Público e da
sociedade civil, dando uma ênfase no Programa Justiça Comunitária do Distrito
Federal.

238

FOLEY, op. cit., p. 169.
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3.4 MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA
EXPERIÊNCIA PRÁTICA

“NA”

E

“PELA”

COMUNIDADE:

UMA

Em decorrência da necessidade de estimular e difundir meios de
autocomposição de conflitos, que já vinham acontecendo no país em diversos
projetos piloto, o CNJ reconhecendo os resultados e a necessidade de estabelecer
uma política pública nacional, em 29 de novembro de 2010, criou a Resolução 125,
que tem como objetivos: i) disseminar a cultura da pacificação social e estimular a
prestação de serviços autocompositivos de qualidade (art. 2º); ii) incentivar os
tribunais a se organizarem e planejarem programas amplos de autocomposição (art.
4º); iii) reafirmar a função de agente apoiador da implantação de políticas públicas
do CNJ (art. 3º).
Assim, neste item, serão analisados alguns dos projetos realizados no país,
que tem como objetivo a implementação da mediação comunitária e a busca pela
inclusão social, transformando conflitos e emancipando comunidades. Ao final, serão
apresentados alguns dados do Programa Justiça Comunitária do Distrito Federal.
Primeiramente é importante mencionar que, em âmbito nacional, o Programa
Nacional de Segurança Pública com Cidadania – Pronasci239, vinculado ao Ministério
da Justiça tem como um de seus objetivos a implementação da mediação no
Programa de Justiça Comunitária e, juntamente com o Poder Judiciário, estimula a
divulgação e introdução em todas as regiões do país dos Núcleos de Justiça
Comunitária.
No estado da Bahia existe a Juspopuli240, um Escritório de Direitos
Humanos, uma organização não governamental, que tem como missão contribuir
para a efetivação dos direitos humanos, através da democratização do Direito e da
239

240

Cf. informações obtidas no sítio do governo, o Programa Nacional de Segurança Pública com
Cidadania (Pronasci) é compostas por 94 medidas, divididas em Ações Estruturais e Programas
Locais. Os Programas Locais são desenvolvidos nas regiões indicadas pelo Pronasci e podem
ser: Território de Paz, Integração do Jovem e da Família e Segurança e Convivência. A instalação
dos núcleos de Justiça Comunitária faz parte do programa – Território de Paz. O projeto prevê a
implementação de 30 núcleos de Justiça Comunitária, cujas lideranças das comunidades serão
capacitadas em oficinas para mediar conflitos e promover a coesão social. Essas lideranças serão
identificadas por meio de parcerias com a Defensoria Pública, Ministério Público, Tribunais de
Justiça e a Secretaria de Reforma do Judiciário. Informação disponível em:
http://www.mj.gov.br/pronasci/data/Pages/MJF4F53AB1PTBRNN.htm>. Acesso em: 19 Mai.2013.
Para maiores detalhes, acessar o sítio: <http://www.juspopuli.org.br/mediacao>. Acesso em: 22
maio 2013.
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promoção do acesso à Justiça e que possui oito “Escritórios Populares de Mediação
de Conflitos e Orientação sobre Direitos”.
No Rio de Janeiro, a organização Viva Rio desenvolveu em 1996, o Projeto
Balcão de Direitos241 que além de levar assistência jurídica às áreas de favelas do
Rio de Janeiro, também inseriu nestas comunidades uma cultura de conciliação e
mediação para tratamento dos conflitos. Na época, a mediação foi uma das grandes
e inovadoras experiências desenvolvidas pelo projeto que atuou nas comunidades
da Rocinha, do Chapéu Mangueira e Babilônia.
Ainda no Rio de Janeiro, foi instalado em 2009, no complexo de favelas da
Maré, o Núcleo de Mediação de Conflitos Comunitários e Facilitação de Diálogos 242,
um projeto realizado com o apoio da Secretaria de Reforma do Judiciário do
Ministério da Justiça – Programa Pacificar em parceira com a Escola de Direito do
Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas e a organização social Viva
Comunidade. O objetivo era construir uma ponte para a realização dos direitos
sociais na Maré, um bairro reconhecido pela prefeitura, mas estigmatizado pela
expressão favela. Um projeto muito bem estruturado, envolvendo atuação de equipe
multidisciplinar tendo como objetivo a facilitação de diálogos entre múltiplas partes
em questões de políticas publicas. O projeto não está mais em andamento.
Também no Rio de Janeiro, dentro da comunidade de Rio das Pedras,
desde 2008, existe o Núcleo de Mediação e Primeiro Atendimento da Univercidade
(NUMEP)243, que é fruto de uma parceria entre a Faculdade de Direito da Instituição
de Ensino (Univercidade) e a Associação de Moradores. A atuação do núcleo é no
sentido de prestar atendimento jurídico gratuito e mediação de conflitos extrajudiciais
aos moradores da comunidade, objetivando a composição dos conflitos referentes à
moradia (principal questão é o direito de laje), direito de vizinhança, família e
sucessório.
O Ministério Público do Rio de Janeiro em um projeto inovador celebrou em
241
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Para maiores detalhes ver RIBEIRO, Paulo Jorge e STROZENBERG, Pedro. Balcão de Direitos:
resolução de conflitos em favelas do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Mauad, 2001.
Maiores informações: CUNHA, op. cit.
CORRÊA, Claudia Franco. A prática da mediação extrajudicial em uma favela carioca: a
alternatividade como forma de resolução de conflitos locais. In: CONPEDI – Conselho Nacional de
Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, XX, 2011, Vitória, ES. A ordem jurídica justa: um diálogo
euroamericano. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2011. p. 11463 – 11473.
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11 de janeiro de 2013, uma parceria com a UPP instalada na maior comunidade da
Rocinha244. Em que pese a breve abordagem neste trabalho sobre as UPPs
instaladas no Rio de Janeiro e a realização de mediação pelos policiais, a Rocinha
foi a primeira comunidade a receber seu próprio Núcleo de Mediação de Conflitos do
Ministério Público do Rio de Janeiro. O objetivo é a pacificação e auxílio aos
moradores na solução de divergências judiciais.
Dois policiais que atuam na área foram capacitados pelo Tribunal de Justiça
do Rio de Janeiro e foram treinados para atender os moradores e dois promotores
de justiça fazem visitas semanais ao núcleo. Os atendimentos são variados e vão
desde desavenças entre vizinhos, conflitos familiares e escolares até casos de
violência doméstica. O resultado tem surpreendido e a promotora do Núcleo de
Mediação se manifestou afirmando que por conta desta parceria e a implementação
da mediação, foi percebido que os moradores da comunidade passaram a ter mais
autonomia, resolvendo seus problemas sozinho, sem intervenções violentas,
deixando, portanto, para trás, o comportamento de não resolver o conflito e
submetê-lo ao tráfico.
O Ministério Público do estado do Ceará tem o Programa dos Núcleos de
Mediação Comunitária”245, um projeto implantado no estado, contando com 10
núcleos

visando promover a pacificação social, o fortalecimento das bases

comunitárias e a prevenção e solução de conflitos, sempre tendo como objetivo a
mediação comunitária.
E o pioneiro Programa Justiça Comunitária do Distrito Federal (PJC-DF)246,
que tem como objetivo atender as comunidades do Distrito Federal que possuem
dificuldades de acesso à justiça formal. Este Programa foi criado em outubro de
2000 e tem como objetivo a democratização da justiça, trazendo para a comunidade
o sentimento de pertencimento, possibilitando ao cidadão “gerir seus próprios

244
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As informações estão disponíveis em: <http://www.upprj.com/index.php/acontece/aconteceselecio nado/mp-faz-parceria-com-upp-para-mediacaeo-de- conflitos-em-comunidades/Rocinha>.
Acesso em: 02 jun. 2013.
Para maiores detalhes, acessar o sítio: <http://www.mp.ce.gov.br/nespeciais/nucleomed/nucleo
s.asp>. Acesso em: 22 maio 2013.
Para um melhor entendimento sobre o programa acessar o sítio do mesmo. Disponível em:
<http://www.tjdft.jus.br/acesso-rapido/acoes/acesso-a-justica-e-cidadania/justica-comunitaria>.
Acesso em: 20 maio 2013.

103

conflitos com autonomia e solidariedade”247. Portanto, diante da excelência do
Programa e de toda a sua organização, é importante trazer algumas observações
sobre sua estrutura, até mesmo como modelo a ser implementado em outras
comunidades248, apresentando também alguns resultados estatísticos.
Primeiramente,

é

necessário

fazer

o credenciamento

dos

agentes

comunitários, que por meio de um processo de seleção são escolhidos para
iniciarem uma capacitação junto no Centro de Formação e Pesquisa em Justiça
Comunitária, em Direitos Humanos, noções básicas de Direito, formação em
mediação comunitária e em animação de redes sociais.
Os

agentes

comunitários

são

acompanhados

por

uma

equipe

multidisciplinar249 de forma a orientá-los em suas atividades, tendo como estrutura
os “três pilares de sustentação do Programa: 1. Educação para os direitos; 2.
Mediação comunitária; e 3. Animação de redes sociais.” 250
Desta forma, o que se pretende é democratizar o acesso às informações
sobre os direitos de cada um, traduzindo-os para uma linguagem menos formal e
complexa, para que assim fique mais acessível aos cidadãos. Assim, conjuntamente
com a equipe multidisciplinar, são produzidos materiais didáticos para ampla
divulgação.
Quanto a mediação comunitária, após toda a abordagem realizada neste
capítulo, resta somente pontuar que é um instrumento importante para a
democratização e realização da justiça, promovendo, como já afirmado, um
empoderamento e emancipação social, de modo a garantir uma pacificação social
na comunidade.
Em referência à última atividade, esta representa a própria democratização
da gestão da comunidade ao transformar o conflito, que em que pese num primeiro
aparentar ser individual. A “mobilização popular e criação de redes solidárias entre

247
248

249

250

FOLEY, op. cit., p. 137.
A juíza do DF, Glaucia Falsarella Foley, autora da obra, “Justiça Comunitária: por uma justiça da
emancipação”, apresenta neste livro, com muita clareza, toda a estrutura do programa.
A equipe multidisciplinar é composta de servidores e estagiários do Tribunal de Justiça do DF, das
áreas de direito, serviço social, psicologia, dramaturgia, ciência política e também de apoio
administrativo (FOLEY, op. cit., p. 155).
FOLEY, op. cit., p. 138.
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pessoas que partilham de problemas”251 é imprescindível para o sucesso do
programa. Neste ponto é importante destacar que “é fundamental que os Agentes
Comunitários e a equipe multidisciplinar mantenham em suas agendas permanentes
contatos com a comunidade, por meio de reuniões previamente organizadas”.
Com estas reuniões, será aberta a possibilidade de os cidadãos poderem
participar e ter ciência de tudo o que está ocorrendo na comunidade em que
residem. Os agente comunitários quando proporcionam “estes encontros e
promovem os diálogos, agem como tecelões contribuindo para que a teia social
formada se fortaleça e integre a construção de uma comunidade coesa.” 252
Em linhas finais, não basta tão somente a instalação dos núcleos de
mediação comunitária, é importante que se tenha uma comunicação destes com
outras instituições do governo ou do terceiro setor, que atendam outras carências da
comunidade, não somente mediação, para que assim, como afirma Foley, se crie
“uma rede de múltiplo saberes que se intercomuniquem, potencializando assim o
trabalho e a formação de seus mediadores como agentes de transformação
social”253, desta forma, a mediação comunitária irá colaborar para que se tenha uma
conexão entre todos os agentes comunitários.
Desta forma, verifica-se que o Programa é muito bem estruturado se
alicerçando em atividades importantes para a implementação da mediação
comunitária e que acarretará a obtenção de resultados efetivos.
Os resultados apresentados pelo Programa 254 demonstram a eficácia do
método. No período de 2000 a 2007 foram realizados 2.926 atendimentos e destes
441 resultaram em mediação, o que representa um percentual de 15% dos
atendimentos realizados. Entretanto, no período de 2008 a 2012 foram realizados
1.781 atendimentos e destes 950 resultaram em mediação, o que representa um
aumento significativo na quantidade de mediações realizadas nas comunidades,
atingindo 53,34%, dos atendimentos. Também se observa a queda no número de
atendimentos, o que leva a acreditar que a própria comunidade está aprendendo a

251
252
253
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Ibid., op. cit., 139.
FOLEY, op. cit., p. 144
Ibid., p. 133.
Dados obtidos junto a secretaria do Programa de Justiça Comunitária, que foram gentilmente
cedidos para pesquisa neste trabalho e fazem parte do Anexo deste trabalho.
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administrar o seu conflito, sem precisar da ajuda de um terceiro. O quadro abaixo
demonstra os números trabalhados:

Ano

Atendimentos Encaminhamentos Mediação

2000 / 2007

2.926

2.485

441

2008 / 2012

1.781

831

950

Total

4.707

3.316

1.391

Fonte: Justiça Comunitária - TJDFT

Fonte: Justiça Comunitária - TJDFT

Para um melhor acompanhamento da evolução ao longo dos últimos cinco
anos (2008 a 2012), o quadro abaixo apresenta a quantidade de atendimentos,
encaminhamentos e mediação por ano.
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Ano

Atendimentos

Encaminhamentos

Mediação

2008

320

120

200

2009

317

125

192

2010

483

260

223

2011

419

263

156

2012

242

63

179

Total

1781

831

950

Fonte: Justiça Comunitária – TJDFT

Portanto, analisando os dados dos últimos cinco anos, fica evidente que os
resultados correspondem ao que era esperado do Programa, houve uma diminuição
na procura do atendimento jurídico prestado e consequentemente dos atendimentos
realizados a procura pela mediação foi crescendo, demonstrando a mudança da
cultura da comunidade e o seu fortalecimento.

300
250
200
150

ENCAMINHAMENTO

100

MEDIAÇÃO

50
0

Fonte: Justiça Comunitária - TJDFT

Efetivamente é com esta estruturação, que a mediação comunitária se
apresenta como um eficaz instrumento para criação de espaço público democrático
que

promoverá

não só

a

pacificação

social,

a inclusão

e cidadania

e

consequentemente o direito fundamental de acesso à justiça e o empoderamento
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das partes envolvidas. É, portanto, uma política pública a ser implementada nas
comunidades

periféricas,

servindo

como

uma

importante

transformação da realidade social e de acesso à justiça.

possibilidade

de
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desde a década de 70, a crise que aflige a jurisdição têm conduzido os
países a permanentes reflexões sobre mecanismos de solução de controvérsias,
como alternativa aos modelos tradicionais de prestação jurisdicional, incapazes de
assegurar, em sua plenitude, o acesso à justiça.
Esses movimentos identificaram a existência de diversos obstáculos ao
exercício deste direito fundamental e produziram grandes reformulações no
processo civil, em busca da ampliação do acesso e com vistas à correção de
aspectos cruciais à efetividade da Justiça, como a morosidade na solução dos
conflitos que desaguam no Judiciário, dentre outros.
Embora muitas conquistas tenham sido alcançadas, um dos maiores
desafios ainda persiste. O Estado, na qualidade de detentor do monopólio da
jurisdição, tem no juiz o responsável pela resolução dos conflitos, mas a imposição
de uma decisão acarreta às partes conflitantes as posições de ganhador e perdedor,
que em muitos casos já não mais se apresenta como proposta ideal no que diz
respeito à realização teleológica do direito, enquanto instrumento de composição de
controvérsias com vistas à pacificação.
Ao longo deste trabalho, foi possível perceber a extrema relevância na
implementação, para além e ao lado das modificações de caráter meramente formal,
de novos parâmetros para o tratamento e resolução dos conflitos, baseados menos
na competição e mais na colaboração entre sujeitos, ou seja, mecanismos que
permitam às partes envolvidas, ao seu final, não um sentimento de vitória contra o
outro, mas sim com o outro.
E representando uma mudança de paradigma, foi reconhecida a importância
da mediação como uma das alternativas possíveis ao cenário em questão. Ficou
evidente que se o grau de envolvimento entre as partes é muito próximo, a solução
mais adequada para tratamento do conflito é realmente a mediação, uma vez que
esta privilegia a atuação do diálogo entre as partes litigantes, na construção de uma
solução, sem que haja qualquer tipo de sugestão, permitindo que cada parte assuma
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seu poder e responsabilidade, ouvindo e sabendo ouvir o outro.
Portanto, o tratamento do conflito é realizado por um terceiro imparcial,
capacitado tecnicamente, que ajudará os litigantes na busca de uma solução para o
conflito, auxiliando as partes, neutralizando emoções, facilitando uma melhora na
comunicação das partes, permitindo que cada um dos envolvidos possa enxergar o
outro, de forma a conjunta e consensualmente encontrarem o melhor caminho para
tratamento do conflito.
Este mecanismo encontra sua fundamentação jurídico-filosófica no direito
fraterno convencional e não violento, que analisa o outro pela ótica da lei da
amizade, descortinando o jogo político amigo/inimigo, integrando povos e nações de
forma a contribuir pelo pacto entre iguais.
A reciprocidade propiciada pela fraternidade colabora para que cada
indivíduo se preocupe com o próximo, resgatando assim o reconhecimento do outro
e de sua alteridade. Com isso, verificou-se a necessidade de superar a lógica
identitária, a lógica do interesse pessoal, propiciando este estar com o outro e não
contra o outro.
A relação entre direito e fraternidade foi reconhecida no preâmbulo da
Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988,
demonstrando, portanto, a necessidade de construção de uma sociedade fraterna,
que aceita cada cidadão com suas especificidades e sem preconceitos.
Assim, saindo do campo teórico, foram apresentados julgados do Supremo
Tribunal Federal, nos quais há menção expressa da fraternidade, como um valor
jurídico a ser protegido, um facilitador dos direitos do homem, aceitando-o sem
preconceitos e que consciente de seus direitos e deveres irá persegui-la. Portanto,
apresenta-se a fraternidade como um dos compromissos de um Estado Democrático
de Direito.
E fazendo um paralelo entre a fraternidade e a mediação, percebeu-se que a
retórica dialógica da mediação propicia a emancipação dos indivíduos com o diálogo
transformador, proposto por Habermas, fazendo com que os sujeitos promovam
suas mudanças sobre suas convicções e assim encontrem razões para seus atos,
orientando suas ações a fim de alcançar a situação ideal de fala habermasiana, de
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forma a reconstruir as relações.
Esta forma de tratar o conflito e todo o seu aporte teórico começou a ser
pensado e trabalhado para implementação em outras formas de mediação, pois se
mostrou inadequada para resolver conflitos ocorridos em comunidades onde se
demonstrava a necessidade de uma emancipação, uma vez que nelas também
existem elementos regulatórios.
É fato que, em alguns países, como o Brasil, a realidade social é marcada
pela existência de comunidades periféricas, carente dos serviços básicos,
verdadeiros bolsões de pobreza (favelas). Diante da omissão do Estado como
cumpridor do seu papel e também da própria crise do Judiciário em sua morosidade
e dificuldade de acesso à justiça, foi apontada a existência dos direitos inoficiais, um
direito paralelo, à margem do sistema jurídico estatal, que resolve os conflitos da
comunidade por um tribunal interno, ad hoc. É a ilustração clara das consequências
da sombra pálida da lei, onde quem resolve o conflito, passando-se por um juiz de
fato, ou é o presidente da associação de moradores ou o chefe do tráfico de drogas.
E complementando esta situação, há a presença de um pluralismo jurídico
que permite a coexistência de direitos e que na década de 70, foi trabalhado por
Boaventura Santos no seu estudo em uma comunidade do Rio de Janeiro,
denominada de Pasárgada. Portanto, a esta realidade o Estado não pode
simplesmente fechar os olhos, até porque simbolicamente tal situação é a
representação da crise que assola o Judiciário brasileiro, demonstração evidente de
que não adianta o Estado ter o monopólio da aplicação do direito se não tem o
monopólio da produção do direito.
Surge, assim, entre o final do século XX e o início do século XXI, a
preocupação com a criação de instrumentos de mediação comunitária, voltados ao
atendimento das demandas de grande parcela da população brasileira, em busca de
trazer a cidadania para o interior destas comunidades excluídas de forma a substituir
a coerção pela retórica dialógica.
Foi demonstrado o surgimento de uma aposta não violenta, que propicia aos
moradores da comunidade o (re) surgimento do sentimento de inclusão. Uma forma
de direito fundamentado nos direitos humanos, que conduz a novos caminhos a
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serem percorridos pelo direito na busca de uma reestruturação das comunidades,
respeitando as diferenças, promovendo a solidariedade e a alteridade.
A análise da mediação comunitária demonstrou a necessidade destas
comunidades periféricas em não só ter um acesso à justiça, mas também e
principalmente no empoderamento dos indivíduos.
O grande diferencial é que o terceiro imparcial, mediador, que tem como
objetivo possibilitar a solução conjunta para o tratamento do conflito é um membro
da comunidade, que por conhecer a realidade das partes inspira nestes a certeza de
que os seus problemas serão resolvidos por um igual.
No percurso deste trabalho verificou-se que a facilitação do diálogo
proporcionada pela mediação promove o resgate dos direitos humanos nestas
sociedades excluídas, apresentando-se como uma forma de resgate da cidadania,
subjetividade e emancipação. Por outro ângulo, também pode-se afirmar que
promove a sociabilidade, a identidade e o sentimento de pertencimento, sendo este
representado pela iniciativa que leva a parte à ação, isto é, à participação.
Esta linguagem típica da mediação promove consequentemente uma
sensação de bem estar coletivo e circular, acarretando a mentalidade fraterna.
Assim, diante de tudo isto, pode-se afirmar ser esta justiça, comunitária, por conta
de seu caráter transformador.
A participação do Estado e da iniciativa privada, principalmente o terceiro
setor, demonstrou na parte final do trabalho que a mediação comunitária representa
um alargamento do conceito de justiça, uma vez que é um outro instrumento, ou
melhor, um novo olhar para o conflito, que constrói redes de solidariedade
decorrentes da articulação dos projetos que são implementados.
Foram apresentados alguns dos programas realizados no país, sendo o
enfoque maior no Programa Justiça Comunitária do Distrito Federal, que segue
todas as características dos demais, os mediadores são moradores do local,
possuem uma certa representatividade, tendo como locus preferencial o local onde
tudo está acontecendo, onde o conflito surgiu e promovem a facilitação do diálogo.
Embora a mediação comunitária se apresente com um tipo de mediação, ou
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seja, como uma das formas alternativas de tratamento do conflito, não há nenhuma
pretensão de substituir o método adjudicatório tradicional, pelo contrário, a jurisdição
é o instrumento para proteger os direitos e garantir sua aplicação.
O que se tem não é uma substituição e sim uma complementariedade, que
contribui primordialmente para a resolução de determinados conflitos de forma mais
adequada, mas que também acaba desafogando o Judiciário e contribuindo para
amenizar a crise da justiça.
Entretanto, a mediação comunitária, extrajudicial, por natureza, é um desafio
a ser vencido, pois embora tenha seu caráter complementar de acesso à justiça,
ainda existe uma percepção errada de que sua aplicação reforça um distanciamento
entre o cidadão e a justiça.
A mediação comunitária e seu caráter emancipatório e transformador
implicam no incentivo de políticas públicas para sua aplicação em âmbito nacional,
sendo necessário o respeito e adaptação às características e particularidades locais
e regionais. O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania PRONASCI tem como objetivo a implementação da mediação no Programa de
Justiça comunitária. Recentemente o CNJ, através da Portaria nº 2148 de 29 de
maio de 2013, criou uma comissão que vai elaborar o projeto de lei que regulamente
a utilização dos meios adequados de solução de conflitos, principalmente os
autocompositivos, no caso a mediação, de forma a facilitar o acesso a uma solução
célere e efetiva dos conflitos.
Assim, pode-se afirmar que o país está caminhando para um novo momento
onde a regulamentação da mediação representa a quebra do paradigma
adjudicatório para resolução de todos os conflitos, permitindo de forma regulatória o
tratamento das divergências através de uma ética discursiva, que aproxima os
litigantes, harmoniza a convivência e promove a cidadania.
Através do acesso a dados estatísticos, confirma-se a hipótese deste
trabalho, no sentido de que a mediação comunitária, além de ser uma forma
complementar à jurisdição tradicional no tratamento do conflito, apresentando-se
como uma nova noção de acesso à justiça, permite efetivamente um novo olhar para
o conflito, capaz de auxiliar na superação do individualismo e na consagração do
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diálogo e assim promover emancipação social e empoderamento da comunidade.
Resgata-se a cidadania e contribui-se para a efetiva realização teleológica do direito,
enquanto instrumento de composição de conflitos sociais.
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ANEXOS
Relatório Estatístico do Programa Justiça Comunitária - TJDFT

Relatório estatístico do Programa Justiça Comunitária

Até Dezembro/2007
Número de pessoas atendidas

diretamente

indiretamente

Distribuição de cartilhas durante as
visitas e apresentações do teatro

1680

3.360

Número de pessoas mobilizadas durante
visitas à comunidade e divulgação do
Programa.

1317

2.634

Número de pessoas presentes nas
apresentações do teatro

979

1958

Mediação – considerando 02 pessoas
envolvidas em cada conflito

882

1.764

Encaminhamento

2.485

4.970

7.343

14.686

Sócio-Jurídico
Total em 52 meses de atuação

Modalidade

Quantidade

%

Mediação

441

15,07

Encaminhamento
Sócio-Jurídico

2.485

84,93

Total

2.926

100,00

Nº de casos

Número de Atividades *
Encaminhamentos
120
Processo de mediação

Nº Total de Casos
Atividades na comunidade (animação de
redes)
4
Casos coletivos*
Total

200*2

320
76

Nº de pessoas atendidas
Diretamente Indiretamente
120
240

1 2008

Pré-mediação 1
Pré-mediação 2

200
164

Sessão de mediação

93

364*3

728

Reuniões na comunidade
Teatro

65
11

4.948
601
71
6.104

9.896
1.202
142
12.208

Nº de casos

Nº de pessoas atendidas
Diretamente Indiretamente
125
250

Número de Atividades *1 2009
Encaminhamentos
125
Processo de mediação

Nº Total de Casos
Atividades na comunidade (animação de
redes)
4
Casos coletivos*
Total

192*

2

Pré-mediação 1
Pré-mediação 2

192
131

Sessão de mediação

78

323*3

646

Reuniões na comunidade
Teatro

52
7

3.581
600
49
4.678

7.162
1.200
98
9.356

317
59

Nº de casos

Encaminhamentos

Nº de pessoas atendidas
Diretamente Indiretamente
260
520

Número de Atividades *1 2010
260
Pré-mediação 1
Pré-mediação 2

Processo de mediação

Nº Total de Casos
Atividades na comunidade (animação de
redes)
4
Casos coletivos*
Total

223*2
Sessão de mediação

107

223
179
Com
Acordo
Sem
acordo

71

402*3

804

4.902
368
60
5.992

9.804
736
120
11.984

36

483
100

Reuniões na comunidade
Teatro

96
4

Nº de casos

Encaminhamentos

Nº de pessoas atendidas
Diretamente
Indiretamente
263
526

Número de Atividades *1 2011
263
Pré-mediação 1
Pré-mediação 2

Processo de mediação

Nº Total de Casos
Atividades na comunidade (animação de
redes)
4
Casos coletivos*
Total

156*2
Sessão de mediação

75

156
100
Com
Acordo
Sem
acordo

42

256*3

512

5.960

11920

6.479

12.958

33

419
108

Reuniões na comunidade

108

Nº de casos

Encaminhamentos

Nº de pessoas atendidas
Diretamente Indiretamente
63
126

Número de Atividades *1 2012
63
Pré-mediação 1
Pré-mediação 2

Processo de mediação

Nº Total de Casos
Atividades na comunidade (animação de
redes)
4
Casos coletivos*
Total

179*2
Sessão de mediação

14

179
47
Com
Acordo
Sem
acordo

9

226*3

452

2.432

4.864

2.721

5.442

5

242
25

Reuniões na comunidade

25

Pessoas atendidas no período de 2000 a 2007

7.343

Nº de pessoas atingidas*3
Diretamente
Indiretamente
831
1.662

Nº de casos

1

Número de Atividades* período de 2008 a 2012
Encaminhamentos
831
Pré-mediação 1
Pré-mediação 2
Processo de mediação
950*2
Sessão de mediação 360

14.686

950
621
Com
Acordo
Sem
acordo

118
71

1.571

3.142

Nº Total de Casos
1.781
Reuniões na comunidade
346
21.823
43.646
Atividades na comunidade (animação de
368
redes)
Teatro
22
1.569
3.138
4
180
360
Casos coletivos*
Total
25.974
51.948
*1 Os três pilares de sustentação do PJC:a) educação para os direitos; b) mediação comunitária e; c) animação de redes sociais não estão
expressos na forma estatística, uma vez que há transversalidade dos mesmos em todas as atividades desenvolvidas pelos Agentes Comunitários.
*2 O processo de mediação engloba três fases: a) a pré-mediação 1, que implica o atendimento do participante solicitante que primeiramente
demandou os serviços do PJC; b) a pré-mediação 2, que se destina ao atendimento do participante solicitado e; c) a sessão de mediação
propriamente dita, na qual os participantes se encontram em uma ou mais oportunidades. Como se trata de uma atividade complexa –
envolvendo inúmeros contatos, diálogos e reflexões sobre o caso – considera-se iniciado – e, consequentemente contabilizado – o processo,
desde a sua primeira fase. Nesse sentido, o número de processos de mediação equivale ao número de pré-mediação 1, eis que a ocorrência ou
não das próximas etapas depende exclusivamente da vontade dos participantes.
3* O número de pessoas diretamente atingidas no processo de mediação equivale à soma do número de solicitantes que se submeteram à prémediação 1, mais o número de solicitados que participaram da pré-mediação 2. Sendo assim, para efeito de cálculo do número de pessoas
atingidas, as sessões de mediação não são consideradas para que não haja o cômputo em dobro de seus participantes.
4* Tendo em vista a multiplicidade de participantes, os casos coletivos – que já foram contabilizados no registro de casos em geral – demandam
uma contabilidade em separado em relação ao número de pessoas direta e indiretamente atingidas.

Dados Sócio-econômicos das pessoas atendidas pelo PJC
Gêne ro

1%

23%

Não s e aplica
Fem inino
Mas culino
76%

Re nda Familiar

0%
19%
28%

Não s e aplica
até 1 SM
1 a 2 SM
3 a 5 SM
6 a 10 SM

5%
25%
1%
5%

m ais de 10 SM
Não tem renda

17%

Não res pondeu

Ocupação

Não s e aplica
26%

Empregado

0%
29%

Des em pregado
Apos entado
Pensionis ta

2%
2%
10%

Autônomo
2% 4%

25%

Es tudante
Outros
Não res pondeu

Idade
60,00

Não se aplica
10a 15 anos

50,00

16 a 18 anos
40,00

19 a 24 anos
25 a 34 anos

30,00

35 a 44 anos
20,00

45 a 54 anos

10,00

55 a 64 anos
mais de 65 anos

0,00
1

Não informou

Grau de Escolaridade
Não se aplica
Não alfabetizado

30,00

pós-graduação

25,00

Outros
Primário incompleto

20,00

Primário completo

15,00

1º grau incompleto
1º grau completo

10,00

2º grau incompleto
2º grau completo

5,00

3º grau incompleto

0,00

3º grau completo

1

Não informou

Perfil das demandas:
Consumidor

Área Jurídica
2%
2%

Criminal
Direitos Humanos
Família

1%
16%

2%

Contratos

2%
4%
1%

Moradia
Obrigações
Previdenciário
Responsabilidade Civil

1%

7%
45%
9%

Registros Públicos
Sucessões

8%

Trabalhista
Diversos
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