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Apresentação

À obra Mediação e conciliação: Métodos adequados de solução
de conflitos-Homenagem dos alunos e professores do Mestrado
da UNIPAR ao Mestre José Laurindo de Souza Netto
Foi com muita alegria que soube da elaboração da obra coletiva preparada
em homenagem ao Professor José Laurindo de Souza Netto. A homenagem
é merecidíssima, e adiante escreverei sobre alguns dos porquês. Fiquei
honrado quando, com a obra quase pronta, fui convidado para confeccionar a
apresentação à mencionada obra.
Assim que tive acesso aos originais, coloquei-me a lê-los de imediato.
Asseguro tratar-se de obra de qualidade ímpar, que versa sobre os mais variados
matizes dos problemas que giram em torno da mediação e da conciliação como
meios adequados de solução de litígios.
A obra começa acertando desde seu título: meios adequados, não
necessariamente alternativos. Pessoalmente, não considero equivocado o uso da
expressão “meios alternativos”. Parece-me, contudo, mais apropriado falar em
meios adequados, no sentido de que tais mecanismos devem colocar-se ao lado
da decisão judicial a fim de se verificar qual deles é mais apropriado à solução
do conflito. Note-se bem: não se trata de meio a ser colocado como alternativo como uma “opção” à decisão judicial - nem em primazia - pois haverá situações
em que a solução através da sentença judicial mostra-se inarredável. Falar-se
em meios adequados revela o propósito de se buscar qual deles é ajustado
às peculiaridades da lide.
9

Composta de dezoito textos elegantemente distribuídos em quatro
capítulos, a obra oferece uma análise ampla e profunda do tema. São examinados
desde assuntos como a neurociência, a bioética, a onda das tecnologias na Justiça
brasileira e a proteção de dados, passando pelo direito comparado e pelo estudo
do tema à luz da Constituição, da nova conformação da Jurisdição, do modo
como como os sujeitos processuais devem atuar na mediação e na conciliação,
chegando à análise da dinâmica da teoria dos afetos e do ser humano como
centro da Justiça.  
Além de magistrado experiente, dono de carreira acadêmica digna dos
maiores elogios, professor competente e querido por seus alunos, José Laurindo
de Souza Netto é autor de extensa produção bibliográfica. Li muita coisa por ele
escrita, mas tomo a liberdade de pinçar um pequeno trecho de seus escritos que
bem revela o sentid que anima seu modo de pensar: “A valorização da solução
jurídica pelo afeto, tanto hoje como outrora, permite, assim, que os litigantes
sejam unidos pelo amor, e não separados pelo julgamento, libertando-se da
dependência paternalista do judiciário, e, ao mesmo tempo, sentindo-se plenos
e satisfeitos com a decisão”. Esse, se me permite o leitor, é também o sentido
(em duplo alcance, de direção e de significado) que deve animá-lo durante a
leitura desta preciosa obra.
Estão de parabéns alunos e professores do Programa de Mestrado em
Direito da Universidade Paranaense pela iniciativa de prestar esta mais que
merecida homenagem. E está de parabéns o Professor José Laurindo de Souza
Netto, pessoa e jurista que tem a minha admiração pessoal e intelectual. Além de
materializar uma justa homenagem, esta obra passa a ocupar local de destaque
na doutrina, sendo de consulta indispensável a todos os que se se puserem
a estudar esse tão importante e apaixonante tema.
José Miguel Garcia Medina
Doutor e mestre em Direito Processual Civil pela PUC/SP.
Realizou “estancia docente e investigadora” na Faculdade de Direito da
Universidad de Sevilla. Visiting Scholar na Columbia Law School.
Membro da Comissão de Juristas nomeada pelo Senado Federal
para a elaboração do anteprojeto que deu origem
ao Código de Processo Civil de 2015.
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Prefácio

Os alunos do curso de mestrado da Unipar, gentilmente, convidaram-se
para elaborar o prefácio deste magnífico trabalho: Mediação e Conciliação
– Métodos adequados de Solução de Conflitos, em homenagem ao Professor
José Laurindo de Souza Netto.
Os excelentes trabalhos que compõe esta obra representam o que há de
mais moderno no processo civil. O século XXI busca uma forma diferenciada
de resolver os conflitos intersubjetivos, seja sob a ótica individual ou
coletiva. Além do fenômeno da flexibilização procedimental, no qual o fundo
prepondera sobre a forma, o momento atual clama por mecanismos alternativos
que também estejam inseridos dentro da tutela jurisdicional. Como ensina a
dogmática alemã, há muito tempo a proteção aos direitos fundamentais não
pode ficar restrita ao juiz togado, o que possibilita um sistema multiportas,
com a previsão de mecanismos alternativos (Rechtsschutzalternativen
ou ADR- Alternative dispute Resolution).
Nesta visão a mediação, a conciliação e a própria arbitragem
representam mecanismos eficientes e comprometidos não só com a solução
do conflito, mas também com a possibilidade de restauração do convívio
entre as partes litigantes.
O período atual não se compadece mais com a visão que permeou o
processo civil no século passado, no qual a luta judicial seria uma guerra, na
qual todas as armas seriam lícitas. Como adverte Serge Guinchard, o momento
atual é diferente, pois o processo não é um combate em que todas as armas são
permitidas (“Le procès n’est pas un combat comme les autres, tous les coups ne
sont pas permis”). O compromisso com esta nova fase, e mentalidade, pode ser
visualizada por meio dos excelentes textos produzidos nesta obra lançada pela
prestigiosa editora Clássica, sempre comprometida com trabalhos de vanguarda.
A abordagem conferida pelos ilustres autores revela a importância da
consensualidade e sua projeção constitucional. A necessidade do contraditório
e o direito de ser ouvido (rechtliches Gehör) representa o pilar fundamental
17
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da dialeticidade e torna-se premissa para a possibilidade de solução consensual.
Da mesma forma, o livro aponta para a projeção da aplicação das técnicas de
conciliação e mediação para o direito público, o que representa a minimização
e defasagem do princípio da superioridade do interesse público sobre o
particular. Outro ponto que merece destaque são as abordagens que envolvem a
neurociência e o estudo do sujeito de direito dentro da relação jurídica. O sucesso
ou insucesso da conciliação e mediação também depende do conhecimento e
habilidade daquele que conduz a aproximação entre as partes.
Estas poucas palavras apenas dão uma pequena dimensão da
profundidade sobre os temas que são tratados neste ensaio inédito e que foi
escrito em homenagem ao querido professor José Laurindo de Souza Netto.
Todos nós fomos seus alunos e aprendemos com ele sobre a importância
dos meios alternativos de solução de conflito, tanto na seara penal como na
civil. O professor José Laurindo sempre enfocou, genialmente, a necessidade
de uma visão sistêmica do direito. Marcado por uma cultura ciclópica e
multidisciplinar, suas magníficas aulas sempre permearam a preocupação com a
abordagem principiológica. E neste ponto, a Constituição representaria a fonte
e vetor principal para a aplicação dos princípios fundamentais aos métodos
de solução de conflitos, nos mais diversos quadrantes do direito. Aliás, dentro
desta visão, o professor José Laurindo desenvolveu um trabalho histórico na 2ª
Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná, no biênio de 2019 a 2020,
com o incremento e expansão dos meios alternativos Estado do Paraná, mesmo
durante o período de Pandemia. Agora, como Presidente do Tribunal de Justiça,
certamente contribuirá ainda mais para o fortalecimento material e processual
dos meios alternativos nos quadrantes da justiça paranaense.
É com grande alegria que a comunidade jurídica recebe este trabalho
ímpar e diferenciado, e sem maiores delongas, convido a todos para a sua
leitura e reflexão.

Fabio Caldas de Araújo
Professor Pós-Doutor pela Universidade de Lisboa
Juiz de Direito no Estado do Paraná
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CAP. 1

NEUROCIÊNCIA APLICADA À MEDIAÇÃO
NEUROSCIENCE APPLIED TO MEDIATION
Eduardo Cambi1
Lilian Cristina Pinheiro Goto2
José Laurindo de Souza Netto3
RESUMO
O objetivo do trabalho é investigar o contributo da neurociência para a esfera
jurídica, em especial, no âmbito das técnicas empregadas na mediação. Com
o estudo integrado do Direito, da Neurociência e da Neuroética, pretende-se
utilizar-se dos métodos ortodoxos para demonstrar de que forma a interface
entre Direito e Psicologia pode auxiliar na obtenção de uma atividade jurídica
qualificada e pacificação social. Como contribuição do trabalho, observa-se que,
a perspectiva epistemológica híbrida, multifacetada e multidisciplinar permite
que questões éticas, sociológicas e filosóficas influenciem às construções
jurídicas. A interdisciplinaridade, responsável pelo entrelace de distintas
especialidades, qualifica o trabalho jurisdicional. A neurociência e a neuroética,
aplicadas à mediação, podem contribuir para a pacificação social dos conflitos
por meio de uma comunicação mais eficaz.
PALAVRAS-CHAVE: mediação, neurociências, neurodireito, interface direito e
medicina, neuroética.

Mestre e Doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Pós-doutor pela
Univesità degli studi di Pavia. Professor da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) e
da Universidade Paranaense (UNIPAR). Promotor de Justiça no Estado do Paraná. Assessor da
Procuradoria-Geral de Justiça. Coordenador da Escola Superior do Ministério Público do Paraná.
Membro da Academia Paranaense de Letras Jurídicas. Email:eduardocambi@hotmail.com. Lattes:
http://lattes.cnpq.br/6446292329035065. Orcid iD: https://orcid.org/0000-0003-4944-1256.
2
Mestranda em Direito Processual Civil pela Universidade Paranaense, Pós-graduada em Direito
do Consumidor pelo Damásio Educacional, Pós-graduanda em Direito Ambiental pela Faculdade
Unyleya, Servidora do Tribunal de Justiça do Paraná e Mediadora. Email:licpgoto@hotmail.com.
Lattes: http://lattes.cnpq.br/2278975236573198. Orcid iD: https://orcid.org/0000-0002-6625-6477.
3
Pós-doutor pela Faculdade de Direito da Universidade Degli Studi di Roma La Sapienza.
Com Estágio de Pós-doutorado em Portugal e Espanha. Professor de direito processual no
curso de mestrado da Universidade Paranaense UNIPAR. Desembargador e Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Email:jln@tjpr.jus.br. Lattes iD: http://lattes.cnpq.
br/8509259358093260. Orcid iD: https://orcid.org/0000-0002-6950-6128.
1
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ABSTRACT
The hybrid, multifaceted and multidisciplinary epistemological perspective
allows ethical, sociological and philosophical issues to influence legal
constructions. Interdisciplinarity, responsible for the intertwining of different
specialties, qualifies the jurisdictional work. Neuroscience and neuroethics,
applied to mediation, can contribute to the social pacification of conflicts
through a more effective comunication.
KEYWORDS: mediation;
interface; neuroethics.

neuroscience;

neurolaw;

law

and

medicine

SUMÁRIO: Introdução. 1 Neurociência e Mediação. 2 A Neurociência
Comportamental e Cognitiva: A utilização da neurociência facial como forma
inovadora nos processos de mediação. 3 Neurodireito. 4 Neuroética. Conclusão.
Referências.
INTRODUÇÃO
Este estudo objetiva demonstrar qual o contributo da neurociência para
a esfera jurídica, em especial, no âmbito das técnicas empregadas na mediação,
que revelam a necessidade cada vez maior de um olhar sintonizado com a
essência das partes conflitantes para melhor resolução dos conflitos.
A justificativa para o desenvolvimento da pesquisa é a provocação
reflexiva sobre a necessidade da inovação no estudo do Direito, que exige uma
abordagem multidisciplinar.
Procurou-se realizar uma perspectiva conceitual para se atingir um
entrelace entre as diferentes ciências. O procedimento metodológico adotado foi a
pesquisa bibliográfica, com levantamento de livros e artigos pertinentes ao tema.
Com o estudo integrado do Direito, da Neurociência e da Neuroética,
pretende-se fugir de métodos ortodoxos para demonstrar de que forma a
interface entre Direito e Psicologia podem auxiliar para uma atividade jurídica
qualificada e para se atingir a pacificação social.
1 NEUROCIÊNCIA E MEDIAÇÃO
A Neurociência teve seu desenvolvimento marcado por contribuições
das mais diversas áreas, da Genética, veio a identificação dos genes associados
com as funções mentais normais e com as disfunções que causam transtornos e
patologias como a depressão e esquizofrenia; a Física e a Engenharia permitiram
20
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o desenvolvimento de máquinas que oferecem visões do dinâmico fluxo elétrico
por meio do qual o cérebro vivo conduz suas tarefas a cada milissegundo; as
ciências da informação construíram argumentos de que é possível modelar
processos cerebrais por computação e até mesmo imitá-los no mundo artificial
do computador (LIMA, 2019, p. 2).
Assim, não se deve considerar a neurociência apenas mais uma
disciplina científica, mas sim um conjunto de ciências cuja pesquisa se volta
ao estudo do sistema nervoso e que tem por objetivo entender a relação causal
entre a atividade cerebral, o comportamento e a aprendizagem, com amplas
possibilidades de uso pelo Direito.
De outro vértice, em um ambiente de constantes transformações
científicas, surgem formas mais adequadas de lidar com os conflitos em busca
da pacificação social. O sistema multiportas, adotado pela Constituição Federal
de 1988, ampliou o acesso à ordem jurídica justa ao favorecer técnicas de
promoção da justiça, calcadas na horizontalidade e equidade entre as partes,
com o distanciamento do modelo de decisões impositivas pelo Estado-Juiz.
Uma das modalidades de autocomposição é a mediação, forma de
solução de conflitos em que um terceiro imparcial, denominado mediador,
conduz à audiência, facilitando o diálogo entre as partes para possibilitar uma
visão mais realista do conflito.
A melhor comunicação entre os litigantes fomenta a prestação
jurisdicional qualificada. O ambiente ideal pode ser construído na busca pela
identificação dos reais interesses das partes. Sob tal perspectiva, é que são
aplicadas técnicas específicas, cujo objetivo é realizar uma leitura adequada do
conflito para, assim, conduzir o diálogo assertivo entre as partes.
A comunicação na mediação merece destaque por evidenciar a
diferenciação entre as linguagens binária e ternária (TARTUCE, 2013, p. 418).
No pensamento binário, o terceiro é excluído e se está diante do princípio da
alternativa lógica, complementar ao princípio da contradição. Já, o pensamento
ternário, enseja outras possibilidades, gerando elementos que possibilitam a
transformação do conflito.
A linguagem binária vem regida pela conjunção “ou”, enquanto a
ternária é regida pela conjunção “e”, o que torna possível a adoção de infinitas
alternativas para determinadas situações, bem como a utilização de recursos
pessoais das partes envolvidas.
O sistema jurídico brasileiro deu maior ênfase ao sistema ternário, o
que ficou evidente com a aprovação da Lei 13.140/2015 (Lei da Mediação) e da
Lei nº 13.105/2015 (NCPC). Tais diplomas legislativos trataram da mediação,
com especial atenção à dinâmica da intersubjetividade, típica da perspectiva
ternária. Quando se cogita a utilização da técnica ternária para auxiliar a atribuir
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a cada um o que é devido, prioriza-se a dinâmica da intersubjetividade, com
humanização do acesso à justiça.
Diante desta perspectiva, que abre espaço para uma nova dinâmica
intersubjetiva dos métodos a serem utilizados em sede de mediação,
é que se situam as técnicas de comunicação, com destaque para a fala, a escuta
ativa, a postura afirmativa, a mescla de diferentes modos de humor, a utilização
da intuição e dos questionamentos do terceiro facilitador, às quais pretende-se
desdobrar nas próximas linhas.
Por meio da fala, verifica-se a importância da comunicação entre os
envolvidos, com destaque para o papel do mediador na canalização, condução
e produção de cenários colaborativos. Cabe a ele convidar as partes para que
possam expor a sua visão dos fatos, reclamando a concentração dos envolvidos e
estando atento a eventuais abalos emocionais que possam interferir nesse diálogo.
A escuta ativa, também, se apresenta como uma valiosa técnica de
comunicação a ser utilizada na mediação. Por meio dela é possível valorar o
que foi falado para, a partir disso, conduzir o diálogo com maior eficácia, o que
aumenta a reciprocidade entre as partes e as torna mais comprometidas.
Destarte, aliadas à sensibilidade, as diversas técnicas de atuação do
mediador facilitam a efetividade da autocomposição:
A mediação é flexível e este é um de seus mais
importantes predicados. A consciência sobre as várias
possibilidades de atuação e sobre a diversificação das
técnicas é de suma relevância para a realização de
uma mediação produtiva, mas não basta, posto que a
sensibilidade é um ponto essencial a ser desenvolvido
pelo mediador (TARTUCE, 2013, p. 55).
A neurociência se mostra importante na aplicação das técnicas de
mediação, ao ressaltar as percepções neurais, a compreensão do Rapport, da
atenção, memória, linguagem, aprendizagem, tonalidade da voz, eventuais
distúrbios neurológicos, presença do afeto, estresse e motivação nas audiências.
O cérebro atua de forma subconsciente nas relações sociais.
Através das percepções neurais, é possível identificar a saúde física e os
sentimentos do outro.
Até o século XX, a tradição filosófica distinguia a sensação de percepção
pelo grau de complexidade, sendo responsáveis por gerar o conhecimento
sensível, empírico, ou experiência sensível (CHAUI, 1999, p. 151). A sensação
fornece as qualidades exteriores e interiores, por meio dela é possível ver,
tocar e sentir, estando relacionada à reação imediata dos receptores sensoriais
(olhos, ouvidos, nariz e boca) à estímulos básicos, como luz, cor e odor
(SOLOMON, 2002, p. 35).
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As emoções estão ligadas às primeiras percepções, em um processo
subconsciente. Já, os sentimentos são uma espécie de consciência da emoção
e são mediados por diferentes estruturas cerebrais, pelo córtex cerebral, córtex do
cíngulo e lobos frontais. Os estados emocionais, por sua vez, são mediados pelas
estruturas mais primitivas do sistema límbico (MAGALHÃES, 2020, online).
Igualmente, a técnica de Rapport vem revestida de neurocientificidade.
A palavra é de origem francesa e, no âmbito da Programação Neuro Linguística,
é um processo responsável pelo estabelecimento de vínculo, confiança e
cooperação nas relações humanas.
O Rapport é responsável pela criação de uma atmosfera amistosa e
positiva no relacionamento interpessoal e, portanto, demonstra ser de grande
eficiência no âmbito dos processos dialogais da mediação. Dentre os seus
elementos universais, estão, o sorriso, o otimismo, a paciência, o espelhamento,
a interação e o chamamento pelo nome. Todo esse processo de comunicação
pode ser responsável pela facilitação do diálogo, empatia e otimização nas
audiências de mediação 4.
Além disso, a atenção e a memória são estudadas pela neurociência.
Há um ramo específico da neurociência, denominado neuropsicologia, cujo
propósito é compreender de que forma o funcionamento do sistema nervoso
central pode interferir no processo cognitivo e no comportamento humano.
A atenção seletiva funciona como um filtro que dá maior destaque a
determinados aspectos por meio de estímulos, como explica Kandel (2009, p. 339):
A todo momento, os animais são inundados por
um vasto número de estímulos sensoriais e, apesar
disso, eles prestam atenção a apenas um estímulo
ou a um número muito reduzido dele, ignorando ou
suprimindo os demais. A capacidade do cérebro de
processar a informação sensorial é mais limitada do
que a capacidade de seus receptores para mensurar
o ambiente. A atenção, portanto, funciona como um
filtro, selecionando alguns objetos para processamento
adicional. Em nossa experiência momentânea nos
concentramos em informações sensoriais específicas
e excluímos (mais ou menos) as demais.
A memória é um processo complexo. Myers (2012, p. 249) a define
como “a aprendizagem que persiste através do tempo, informações que foram
armazenadas e que podem ser recuperadas”.
4

Anotações do curso de Capacitação em Mediação e Conciliação realizado em Pérola/Pr, 2018.
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Trata-se de procedimento de registro das informações que serão
lembradas como passageiras, ou de curto prazo, uma espécie de estocagem
provisória das informações para depois processar as que irão ficar “guardadas”
na memória de longo prazo, a fim de que possam ser recuperadas.
A linguagem é um elemento que merece especial atenção, pois contribui
para os processos de interação, socialização e individuação dos sujeitos.
Formada por um sistema de signos, ela possibilita a ressignificação do mundo
e da realidade pelas pessoas.
No campo neurocientífico, a linguística funcional faz a correlação entre
os aspectos linguísticos, discursivos, cognitivos e sociais. O cérebro é formado
por cinco lobos, que simultaneamente recebem e enviam impulsos elétricos, ou
químicos, que coordenarão o comportamento dos indivíduos.
No processamento de informações, têm-se os inputs/entrada
(informações, sons e sinais) e os outputs/saída (fala, escrita e sinais). É o que
esclarece FRANÇA (2018, p. 9):
A possibilidade de “olhar” para o cérebro em
atividade, com mais detalhes, tem ampliado as
modificações no campo da Neurociência e da Ciência
da Linguagem. As pesquisas mais recentes indicam
que a “linguagem é estruturada em micro módulos
que trocam informações dinamicamente entre os dois
hemisférios cerebrais” (FRANÇA, 2018, p. 9).
Para Bertoque e Casseb Galvão (2015, p. 125):
(...) da noção de língua como representação do
pensamento, apresentada por Aristóteles (séc. IV);
do sistema abstrato de regras autônomo, também,
como representação do pensamento, proposto por
Saussure (1916); do dispositivo biológico de uma
gramática universal (GU), apresentado por Chomsky
(1957); passando pela proposta psicocognitiva de
Langacker (1972, 1986, 2008, 2009) e de Tomasello
(2008, 2010), até o sistema linguístico multifuncional
que intermedeia as relações sociais, defendido por
Bakhtin (1920), Halliday (1989), Dik (1989) e Givón
(1984, 1993, 2011), observa-se que há um continuum
que amplia a visão de língua/linguagem e, por
conseguinte, o olhar sobre as análises linguísticas.
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Ademais, a tonalidade da voz pode ser utilizada na aplicação de técnicas
de neurociência para utilização assertiva em audiências de mediação.
Um novo recurso tecnológico em versão de testes no Laboratório de
Expressão Facial da Emoção em Portugal 5, por exemplo, permite uma leitura
facial extremamente complexa, sendo possível medir os batimentos cardíacos pela
face, verificar a tonalidade da voz e definir por meio do conjunto de expressões
faciais, associado à demais elementos, qual é o sentimento real traduzido pela
parte. Isso é uma importante inovação, pois possibilitará, dentre outros fatores,
verificar com maior grau de certeza processos de dissimulação de sentimentos.
Do mesmo modo, manter uma postura afirmativa, sabendo como reagir
aos diferentes tipos de humor, auxilia o processo de condução do diálogo
intermediado. Isso faz com que o terceiro facilitador canalize com assertividade
sua capacidade intuitiva para fazer os questionamentos pertinentes com foco
positivo e prospectivo.
A aplicação dessas técnicas são apenas alguns exemplos de como
a mediação pode ser enriquecida com a utilização dos recursos oriundos
da neurociência.
2 A NEUROCIÊNCIA COMPORTAMENTAL E COGNITIVA: A UTILIZAÇÃO
DA NEUROCIÊNCIA FACIAL COMO FORMA INOVADORA NOS PROCESSOS
DE MEDIAÇÃO
A conceituação basilar de neurociência comportamental e cognitiva
vêm precedida da noção de neurociência, que se traduz no estudo sobre o
sistema nervoso, suas diversas funções e estruturas complexas, com foco no
sistema cerebral e seu funcionamento.
A neurociência analisa os processos neuronais de onde despontam
o processamento da atividade cerebral e as suas implicações psicossociais.
Trabalha o conhecimento de forma multidisciplinar para examinar o sistema
nervoso, a partir das bases biológicas do comportamento humano.
A neurociência está ligada à psicologia comportamental, área que
examina o contato do organismo e seus fatores internos, como os pensamentos
e as emoções, o comportamento visível, a forma de falar e se postar, os gestos,
o timbre da voz, a expressão facial.
Por sua vez, a neurociência cognitiva tem como foco a capacidade
cognitiva. Isto é, está centrada no conhecimento do indivíduo, examinando
questões como o raciocínio, a memória e o aprendizado. Trata-se, portanto, de um
estudo voltado à capacidade cognitiva, em que estão inclusos comportamentos
ainda mais complexos.
Ademais, a emoção, que se expressa com modificações motoras
5

Laboratório da Emoção em Portugal. Disponível em: http://feelab.ufp.edu.pt/. Acesso em: 18 fev. 2021.
25

MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO - MÉTODOS ADEQUADOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS

viscerais e respostas estereotipadas, especialmente perceptíveis nos músculos
faciais, é uma das características principais da experiência humana.
Embora se acreditasse que tivesse origem no sistema límbico, a ciência moderna
comprova o envolvimento de regiões encefálicas estendidas à amígdala, face
orbital e medial do lóbulo frontal, constituindo conjuntamente um sistema
motor emocional (IBC, 2019).
Tais estruturas são capazes de processar sinais emocionais, responsáveis
pela tomada racional das decisões, que incluem a possibilidade de realização
de julgamentos morais. Os núcleos viscerais e motores somáticos são os
responsáveis por coordenar a expressão do comportamento emocional.
Por meio do estudo do sistema nervoso, pode-se entender melhor
as ações dos indivíduos e sua relação com o mundo. Nesse sentido, Freitas
Magalhães - fundador e atual diretor do Laboratório de Expressão Facial da
Emoção, da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade Fernando Pessoa
(UFP), da cidade do Porto, em Portugal, e discípulo do neurocientista Paul
Ekman - demonstra o grande desafio da leitura da cartografia facial.
Idealizador do FACEOMA, um código neurofacial formado pela
sequência de cento e três códigos faciais, responsáveis por mais de vinte e uma
mil expressões, cujas combinações dos movimentos definem o desenvolvimento
das expressões faciais, Freitas Magalhães desenvolveu o Human Face Project.
Com base na neuroanatomia facial, buscou atingir o que ele chamou de
“Inteligência Facial”6.
A Inteligência Facial consiste na compreensão dos processos
faciais, identificar e antecipar comportamentos faciais, definindo valências
positivas e negativas.
Quando se estuda a expressão facial da emoção, acaba-se por abordar
a atividade neuromuscular, a qual permite compreender mensagens e sinais. A
emoção é uma reação neuropsicofisiológica pulsional, espontânea e intensa que
leva o organismo a produzir uma ação. A neuropsicofisiologia revela os vestígios
da emocionalidade na face, conforme explica Freitas Magalhães (2020):
A face é a parte do corpo que mais se mostra
durante a vida. Daí sua inequívoca importância no
desenvolvimento psicossocial do indivíduo. A face
é um sistema complexo e multidimensional que tem
sido alvo de amplos e diversos estudos ao longo dos
anos. (...) Assim, a configuração da comunicação não
verbal implica a expressão e a percepção dos sinais
não linguísticos entre os indivíduos, a qual é moldada
Anotações do curso FM-I Facs 3.0 de 2020, realizado pela FEELab da Universidade Fernando
Pessoa, Portugal, 2020.
6
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pela cultura enquanto padrão de significados,
de atitudes e de comportamentos específicos de um
grupo cultural.
Conforme Magalhães (2020) a “face é o amplo ‘palco’ de exibição do
‘teatro’ das expressões, ela é o grande atlas da emoção humana”. Com efeito,
é de extrema relevância o aprofundamento dos estudos científicos que possam
ampliar o entendimento da leitura cartográfica da face, já que isso abre a
possibilidade de compreensão do adequado feedback facial e a aprofundada
investigação dos processos de empatia, imitação, aprendizagem e reflexo facial.
Há, ainda, inúmeros domínios relativos à face humana a serem
desenvolvidos na educação, saúde, justiça, segurança e desporto, e cuja teoria
evolutiva, sob um prisma darwinista, deve tecer nova divisão cerebral, com
a mudança do cérebro trino (reptiliano, emocional e racional) para o quadri
(reptiliano, emocional, racional e facial).
O contributo dessa leitura facial, resultado de anos de estudos, já tem
aplicabilidade em várias áreas, o que tem possibilitado a sua utilização no Direito
Penal, segurança pública, mundo corporativo (RHs), Neuromarketing, Direito
Penal, segurança pública, mundo corporativo (RHs) e, ao que se pretende o
presente trabalho, na Mediação.
Decorreram do FACEOMA os conceitos de Neuromacroexpressões
Neuromicroexpressões e Neurosubtisexpressões, responsáveis pela leitura
facial, em milésimos de segundos, em seus mais variados graus, hoje utilizados
em sofisticados programas de leitura facial e adotados em agências de
inteligência mundiais.
O F-M Group Internacional possui um programa de certificação FACS
voltado a profissionais que desejam se tornar codificadores certificados ou até
mesmo peritos em leitura facial, o que inaugura um novo campo que se mostra
promissor em um futuro que já parece ter chegado.
Criado em 2018, o F-M Facial Action Coding System 3. 0 é reconhecido
pela implementação do recurso FaceReader 7.1, programa de leitura facial
em tempo real que possibilita cartografar a face, detectar os sentimentos, os
batimentos cardíacos e está evoluindo para realizar a detecção da voz7.
Aliada a inteligência artificial, a tecnologia possibilita uma leitura cada
vez mais assertiva dos indivíduos, suas expressões reais e as dissimuladas.
Também, representa evolução para diversos campos, incluindo o jurídico, seja
para estruturar critérios de julgamento e veracidade de depoimentos, ou até
mesmo para a condução asseverativa das audiências.
A leitura facial, em um ambiente que se busca a assertividade do diálogo,
pode ser considerada o ponto principal para concretizar a autocomposição
7

Laboratório da Emoção em Portugal. Disponível em: http://feelab.ufp.edu.pt/. Acesso em: 18 fev. 2021.
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durante a audiência. Afinal, detectar os reais interesses das partes, por meio dos
sentimentos demonstrados pela face, mostra-se recurso eficiente para a melhor
condução dos trabalhos pelo mediador.
Assim, tem-se que a aplicação da neurociência no âmbito dos processos
autocompositivos contribui para a solução eficiente dos conflitos. Isso porque,
a identificação e reconhecimento das emoções, com o auxílio das inovações
tecnológicas, permitem conhecer melhor as pessoas, isso sem falar na
possibilidade de se construir uma base de dados.
3 NEURODIREITO
O termo surgiu na década de noventa e foi utilizado pela primeira vez
pelo neurocientista e advogado J. Sherrod Taylor em “Neurodireito: Cérebro
e Lesão Medular”. O livro, ainda sem tradução para o português, instruiu o
julgamento do caso Daubert versus Merrell Dow Pharmaceuticals e fixou, por
decisão da Suprema Corte, os padrões para a admissibilidade do testemunho de
especialistas em tribunais federais americanos, o que abriu a possibilidade para
a admissão de neuroimagens nos tribunais.
O Neurodireito é um novo ramo de pesquisa doutrinária na área
jurídica, construído pela interface entre Direito e Medicina, exigindo a quebra
de paradigmas, impondo alteração no entendimento de vários institutos, com
influência na revisão de conceitos como o de igualdade e de livre arbítrio, e
acenando com novas perspectivas para a compreensão do comportamento
humano, a partir de estudos do mapeamento cerebral (LIMA, 2020, p. 2 e 29).
Atahualpa Fernandez (2011, p. 222), ao abordar temas como Direito
e Moral, responsabilidade pessoal e livre-arbítrio, conclamou a comunidade
científica para o despertar de seu “sono dogmático”.
O Neurodireito ganhou destaque em diversas searas, a partir do diálogo
crescente com a Psicologia, a Psicanálise, a Psiquiatria, a Ética, a Filosofia, a
Política Social e a Criminologia.
A interseção entre Direito, Psicologia e Neurociência toma forma para
um novo despertar. Questões sensíveis ao Direito, tais como o grau de confiança
a ser depositado em testemunhos, passam a ser consideradas à luz das evidências
científicas atinentes à memória e atenção.
Nesse sentido, Sergio Nojiri (2020, p. 6, 46 - 48), encabeçando o
Grupo de Estudos em Direito, Psicologia e Neurociência da FDRP/USP,
tem contribuído para alavancar o conhecimento na interseção entre essas três
áreas e para promover a integração de profissionais no intuito de produzir um
diálogo produtivo e constante a ser aplicado no campo jurídico.
A partir do estudo da Psicologia, pode-se afirmar que há dois tipos
básicos e fundamentalmente diferentes de processos mentais em curso,
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sendo que a maior parte da cognição humana é similar ao de outros animais.
Os cérebros são constituídos por redes neurais responsáveis pela resolução
de problemas por correspondência de padrões, cujo processo ocorre rápida e
automaticamente.8
O ensino do Direito pode ser aprimorado com a inserção da Psicologia
ao currículo, possibilitando a compreensão adequada da natureza humana, suas
vicissitudes e limitações.
O Neurodireito estabelece uma série de diretrizes a serem seguidas pelos
governantes e responsáveis pela elaboração de políticas, com inclusão da ciência
moderna nos sistemas de justiça, de modo a possibilitar que futuros profissionais
possuam entendimento acerca dos alicerces da ciência, da doença mental,
identificação e ideias realistas de como o cérebro humano processa as informações.
Instituições como o “Gruter Institute for Law and Behavioral Research”
ajudaram a difundir o Neurodireito, que tem conquistado muito espaço na
França. Com a reforma promovida na Lei francesa de bioética em 2011, o país
aprovou o tratamento jurídico às descobertas neurocientíficas, impulsionando
as discussões em torno do tema.
Ao contrário, no Brasil, ainda há necessidade de maior desenvolvimento
da temática, conforme adverte Fábio Roque da Silva (2017, p. 73):
No Brasil, a expressão Neurodireito ainda é muito
pouco utilizada, e, ademais, muito pouco conhecida.
Este cenário é consectário lógico da pouca utilização
que se faz da neurociência na seara jurídica, no
país. No âmbito do Direito Penal, o tema apenas
Ao abrir os olhos, você reconhece objetos e rostos. Você não tem que fazer nenhum trabalho
consciente; seu sistema visual apenas resolve, avidamente, difíceis problemas computacionais
quase instantaneamente e apresenta os resultados para a sua consciência. Esse tipo de cognição
possui centenas de milhões de anos. Porém, há o tipo de cognição que é exclusivamente humano.
Ele usa palavras e, por isso, não pode ser mais velho do que a linguagem, a qual não possui mais
do que 500 ou 600 mil anos de idade. Nós temos a capacidade de raciocinar usando a linguagem,
mas o processo é lento e trabalhoso. Imagine a mente humana como um pequeno e um tanto
ineficaz condutor empoleirado nas costas de um enorme elefante, poderoso e bastante inteligente.
O condutor pode tentar conduzir o elefante e, se o elefante não possuir nenhum desejo especial
de ir para uma direção ou outra, ele pode obedecer ao condutor. Contudo, se ele tem os seus
próprios desejos, ele vai fazer o que quiser. Na Filosofia e na Psicologia moral, têm-se dado um
lugar de destaque para o condutor, que representa a razão. Por exemplo, em Fedro, Platão nos dá a
metáfora da mente ou da alma dividida em três partes, como um cocheiro lutando para controlar
dois cavalos indisciplinados – as paixões nobres e as paixões inferiores. Se um homem estuda
Filosofia e aprende a controlar esses cavalos, isto é, essas paixões, então, quando ele morrer, sua
alma não irá renascer neste mundo degradado. Em vez disso, sua alma retornará aos céus, onde
tudo é perfeita racionalidade e luz (NOJIRI, 2020, p. 21).
8
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começa a despertar a atenção da doutrina nacional,
muito embora já tenha caído nas graças da doutrina
estrangeira há alguns anos. Nos demais ramos da
ciência jurídica, o tema é ainda menos explorado.
A neurociência, aplicada aos processos judiciais, pode ampliar a
compreensão não apenas técnica, mas também ética, filosófica, pragmática
e operacional do sistema jurídico com ampla possibilidade de auxiliar
na mais eficiente resolução de conflitos de interesses e na promoção
da pacificação social.
4 NEUROÉTICA
Jane Araújo Russo e Edna Tinoco Ponciano (2002, p. 2 - 3), ao
tratarem do sujeito da neurociência, afirmam que uma determinada concepção
de sujeito, fundamentada em uma visão inteiramente materialista da mente,
se apresenta como substituto vantajoso de uma concepção “psicológica”,
calcada na psicanálise.
Na epistemologia contemporânea, o modelo da física, entendida como
ciência paradigmática, está dando lugar a biologia. Há um verdadeiro ‘ufanismo”
biológico, advindo dos avanços biotecnológicos responsáveis pela interpretação
comportamental e fenomênica. Diante deste cenário, a neurociência propõe
uma leitura naturalizante e materialista da mente humana, com a finalidade de
superar a tradicional visão dualista que separa a pessoa em corpo e mente.
Quando a aplicação da Neurociência é inserida no contexto da
autocomposição, é indiscutível a necessidade de se debater as questões éticas
envolvidas. Daí a importância da Neuroética, que se volta à análise dos avanços
morais, legais e sociais inseridos no campo da Neurociência.
A evolução da Neurociência e da Neurotecnologia, com a possibilidade
de identificação das bases neurais associadas aos mais variados processos
cognitivos, afetivos e comportamentais, fundamentalmente, deu luz a novos
fenômenos e a discussão em torno da responsabilidade ética dos agentes
detentores das tecnologias, garantindo um uso em prol da sociedade.
Onde e como a Neurociência pode ser aplicada, são questionamentos
importantes que ficam a encargo da Neuroética. Em se tratando da aplicação da
Neurociência no campo da mediação de conflitos, como se pretende o presente
trabalho, é importante que o mediador, ao utilizar-se das técnicas de comunicação
em audiências, seja devidamente orientado nos cursos de capacitação a zelar
pela urbanidade e não influenciar as partes na tomada da decisão, mas apenas
conduzi-las a um debate mais respeitoso e assertivo.
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A Neurociência pode contribuir com a efetividade da mediação,
tornando possível o diálogo assertivo das partes sem intervenção direta no
processo autocompositivo. Em processos judiciais de guarda, por exemplo, o
que as partes litigantes muitas vezes esperam com a judicialização da demanda
não é a efetiva discussão da guarda, mas a resolução de fatores afetivos que
nem sempre estão presentes nos autos. Por meio da Neurociência aplicada à
mediação, tais elementos podem ser apontados e levados em consideração na
condução mais eficaz da resolução do conflito.
Em obra publicada no ano de 1986, Patricia Smith Churchland
(2008, p. 79) foi quem primeiro introduziu o termo neurofilosofia, argumentando
se não teria chegado o momento de filosofar sobre a mente, o eu e a consciência
humana, fazendo-a em concurso com a ciência do cérebro.
Passadas várias décadas, a neurofilosofia, em comparação com a
neurociência que avançou tanto em tão curto espaço de tempo, ainda carece
de maiores aprofundamentos e debates. No entanto, evidente é a necessidade
de se pensar o ser humano a partir de novas perspectivas, a exemplo da bioética,
conforme destaca CHURLAND (2008, p. 79):
(...) a “dignidade humana”, “no es un concepto
claro, como pudiera ser el de “electrón”, o el de
“hemoglobina” (siempre con respecto a las mejores
teorías físicas y biomédicas), aunque tampoco
radicalmente convencional, a lamanera como el
significado de “metro” es relativo al tamaño del trozo
de platino conservado en una oficina de París.”
Nenhuma cultura hegemônica ou ideologia universal é capaz de dar
um veredito de forma definitiva, o que se pode é tentar calibrar as opiniões
morais existentes em função das experiências históricas, das melhores teorias e
evidências científicas que se têm à disposição. Isso, porque a moralidade humana
pode modelar-se às práticas sociais já existentes, desde que as consequências
diminuam o sofrimento e ampliem a realização da justiça.
CONCLUSÃO
A influência da Neurociência e demais campos científicos contribuí
tanto para a efetivação da mediação como para o aprimoramento da proteção de
valores éticos, promoção da dignidade da pessoa humana e busca por melhores
formas de solucionar os conflitos.
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O aprimoramento das técnicas de comunicação e a qualificação de
terceiros facilitadores pode representar um avanço, quantitativo e qualitativo,
nas práticas autocompositivas.
O neurodireito e a neuroética, por seu turno, representam grandes
desafios ao aprimoramento dos recursos e técnicas já utilizados no âmbito das
negociações em sede autocompositiva, conduzindo à melhoria da atuação dos
mediadores e, consequentemente, potencializando a cultura da paz social, por
meio de uma justiça coexistencial.
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A MEDIAÇÃO SOB PERSPECTIVA DA BIOÉTICA DE INTERVENÇÃO NAS
RELAÇÕES MÉDICO-PACIENTE
THE MEDIATION FROM THE PERSPECTIVE OF BIOETHICS OF INTERVENTION
RELATED TO MEDICAL-PATIENT RELATIONS
Anna Fernanda Scalla Menotti9
RESUMO
O artigo trata da utilização da mediação para a resolução de conflitos decorrentes
da relação médico-paciente, abordando seus aspectos bioéticos e processuais.
Examina-se o que é a bioética de intervenção, a relação médico-paciente e os
aspectos práticos da mediação no ordenamento jurídico brasileiro. A abordagem
da mediação é realizada sob os fundamentos da bioética de intervenção, tendose como principal contribuição do trabalho a constatação de que mediar os
conflitos decorrentes da relação médico-paciente pode ser uma alternativa
eficiente, que além de desafogar o judiciário, traz sensação de justiça às partes
através da informação e do diálogo.
PALAVRAS-CHAVE: mediação; relação médico-paciente; bioética de intervenção;
resolução de conflitos.
ABSTRACT
The article deals with the possibility of using mediation to resolve conflicts
arising from the doctor-patient relationship, addressing its bioethical
procedural aspects. It examines what intervention bioethics is, the doctorpatient relationship and also the practical aspects of mediation in the brazilian
legal system. The mediation approach, under the fundamentals of intervention
bioethics, to conclude that mediating conflicts arising from the doctor-patient
relationship can be an efficient alternative that, in addition to relieving the
judiciary, can bring the parties a sense of justice through information from
the dialogue between doctor, mediator and patient.
KEYWORDS: mediation; doctor-patient relationship; intervention bioethics;
alternative methods of conflict resolution.
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SUMÁRIO: Introdução. 1 Bioética de intervenção e a relação médico-paciente.
2 Mediação no ordenamento jurídico brasileiro. 3 A bioética de intervenção e a
mediação para a resolução de conflitos gerados pela relação médico-paciente.
Conclusão. Referências.
INTRODUÇÃO
A bioética está diretamente ligada ao que se compreende por direitos
humanos, apresentados de forma conjunta na Declaração Universal sobre Bioética
e Direitos Humanos, pautada em uma perspectiva inovadora do mundo atual.
Ressalta-se que, diferentemente do que se entendia por bioética décadas
atrás, adstrita ao âmbito científico e da academia, hodiernamente, a disciplina se
destaca por pormenorizar os aspectos sociais e as relações dela decorrentes.
Nesse sentido, ultrapassada a bioética principialista, emerge um
posicionamento mais duro e prático do ramo, a bioética de intervenção, que
apresenta um discurso mais politizado e analisa cada relação e contexto social em
sua peculiaridade.
Quando analisada do ponto de vista jurídico, a relação médico-paciente é
tida por meramente contratual, classificada por diversas vezes como uma “relação
de consumo”. No entanto, esta relação, que é uma das mais antigas da história, não
se resume a um contrato, é frágil e exige uma troca de confiança e confidência.
Nesse sentido, a mediação ganha destaque, ao passo que objetiva a
manutenção e continuidade do vínculo pré-existente, com o objetivo de resolver o
conflito por meio do diálogo, sem a influência de constrangimentos, desconfortos
ou pressão. Por meio da mediação, as partes podem sentir a legítima confiança de
que o assunto será tratado com o devido sigilo, quebrando a crença de que a única
solução possível para a resolução do conflito é o processo judicial.
Diante disto, o presente estudo tem por objetivo investigar a utilização
da mediação na resolução dos conflitos decorrentes da relação médico-paciente,
abordando seus aspectos bioéticos e processuais.
Para tanto, com uso do método lógico dedutivo, combinado aos
precedentes de pesquisa bibliográfica e documental, examina-se o que é a
bioética de intervenção, a relação médico-paciente e, também, os aspectos
práticos da mediação no ordenamento jurídico brasileiro.
1 BIOÉTICA DE INTERVENÇÃO E A RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE
Oriunda da década de 70, a bioética emerge no contexto científico
como uma reflexão sobre tudo o que interfira na qualidade e na dignidade
da vida, resgatando a ética e voltando os olhos para a condição plena de
cidadania e do respeito às diferenças (SILVA; MENDONÇA, 2011, p. 28).
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Em verdade, a disciplina consiste em alternativa ética de percepção
da vida humana que leva os debates éticos para além do campo biológico.
Os aspectos que garantem a qualidade de vida, tais como, um meio ambiente
saudável, ecossistema adequadamente regulado, dentre outros (GARRAFA et
al., 2009, p. 853), são levados ao centro do debate.
Em 2005, com a homologação da Declaração Universal sobre Bioética
e Direitos Humanos (DUBDH) da Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), foi ampliado significativamente
o escopo da bioética, trazendo à ordem internacional a importância do
diálogo multidisciplinar das questões bioéticas para a defesa das gerações
presentes e futuras.
Enquanto a Bioética Principialista acaba reduzindo a discussão a
quatro grandes princípios, autonomia, justiça, beneficência e não maleficência,
outros artifícios de investigação ergueram-se, como a Bioética na perspectiva
da Teologia da Libertação; Bioética dura, ou forte; Bioética crítica de inspiração
feminista; Bioética feminista e antirracista; e Bioética de reflexão autônoma
(GARRAFA, 2000).
A Bioética da Teologia da Libertação apresenta a contextualização da
bioética com a religião, dando atenção à concentração e estruturação do poder
na vida social, enquanto força participativa e construtora da humanidade com
seu ambiente (ANJOS, 2003, p. 40).
Já, a Bioética crítica de inspiração feminista trata de reflexões
éticas a respeito do feminismo e do feminino, discutindo direitos humanos
atrelados às questões de gênero. No contexto ligado ao feminismo antirracista
propõe a unificação das pautas, partindo de suas semelhanças ideológicas,
dando destaque aos problemas éticos relacionados, pouco debatidos
(SILVA; FINKLER, 2016, p. 5).
Para além dos diversos ramos da bioética apresentados, o presente
artigo tem por enfoque tratar apenas Bioética de Intervenção.
De acordo com Porto (2012, p. 110), a bioética de intervenção pode ser
tida como “base ética para um modelo abstrato e imaginário de sociedade ideal”
que se apresenta como oposição ao que se conhece por bioética tradicional, ao
passo que politiza seu discurso para contribuir de forma radical para a mudança
do contexto de desigualdades, ou seja, busca no que se entende como contexto
prático, a diminuição das desigualdades.
Ademais, possui caráter utilitarista-consequencialista, preconizada
como moralmente justificável:
...no campo público e coletivo, a priorização de
políticas e tomadas de decisão que privilegiem
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o maior número de pessoas durante o maior espaço
de tempo possível e que resulte nas melhores
consequências; e no campo privado e individual, a
busca de soluções viáveis e práticas para os conflitos
localmente identificados, levando em consideração
o contexto em que ocorrem e as contradições que o
fomentam (GARRAFA; PORTO, 2003, p. 399 - 416).
Desta forma, o que a bioética de intervenção objetiva é a não redução
das relações éticas a quatro princípios, mas a análise da realidade de cada
dilema vivido, reflexão ética, não no campo teórico, mas na prática, vinculada a
um campo crítico e de fato comprometido com os mais frágeis.
Para que os anseios de uma sociedade democrática, livre e igualitária
sejam materializados, a bioética de intervenção defende a necessidade
de equidade e o reconhecimento de que as diferenças existem e que as
necessidades dos indivíduos são específicas em cada contexto e circunstâncias
em que estão inseridos.
Muito se discute a respeito da assimetria na relação médico-paciente,
destacado o conhecimento técnico do médico. É nesse contexto que se verifica
a importância da participação da sociedade na discussão de uma área que,
tecnicamente, apenas parte da sociedade compreende. A busca pela participação
nos debates reflete a procura por igualdade de oportunidade de fala e até mesmo
de questionamento, fazendo com que se aprimore o que antes se entendia por
relação médico-paciente, na qual o paciente era detentor do perfil passivo e o
médico do perfil ativo, gerando um progresso na relação.
O diálogo na relação não só garante o respeito à dignidade, mas também
leva à necessidade de observância da beneficência, da aproximação com o
profissional médico, da autonomia e liberdade do paciente para que possa exprimir
sua vontade legítima em relação às alternativas de tratamento, ainda que esteja num
quadro de fragilidade inerente às consequências da doença que lhe acomete.
Nesse contexto, o contato médico-paciente é altamente específico e,
isso ocorre, por estarem diretamente ligados à presença ou a possibilidade de
doença, ressaltando que é uma característica que dificilmente se encontra em
qualquer outra relação humana (MOREIRA FILHO, 2005, p. 03 - 17).
Como os limites éticos das relações entre médico e paciente possuem
especial relevância social, inerente a todos os indivíduos, deixam de ser uma
questão a ser resolvida apenas na esfera particular, emergindo a necessidade de
uma bioética dos vulneráveis, que historicamente fazem parte do lado mais frágil
da sociedade, norteada pelo comprometimento em garantir a consecução dos
direitos humanos, principalmente, nos países periféricos, como é o caso do Brasil.
38

HOMENAGEM DOS ALUNOS E PROFESSORES DO MESTRADO DA UNIPAR AO MESTRE JOSÉ LAURINDO DE SOUZA NETTO

2 MEDIAÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO
O acesso à justiça é garantia prevista no rol do art. 5º da Constituição
Federal que pode ser traduzida como a possibilidade de acesso de todos ao
Judiciário para que busquem a efetivação de seus direitos. No entanto, esta
perspectiva teve por resultado a judicialização massiva dos processos,
mormente, os relacionados à esfera da saúde.
Com o crescimento desenfreado do número de processos judiciais,
o Conselho Nacional de Justiça e os órgãos do Poder Judiciário estabeleceram
metas para, ao longo dos anos, desafogar a máquina Judiciária.
É importante destacar que o Brasil é um dos países que se
comprometeram com os objetivos da Agenda 2030, que estabelece metas claras
à serem adotadas pelos signatários em parceria global para equilibrar as três
dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental.
Construídos sobre o já profícuo legado dos 8 Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio (ODM), os 17 ODS estimulam a ação para os
próximos anos (2016-2030) em áreas de importância crucial para a humanidade
e o planeta (BRASIL, 2019, p. 3).
Entretanto, para que essas metas sejam alcançadas, necessária a
participação de todos os Poderes do Estado, concretizando-as nos diferentes
âmbitos de atuação.
Nessa perspectiva, que o Conselho Nacional de Justiça teve a
iniciativa de convidar os países ibero-americanos para fomentar os esforços
na esfera judiciária através da implantação das ODS (BRASIL, 2020, p. 7).
Destaca-se que uma das metas da ODS é promover o Estado de Direito, não
somente em nível nacional, mas também internacional, idealizando a efetivação
da igualdade de acesso à justiça a todos.
No relatório Justiça em Números 2020 (BRASIL, 2020, p. 255), é
possível verificar a alta quantidade de novos processos ingressados por ODS.
Quando verificado os números trazidos pela ODS 3, que se refere à “saúde e à
promoção do bem-estar”, fato diretamente ligado ao tema deste artigo, foram
constatados 185,7 mil novos casos, um aumento significativo observado os
últimos 10 anos, já que em 2009 foram apresentados apenas 60,2 mil casos
relacionados a ODS 3.
Nesse contexto, é que emerge a importância dos meios alternativos
de solução consensual de conflitos, especialmente, nos litígios atinentes às
relações médico-paciente.
O Código de Processo Civil de 2015 prevê a mediação como
meio alternativo de resolução de conflitos e firmou no ordenamento jurídico
processual brasileiro a ideia de que é, também, dever do Poder Judiciário a
promoção de solução consensual de conflitos (MEDINA, 2020, p. 56).
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A Lei nº 13.140 de 2015 regulamenta a mediação e, em conjunto com
a Resolução 125/10 do CNJ, dispõe que é dever do Judiciário a criação e o
incentivo à adoção de políticas públicas para que se possibilite o tratamento
apropriado dos conflitos no âmbito judicial, apresentando-se soluções
alternativas, com estímulo a utilização dos mecanismos adequados de solução
de conflitos, com destaque aos consensuais, como a mediação (BRASIL, 2010).
Conforme a legislação vigente, a mediação pode ser utilizada tanto
em caráter pré-processual como após o ingresso da demanda no Judiciário.
No entanto, é relevante notar que, com a previsão da mediação no início das
demandas propostas, antes mesmo da oportunidade para a manifestação da parte
requerida e polarização do conflito, o legislador processual valoriza a adoção de
novos caminhos a serem trilhados para a resolução dos conflitos, para além da
tradicional judicialização, fatalmente mais morosa e custosa.
A Lei da Mediação consigna que “o conciliador, que atuará
preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes,
poderá sugerir soluções para o litígio (...)” (BRASIL, 2015), o que significa
que a conciliação será realizada sempre que não houver vínculo anterior
àquele que gerou o litígio. Já, a mediação, como conceitua Nery Junior e Nery
(2020, p. 620 - 621) é a:
Forma de solução de conflitos que busca o
restabelecimento de uma convivência com equilíbrio
de posições, independentemente de se chegar à
composição, ainda que ela seja desejada. O mediador
tenta aproximar as partes, de forma que elas mesmas
cheguem a um acordo; por essa razão, é a forma
de composição mais buscada para questões que
envolvem vínculos subjetivos muito fortes.
Assim, a atuação do mediador está diretamente ligada ao
restabelecimento de um vínculo que já existia antes do litígio em discussão,
quando a relação entre as partes possui, uma maior confiabilidade e intimidade,
exatamente como é o caso das relações médico-paciente. Calmon (2008, p.
119) esclarece que “a mediação se faz mediante um procedimento voluntário e
confidencial, estabelecido em método próprio, informal, porém coordenado”.
Com isso, o que se verifica é que a utilização da mediação para a
resolução de conflitos tem o potencial de transformar toda a tensão que o
curso processual traz as partes em um ambiente harmônico e cooperativo,
pois se estabelece de forma sigilosa e humanitária, sendo o mediador parte
indispensável no auxílio das partes, principalmente, com relação a identificação
do problema, a informação do que pode acontecer no curso processual,
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caso não entrem em comum acordo, intervindo de forma natural e consentida
para que o conflito seja resolvido.
O mediador deve atuar como um orientador, garantindo a autonomia
das partes que estão inseridas na mediação e possibilitando que encontrem a
solução para o conflito de forma leve e fluida. Para tanto, deve se utilizar de
linguagem simples, reduzir as desigualdades trabalhadas sob a perspectiva da
bioética de intervenção (VASCONCELOS, 2020, p. 219), além de condicionar
a resolução da demanda a compreensão dos termos do acordo e consequências
práticas do que ali se decidiu.
Por este motivo, é de extrema importância que os cursos de formação
e capacitação de mediadores sejam devidamente reconhecidos e estimulados.
Vale mencionar, que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, desde 2017,
promove a capacitação dos mediadores através da NUPEMEC e da ESEJE,
garantindo formação prática e teórica aos interessados, inclusive, com
obrigatoriedade na realização de estágio supervisionado (TJPR, 2020).
Considerando o crescente número de demandas relacionadas à saúde
que estão vinculados à meta de bem-estar, mostra-se fundamental a realização
de cursos de capacitação que tratem de temas que garantam habilitação
específica para mediar em casos relacionados ao direito médico, mormente,
os que envolvam a relação médico-paciente, como ocorre com as câmaras
especializadas em direito de família, ou direito empresarial.
As concepções construídas pela sociedade por um longo período de
tempo, não podem ser modificadas de forma instantânea. Por outro lado, as
vantagens oportunizadas pela mediação devem ser melhor aproveitadas pelo
sistema Judiciário, sendo essencial que, tanto os operadores do Direito como os
jurisdicionados, desenvolvam uma maior confiabilidade na sistemática da mediação.
Nesse sentido, necessário o fomento a criação das câmaras de
mediação especializadas em direito médico pelos Tribunais para a tratativa
adequada destes conflitos, com fomento à autocomposição.
3 A BIOÉTICA DE INTERVENÇÃO E A MEDIAÇÃO PARA A RESOLUÇÃO DE
CONFLITOS GERADOS PELA RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE
O novo paradigma de enfrentamento de litígios no Brasil, através da
autocomposição e do movimento de consensualização do Judiciário, demonstra
que a grande maioria dos conflitos existentes pode ser resolvida por consenso
das partes envolvidas (BRASIL, 2016).
Com isso, não há motivos para duvidar da eficiência da mediação na
resolução de conflitos entre médicos e pacientes, seja extrajudicialmente, em
fase pré-processual, ou após a propositura da demanda, em sua fase inicial,
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Não se pretende esgotar todas as possibilidades acima mencionadas,
mas dar ênfase à utilização da mediação inaugural, que se dá após o ajuizamento
da demanda, com designação de mediador especializado que irá proporcionar
a primeira tentativa de resolução consensual pautada exclusivamente
na vontade das partes.
Não se deve ignorar, ainda, os esforços do Conselho Nacional de
Justiça e dos Tribunais Estaduais e Federais em incentivar a resolução adequada
dos conflitos, inclusive, incitando as partes a utilizarem sua autonomia para
ajustar os termos de acordos que melhor lhe aprouverem.
É com relação a autonomia das partes que o desafio toma dimensão,
diante das desigualdades e situações de vulnerabilidade existentes, que
demonstram que:
(...) para existir autonomia e um recíproco
reconhecimento das diferenças, é imprescindível
renunciar ao mito de uma sociedade perfeita,
na qual as relações sociais são pacíficas e
transparentes, os conflitos e desigualdades sociais
totalmente eliminados e os homens todos bons,
fraternos e solidários. Para que exista autonomia e
reconhecimento das diferenças, teremos que aceitar
o caráter inacabado e indeterminável das relações
sociais, dado que elas, a cada instante, se refazem,
de um modo imprevisível. Temos que aceitar como
integrantes de uma sociedade produtora de discursos
ambíguos, indeterminados, de uma sociedade que
precisa assumir sua radical criatividade e o caráter
indeterminado de sua história. Temos que nos aceitar
formando parte de uma sociedade que deve deixar
de lado seus medos frente às suas divisões e seus
conflitos constituintes (WARAT, 1992, p. 36 - 54).
Nesse aspecto, é que a bioética de intervenção se aproxima do
campo processual ao verificar as reais necessidades dos interessados, agindo
sempre com transparência e informando as partes das projeções que a demanda
processual pode tomar. Assim, o aspecto humanizador da mediação passa a
perceber e valorizar as vulnerabilidades, foco da bioética de intervenção, ainda
mais quando o nível de instrução educacional, ou até mesmo socioeconômica,
é parte da realidade de um dos sujeitos que participam da relação
(VASCONCELOS, 2020, p. 211).
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Em grande parte das demandas que envolvem pacientes e médicos,
o paciente, ou até mesmo familiar, por não ter acesso às informações de forma
detalhada e correta, acabam ingressando com demanda judicial, sob a alegação
de erro médico, não apenas pela indenização de cunho pecuniário em si, mas
para que tenha acesso a informação do que realmente aconteceu, com sensação
de conforto e justiça.
Nesses casos, a mediação exerce um papel fundamental ao oportunizar
o diálogo entre as partes, com um mediador capacitado para análise de demandas
médicas, que estude as alegações e informe as possibilidades processuais a parte
mais vulnerável, tendo por objetivo a resolução do conflito de forma célere,
humana e pacífica.
Como exemplo, pode-se mencionar a Apelação Cível julgada
pelo TJPR (8ª C. Cível - 0002746-03.2013.8.16.0117 - Medianeira - Rel.:
Desembargador Marco Antonio Antoniassi - J. 14.10.2020), em que a paciente
requereu a reforma da sentença de primeiro grau, que julgou improcedente a
ação por erro médico, aduzindo que havia sido submetida a dois procedimentos
cirúrgicos, retirada de útero e cirurgia de períneo, e que os médicos teriam
deixado 4 (quatro) tipos de objetos diferentes dentro de seu abdômen, três
fios cirúrgicos e uma borracha, que teriam lhe ocasionado uma infecção e que
resultaram em um tumor ou “abscesso por corpo estranho”.
A Apelação Cível não foi provida, sendo que o TJPR manteve a
sentença de primeira instância, uma vez que constatada a inexistência de erro
médico, diante da avaliação pericial, em que os fios cirúrgicos foram deixados
propositalmente para a garantia do sucesso da cirurgia e que o organismo da
paciente apresentou uma reação “granulomatosa do tipo corpo estranho” com
relação a esses materiais utilizados nos tratamentos cirúrgicos, gerando uma
infecção desenvolvida pelo próprio organismo da paciente, que não poderia ser
imputada aos profissionais médicos que a trataram.
Nesse caso, com a demanda proposta em 2013 e o acordão publicado
em outubro de 2020 pelo TJPR, foram sete anos de espera para que a paciente
obtivesse uma resposta que poderia ter sido alcançada, muito antes, em sessão
de mediação, com a explicação de todos os tratamentos, segundo o prontuário
médico, com menores custos e sem transtornos processuais.
Assim, tendo em vista o papel do mediador, de conhecer o conflito
em sua complexidade, sem nenhuma opinião ou julgamento prévio, com
escuta ampliada que não reduz os relatos dos mediandos a ideias pré-existentes
(ROSENBLATT; MARTINS, 2016, p. 145), a mediação acaba por assegurar
a autonomia dos sujeitos no processo de tomada de decisão, em harmonia
com o que exprime a bioética de intervenção quanto ao papel da informação
na processo de salvaguarda da simetria, mormente, no contexto peculiar da
relação médico-paciente.
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CONCLUSÃO
A bioética de intervenção, quando na relação médico-paciente, busca
compreender a realidade em que o indivíduo se insere e diminuir, por meio
de um discurso politizado, as vulnerabilidades existentes com redução de
assimetrias na relação.
O consenso é reflexo do que se entende por isonomia, isso porque
para que se permita a simetria de uma relação, muitas vezes faz-se necessário a
discriminação positiva, sempre no intuito de garantir uma maior atenção a parte
que se encontra em posição inferior no contexto da lide. Nesse sentido, o diálogo
mediado deve observar a realidade de todos os que ali estão participando para
que a compreensão seja efetiva e guiada para a resolução pacífica, satisfatória e
consensual do conflito.
Mesmo que o paciente geralmente se encontre em situação de
vulnerabilidade perante seu médico, através da mediação, sua autonomia deve
estar em destaque, para que possa compreender o que a tomada de decisão de
ingressar com a demanda judicial pode acarretar, ou quais os caminhos que o
litígio percorrerá para que uma sentença de mérito seja proferida.
Salienta-se, nessa linha, que não se pode vedar os olhos frente ao
aumento de demandas que tratam de saúde, inclusive, às relacionadas ao
direito médico e a relação médico-paciente. A judicialização exacerbada
desses conflitos tornou-se um problema, razão pela qual a promoção da
saúde e o acesso à justiça tornaram-se metas a serem alcançadas pela
Agenda 2030 que, inclusive, podem ser viabilizadas pela criação de câmaras
especializadas em direito médico com a, consequente, formação de mediadores
capacitados, neste sentido.
Ademais, a criação de câmaras especializadas em direito médico
atende, também, aos fins da Resolução 125/10 do CNJ que, dentre outras coisas,
prevê como objetivo a resolução do conflito da forma mais adequada possível.
Diante da complexidade e da peculiaridade dessas relações, é de suma
importância que os mediadores que conduzam as audiências iniciais sejam
suficientemente instruídos e detenham conhecimentos específicos relacionados
ao direito médico.
Dessa forma, a proposta exsurge no sentido de estimular a promoção
de cursos de formação e capacitação de servidores, para que abordem de forma
específica os possíveis conflitos decorrentes da relação médico-paciente,
facilitando o diálogo entre as partes e reduzindo a assimetria na relação, em
consonância com o Código de Ética do Conselho Federal de Medicina, Declaração
Universal sobre Bioética e Direitos Humanos (DUBDH) da Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).
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A utilização da mediação na solução de conflitos inerentes à relação
médico-paciente liga-se diretamente aos objetivos da bioética de intervenção,
uma vez que não só incentiva a resolução pacífica das contendas, mas também
ameniza as desigualdades através da facilitação do acesso à informação.
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RESUMO
O objetivo deste artigo consiste em abordar o instituto da mediação através de
uma perspectiva envolvendo o direito comparado entre Brasil e Argentina. Por
conclusão, tem-se que o Brasil tem buscado, nos últimos anos, aprimorar os meios
consensuais de resolução de conflitos, destacando-se, nesse sentido, a Resolução
125 do CNJ, o Código de Processo Civil de 2015 e a Lei 13.140/2015 (Lei da
mediação). Na Argentina, com quase vinte e quatro anos institucionalizada,
a mediação desenvolveu-se inicialmente na província autônoma de Buenos
Aires, posteriormente se expandindo a todo território nacional, ressaltando-se a
vigência da Lei 24.573/1995, posteriormente atualizada pela Lei 26.589/2010.
Para a realização do trabalho foi utilizado o método dedutivo, servindo-se de
ampla pesquisa bibliográfica sobre o tema.
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RESUMEN
El propósito de este artículo es acercarse al instituto de la mediación a través
de una perspectiva envolvente o comparativa directa entre Brasil y Argentina.
Brasil ha buscado, en los últimos años, mejorar los medios consensuados
de resolución de conflictos, destacando, en su sentido, la Resolución 125
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de la CNJ, o Código de Procedimiento Civil de 2015 y la Ley 13.140 / 2015
(Ley de mediación). En Argentina, institucionalizada hace unos veinticuatro
años, se desarrolló inicialmente en la provincia autónoma de Buenos Aires,
para luego expandirse a todo el territorio nacional, alcanzando la vigencia de
la Ley 24.573/1995, posteriormente actualizada por la Ley 26.589/2010. Para
la realización del trabajo se utilizó el método de la dedicación, sirviendo como
una amplia investigación bibliográfica sobre el tema.
PALABRAS CLAVE:
derecho comparado.

mediación,

autocomposición,

Brasil,

Argentina,

SUMÁRIO: Introdução. 1 Expansão da mediação no Brasil. 2 A mediação na
Argentina. Conclusão. Referências.
INTRODUÇÃO
A mediação é de método autocompositivo de resolução de conflitos
por meio do qual as partes em litígio são auxiliadas por um terceiro neutro e
imparcial, o mediador, considerando que elas próprias sejam capazes chegar a
uma solução pertinente para a disputa em que estão envolvidas.
Destarte, trata-se de um processo voluntário de restabelecimento
de laços sociais, de prevenção e de resolução de conflitos através de uma
comunicação ética.
Nessa ótica, percebe-se que não se restringe a uma tentativa de redução
dos processos judiciais, mas trata-se de modelo fundado em perspectiva
sistêmica, em que a comunicação tem produção própria e o mediador torna
visível o não dito, restaurando os laços comunicativos entre as partes.
Consiste em extensão dialogal, na qual o mediador opera com
vocabulário e gestos não impetuosos nos âmbitos cognitivo, emocional e
relacional, obedecendo o tempo da fala de cada uma das partes.
No Brasil, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), através da Resolução
n. º 125 de 2010, instituiu a mediação e a conciliação como práticas restaurativas
de resolução de conflitos, com destaque para a figura do mediador. Em 2015,
com a Lei de Mediação, baseada na resolução do CNJ, e o Código de Processo
Civil, as práticas autocompositivas no âmbito jurídico brasileiro foram ainda
mais estimuladas.
Embora o legislador dê a chance de as partes manifestarem desejo
quanto à realização da audiência inaugural de mediação, ou conciliação,
a priori, fala-se no caráter obrigatório do método de resolução de conflitos,
quando já instaurado processo judicial.
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Por outro lado, no direito argentino, a mediação se perfaz há quase vinte
e quatro anos. A Argentina adotou, em 1996, a mediação obrigatória, fazendo
com que esta deixasse de ser apenas uma opção para as partes e começasse a ser
requisito de procedibilidade para a demanda judicial.
Desta forma, a partir de revisão bibliográfica, o artigo explora a
identificação dos motivos que ensejam a mediação, sua operacionalização,
a inserção no corpo social e as consequências respectivas.
Nesse contexto, também, aborda alguns breves aspectos do direito
argentino, analisando o contexto interno e o modelo aplicado, primacialmente,
o caráter de obrigatoriedade, que é profícuo, diante do intuito de modificação
da cultura da sociedade brasileira, para que se tenha mais diálogo e menos
resoluções de lides pela atividade típica desempenhada pelo magistrado.
A pesquisa será desenvolvida, sobretudo, por meio de emprego de
revisão bibliográfica, onde serão analisadas resoluções, leis e normas, e pelo
método comparativo, ao permitir o diálogo entre duas legislações distintas
quanto à mediação.
1 A EXPANSÃO DA MEDIAÇÃO NO BRASIL
Com o advento da Constituição Federal de 1988, o processo
passou a ter contornos capazes de alavancar modelos mais humanizados de
resolução de conflitos.
Não obstante a indeclinabilidade da atividade jurisdicional, faz-se
necessária a implantação de meios adequados de resolução de conflitos. Permite-se,
com isso, garantir efetividade, eficiência, celeridade e justiça, buscando, assim,
desmistificar e afastar do jurisdicionado brasileiro a cultura do litígio.
A despeito da atuação do Poder Judiciário, o processo deve se
apresentar como ultima ratio a fim de garantir a pacificação social. Ademais,
no processo enquanto modelo heterocompositivo, reserva-se ao juiz o poder
decisório quando a lide exigir a atividade cognitiva jurisdicional ou não admitir
a autocomposição. Sábias são as palavras do jurista baiano Didier Júnior (2015,
p. 280) sobre a importância da autocomposição:
(...) a autocomposição não deve ser vista como
uma forma de diminuição do número de causas que
tramitam no Judiciário ou como técnica de aceleração
dos processos. São outros os valores subjacentes à
política pública de tratamento adequado dos conflitos
jurídicos: o incentivo à participação do indivíduo na
elaboração da norma jurídica que regulará o seu caso
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e o respeito a sua liberdade, concretizada no direito
ao autoregramento.
Pensando em romper com o modelo da cultura do litígio, o Código de
Processo Civil de 2015, nos termos do art. 3º, § 2º, incorporou a necessária
promoção pelo Estado da solução consensual dos conflitos.
Em várias passagens do CPC/2015, o legislador se preocupou em
estimular a autocomposição. À exemplo desta tendência, foi dedicado um
capítulo inteiro para regular a mediação e a conciliação (arts. 165 ao 175). Os
arts. 334 e 695, versam sobre o procedimento de autocomposição como ato
anterior ao oferecimento da defesa; admissão da homologação judicial de acordo
extrajudicial de qualquer natureza (art. 515, III e art. 725, VIII); permissão de
acordo judicial de matéria estranha ao objeto do litígio (art. 515, § 2º); previsão
de acordos processuais atípicos (DIDIER JÚNIOR, 2015, p. 165-166).
Ademais, cada um dos tribunais irá criar um centro judiciário de solução
consensual de conflitos (CEJUSCs) responsável pelas sessões e audiências de
mediação (art.165, CPC). A audiência deve ser conduzida por mediador e, em
caráter excepcional, pelo juiz (DIDIER JÚNIOR, 2015, p. 624).
A propósito, o Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução nº
125/2010, já vinha incentivando a adoção de uma política de meios adequados de
solução de conflitos, tendo em vista a necessidade de se consolidar uma política
pública permanente de incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais.
Paralelo ao CPC/2015, no Brasil, nasce a Lei 13.140/2015, que dispõe
sobre a mediação como meio de solução de controvérsias entre particulares e a
autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública.
O parágrafo único do artigo 1º da Lei supramencionada estabelece
que a mediação é “atividade técnica exercida por terceiro imparcial sem poder
decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar
ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia”.
No artigo 9º da mesma Lei, o mediador extrajudicial pode ser:
(...) qualquer pessoa capaz que tenha a confiança
das partes e seja capacitada para fazer mediação,
independentemente de integrar qualquer tipo de
conselho, entidade de classe ou associação, ou nele
inscrever-se.
Já, o mediador judicial, nos termos do art. 10 da Lei, deve ser:
Pessoa capaz, graduada há pelo menos dois anos em
curso de ensino superior de instituição reconhecida pelo
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Ministério da Educação e que tenha obtido capacitação
em escola ou instituição de formação de mediadores.
Também deve ser reconhecida pela Escola Nacional de
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM
ou pelos tribunais, observados os requisitos mínimos
estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça em
conjunto com o Ministério da Justiça.
Diferentemente da mediação extrajudicial, que permite a escolha do
mediador pelos interessados, nos termos do art. 25 da Lei 13.140/2015, o
mediador judicial não se sujeita à prévia aceitação das partes.
Destaca-se a figura do mediador, terceiro imparcial, que na forma do § 3º
do art. 165 do CPC “atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo
anterior entre as partes (...) de modo que eles possam, pelo restabelecimento
da comunicação, identificar, por si próprios, soluções consensuais que gerem
benefícios mútuos”.
Segundo disposição expressa do art. 166 do CPC, a mediação é
informada pelos princípios da independência, imparcialidade, autonomia da
vontade, confidencialidade, oralidade, informalidade e da decisão informada.
Tais princípios encerram verdadeiros deveres do mediador, ora prevendo
garantias, já que a sua independência é necessária para o bom andamento do
procedimento; ora objetivos a serem alcançados, através de regramentos a ele
impostos (MEDINA, 2016, p. 320).
Medina (2016, p. 321) destaca os graus diferentes de importância, bem
como as consequências processuais da não observância de tais princípios:
(...) o desrespeito à autonomia de vontade das partes
pode levar à invalidação da composição obtida
com a conciliação ou mediação (caso, p. ex., se
demonstre que houve coação); o dever de sigilo, de
um lado, impede que conciliador e mediador sejam
testemunhas, de outro, caso descumprido, pode levar
à responsabilização civil do conciliador ou mediador,
por perdas e danos.
De acordo com o art. 167 do diploma processual civil, para atuar como
auxiliar da justiça, o mediador deve estar inscrito em cadastro nacional e do
Tribunal de Justiça, ou de Tribunal Regional Federal.
Passando à análise do processo judicial, nos termos do art. 319 c/c a
primeira parte do § 5º do art. 334, ambos do CPC, o autor deverá indicar na
petição inicial a opção pela realização ou não da audiência de mediação.
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Já, o réu, nos termos da segunda parte do art. 334 do CPC, deverá
manifestar o desinteresse na autocomposição por petição, que deve ser
apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência.
Se autor e réu demonstrarem desinteresse pela realização da audiência,
não será ela realizada, nos termos do inciso I do § 4º, do art. 334 do CPC.
Realizada a audiência, restando frutífera a autocomposição, será
reduzida a termo e homologada por sentença, formando título executivo judicial,
passível de cumprimento de sentença (arts. 334, § 11 c/c art. 515, inciso II,
ambos do CPC).
Nota-se que, no Brasil, a mediação torna-se obrigatória se, uma
vez instaurado o litígio, uma das partes inclinar interesse pela tentativa
de autocomposição.
Não obstante, a cultura do litígio foi responsável pelo judicialização
crescente dos conflitos, com sobrecarga do Judiciário e gastos exorbitantes. Apesar
disso, o país ainda tem muito que evoluir para chegar a patamares satisfatórios de
controle de resolução de conflitos, avançando na cultura do consenso.
2 A MEDIAÇÃO NA ARGENTINA
Na Argentina, o método de resolução de conflitos através da mediação
desenvolveu-se em razão do colapso de seu sistema judicial (PELEJA JÚNIOR,
2019, p. 109). Em 1991, o Ministério da Justiça da Argentina apresenta a
Resolução 279, designando uma comissão de mediadores, imbuídos de elaborar
um programa de mediação de abrangência nacional (ALMEIDA, RIBEIRO,
2019, p. 230). No ano seguinte, através do Decreto Presidencial 1480, foi criado
o Plan Nacional de Mediación, sendo estabelecido um cuerpo de mediadores,
funcionando dentro do Ministerio de Justicia, com o objetivo de auxiliar na
formulação de projetos legislativos voltados ao desenvolvimento da mediação.
Após sucessivas discussões, foi aprovada e sancionada a Lei 24.573 de
04/12/1995, que instituiu “con carácter obligatorio la mediación previa a todo
judicio” (articulo 1º). Além de estabelecer uma série de prazos e procedimentos,
previu que “las actuaciones serán confidenciales” (articulo 11). Havendo
acordo, os termos serão lavrados em ata e, em caso de descumprimento, “lo
acordado podrá ejecutarse ante el juez designado, mediante el procedimiento
de ejecución de sentencia regulado en el Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación”. A qualificação exigida para ser mediador chama atenção,
na medida em que é necessário “poseer título de abogado” (articulo 16).
A aplicação da lei efetivou-se na província autônoma de Buenos Aires,
vigorando por aproximadamente quatorze anos, sem sofrer modificações
(ALMEIDA, RIBEIRO, 2019, p. 231).
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O mediador deve ser registrado no Ministério da Justiça da Argentina
e intervém no conflito através de sorteio judicial (em caso de mediação pública
ou mediación oficial), ou por meio de eleição (quando tratar-se de mediação
privada) (ALVAREZ, 2003, p. 4). Para registro do mediador, Alvarez (2003,
p. 3) esclarece que “los efectos de esta ley, el mediador debe ser abogado con
dos años de antigüedad en el título, tener cumplida la capacitación (curso
introductorio, 40 horas de entrenamiento y 20 de pasantía de observación) ”.
A Lei 24.573, em seu artigo 30, propõe uma experiência de cinco anos,
prorrogáveis por várias vezes, realizando-se diversas adequações ao longo dos
anos (ALMEIDA, RIBEIRO, 2019, p. 231).
Superada a fase experimental, é aprovada a Lei 26.589/10, de Mediación
y Conciliación, promulgada em 03/05/2010, através do Decreto Presidencial
n. 619/2010, e publicada no Boletín Oficial de la República Argentina em
06/05/2010. As disposições normativas foram incorporadas ao Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación.
Preservada a essência da Lei 24.573/95, a Ley de Mediación y
Conciliación impôs a mediação prévia como obrigatória e com validade em
todo território nacional (ALMEIDA, RIBEIRO, 2019, p. 232-233), conforme
verifica-se de seu artigo 1º:
Articulo 1º - Objeto. Se establece con carácter
obligatorio la mediación previa a todo proceso
judicial, la que se regirá por las disposiciones de
la presente ley. Este procedimiento promoverá
la comunicación directa entre las partes para la
solución extrajudicial de la controvérsia.
Observa-se que é marcante no direito argentino a obrigatoriedade
da mediação prévia. Para a promoção de demandas judiciais, é requisito
indispensável que seja acompanhada a ata expedida pelo mediador constando a
impossibilidade de acordo. Segundo o art. 2º da Lei 26.589/10: “Al promoverse
demanda judicial deberá acompañarse acta expedida y firmada por el mediador
interviniente”. Entretanto, em seu art. 5º, a lei dispõe sobre demandas em que
resta dispensada a obrigatoriedade da mediação prévia:
Art. 5º. Controversias excluidas del procedimiento de
mediación prejudicial obligatoria. El procedimiento
de mediación prejudicial obligatoria no será
aplicable em los siguientes casos:
a) Acciones penales;
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b) Acciones de separación personal y divorcio,
nulidad de matrimonio, filiación, patria potestad
y adopción, con excepción de las cuestiones
patrimoniales derivadas de éstas. El juez deberá
dividir los procesos, derivando la parte patrimonial
al mediador;
c) Causas en que el Estado nacional, las provincias,
los municipios o la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires o sus entidades descentralizadas sean parte,
salvo en el caso que medie autorización expresa y no
se trate de ninguno de los supuestos a que se refiere
el artículo 841 del Código Civil;
d) Procesos de inhabilitación, de declaración de
incapacidad y de rehabilitación;
e) Amparos, hábeas corpus, hábeas data e interdictos;
f) Medidas cautelares;
g) Diligencias preliminares y prueba anticipada;
h) Juicios sucesorios;
i) Concursos preventivos y quiebras;
j) Convocatoria a asamblea de copropietarios
prevista por el artículo 10 de la ley 13.512;
k) Conflictos de competencia de la Justicia del
Trabajo;
l) Procesos voluntarios;
m) Controversias que versen sobre conflictos en las
relaciones de consumo, que queden alcanzadas por
el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones
de Consumo.
Ademais, a designação do mediador pode ocorrer de quatro formas
possíveis, conforme artigo 16 da Lei 26.589/10: (a) através de acordo entre
as partes, que elegem o mediador por acordo escrito; (b) por sorteio, quando o
propositor da demanda formalizar um requerimento junto a mesa de entradas
del fuero, que promoverá o sorteio do mediador; (c) pela proposta do autor ao
réu, momento em que é solicitada a escolha de um dos mediadores indicados em
lista apresentada pelo autor; (d) por derivação do juiz, que atua em um processo
judicial em tramitação. A designação do mediador será realizada por sorteio,
salvo se houve acordo entre as partes indicando um mediador específico.
Por fim, destaca-se que a Lei 26.589/10 modificou os requisitos para ser
mediador, senão vejamos:
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Articulo 11. - Requisitos para ser mediador. Los
mediadores deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Título de abogado con tres (3) años de antigüedad
en la matrícula;
b) Acreditar la capacitación que exija la
reglamentación;
c) Aprobar un examen de idoneidad;
d) Contar con inscripción vigente en el Registro
Nacional de Mediación;
e) Cumplir con las demás exigencias que se
establezcan reglamentariamente.
Em geral, não houve grandes mudanças na essência da mediação
com a entrada em vigor da Lei 26.589/10, mas um aperfeiçoamento do
instituto, de forma bastante pontual. Foi mantida a confidencialidade
(art. 8º da Lei 26.589/10), bem como a executoriedade do instrumento de acordo
(art. 30 da Lei 26.589/10).
Com a nova lei, o advogado precisa ter ao menos três anos de inscrição,
enquanto a lei anterior exigia apenas dois anos. Cumpre observar, ainda, que
os princípios que regem o procedimento, segundo o art. 7º da Lei 26.589/10,
são os seguintes:
a) Imparcialidad del mediador en relación a los
intereses de las partes intervinientes en el proceso de
mediación prejudicial obligatoria;
b) Libertad y voluntariedad de las partes en conflicto
para participar en la mediación;
c) Igualdad de las partes en el procedimiento de
mediación;
d) Consideración especial de los intereses de los
menores, personas con discapacidad y personas
mayores dependientes;
e) Confidencialidad respecto de la información
divulgada por las partes, sus asesores o los terceros
citados durante el procedimiento de mediación
prejudicial obligatoria;
f) Promoción de la comunicación directa entre las
partes en miras a la búsqueda creativa y cooperativa
de la solución del conflicto;
g) Celeridad del procedimiento en función del avance
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de las negociaciones y cumplimiento del término
fijado, si se hubiere establecido;
h) Conformidad expresa de las partes para que
personas ajenas presencien el procedimiento de
mediación prejudicial obligatoria.
Por fim, destaca-se que a mediação na Argentina, mormente, em Buenos
Aires, geralmente, ocorre fora das dependências do Poder Judiciário, em locais
como Dirección Nacional de Mediación y Promoción de Métodos Participativos
de Resolución de Conflictos, órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Direitos
Humanos do Poder Executivo Federal argentino, e o Consultorio Juridico
Gratuito, vinculado à Faculdad de Derecho da Universidad de Buenos Aires
(UBA) - Departamento de Práctica Profesional (assistência jurídica gratuita)
(BAPTISTA, MELLO, FILPO, BORZINO, 2016, p. 80).
CONCLUSÃO
A mediação é método de resolução consensual de conflitos em que
o diálogo entre as partes é facilitado e estimulado por meio do trabalho do
mediador.
Através da análise da mediação no Brasil e na Argentina, torna-se
possível traçar um paralelo de sua aplicação nos dois países sul-americanos,
objetivo desta pesquisa.
Em geral, os princípios gerais do instituto da mediação, a técnica, bem
como a confidencialidade, são pontos comuns entre os dois países. Entretanto,
existem diferenças significativas na forma de aplicação.
O primeiro ponto a ser destacado é a obrigatoriedade da mediação. No
Brasil, tanto a parte autora como a parte ré, podem manifestar desinteresse na
mediação. Na Argentina, a mediação é obrigatória, salvo raríssimas exceções
estabelecidas em lei. Inclusive, para o ajuizamento de uma demanda judicial é
necessária a juntada da ata lavrada pelo mediador de que houve, sem sucesso,
a tentativa de mediação.
Outra diferença importante envolve a formação dos mediadores.
No Brasil, para ser mediador judicial, a Lei 13.140/15, em seu art. 11, exige
graduação há pelo menos dois anos em (qualquer) curso de ensino superior
de instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. Já, na Argentina, o
mediador deve ser advogado com no mínimo três anos de inscrição. Assim,
a exigência quanto a qualificação dos mediadores é maior na mediação
argentina, propiciando uma autocomposição de melhor qualidade e efetividade.
Além disso, o fato de os mediadores argentinos serem advogados, permite
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que compreendam com maior profundidade as questões jurídicas envolvidas na
demanda e possam atuar de forma a prestar melhor auxílio às partes em conflito.
O ambiente em que se realiza a mediação é outro ponto que chama
atenção. Enquanto no Brasil a mediação ocorre, em geral, em um ambiente
dentro da estrutura do Poder Judiciário, nos conhecidos CEJUSCs (Centros
Judiciários de Solução Consensual de Conflitos), situados nas dependências
dos fóruns, na Argentina, a mediação ocorre fora do clima litigioso que
existe dentro dos prédios da justiça. Na mediação argentina, o ambiente dos
centros de mediación são especialmente propícios para criar um clima mais
favorável à conciliação.
Assim, a Argentina tem obtido bons resultados em relação a mudança
da cultura do litígio para a da conciliação. A absorção da experiência de
décadas do país vizinho pode colaborar para o desenvolvimento do instituto da
mediação no Brasil que, embora tenha se desenvolvido nos últimos anos, ainda
está muito aquém das necessidades do país, que atualmente possui um sistema
judicial demasiadamente sobrecarregado, tornando o processo pouco célere
e bastante ineficiente.
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RESUMO
O objetivo do trabalho é discorrer sobre o exercício das atividades de conciliação
e mediação por advogados, estimulando-as na existência de demanda judicial, ou
as utilizando como meio de prevenção para instauração de litígios. A problemática
reside em investigar os aspectos deontológicos e o novo paradigma na resolução
de litígios no âmbito do uso dos métodos adequados pelos advogados. Para tanto,
utilizou-se a revisão bibliográfica a partir do método dedutivo. Como contribuição,
observa-se a necessidade de mudanças dos hábitos tradicionais da Advocacia de
litígio, bem como de observância dos preceitos deontológicos quando do uso dos
métodos adequados pelos advogados.
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or using them as a means of prevention for the initiation of litigation. However,
some deontological precepts must be observed by lawyers.
KEYWORDS: Civil Procedure Code; Code of Ethics and Discipline of the Order
the Lawyers from Brazilian; Conciliation; Mediation Advocacy.
SUMÁRIO: Introdução. 1 Meios de resolução de conflitos. 2 Conciliação e
Mediação. 3. Cuidados da Advocacia na Conciliação e Mediação. 4 Meios
adequados de resolução de conflitos. Conclusão. Referências.
INTRODUÇÃO
Hodiernamente, inúmeros meios de resolução de conflitos, seja
judicial, seja extrajudicialmente, coexistem entre si, em um verdadeiro sistema
multiportas.
Tais mecanismos auxiliam à resolução consensual dos conflitos,
conferindo maior efetividade e celeridade, também, possibilitando a melhor
administração do Poder Judiciário.
Não obstante, os meios de resolução de conflitos podem ser
heterocompositivo, em que um terceiro resolve o conflito (juiz ou árbitro), ou
autocompositivo, no qual as partes, por si, chegam a um consenso na resolução
do problema. Dentre estes, se destacam, a Conciliação e a Mediação.
De outra banda, função essencial à justiça que é, o advogado pode
contribuir em muito para o alargamento do uso dos métodos adequados,
mormente, em se considerando sua ampla e sólida formação. No entanto, os
hábitos tradicionais da Advocacia de litígio vão na contramão do novo paradigma,
devendo ser substituídos por outros mais adequados ao desenvolvimento dos
métodos autocompositivos, com sedimentação de uma cultura da pacificação.
Embora boa parte da proposta apresentada neste trabalho seja aplicável
à advocacia pública, não é este o horizonte que se pretende trabalhar, pois
a advocacia pública demanda outros cuidados em razão da coisa pública
envolvida e dos deveres funcionais que não existem na advocacia privada. Esta
é, portanto, a abrangência do trabalho.
Diante deste cenário, o presente estudo irá se desenvolver em três
tópicos, analisando-se, primeiramente, os meios de resolução de conflitos, em
específico, a mediação e conciliação, para, na sequência, adentrar-se no cerne
da problemática de estudo relativo aos aspectos deontológicos e cuidados que
os advogados devem ter quando do uso dos métodos adequados.
Por fim, para desenvolvimento, será feito uso de pesquisa eminentemente
qualitativa, com revisão bibliográfica e jurisprudencial, por meio do método
hipotético dedutivo.
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1 MEIOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
Hodiernamente o acesso à justiça, como tradicionalmente concebido,
está assegurado e até mesmo facilitado. A dificuldade está no recebimento da
resposta do Poder Judiciário de maneira célere e efetiva, tal como prevê o art.
4º do Código de Processo Civil.
Conforme ensina Kazuo Watanabe (ALMEIDA et al, 2012, p. 88), não
basta garantir somente o acesso formal à justiça (art. 5º, XXXV, da CRFB),
é preciso ir além e ter “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”.
Afinal, como bem observado por Peluso (2011, p. 15), se o grande
número de demandas demonstra a confiança dos cidadãos no Poder Judiciário,
tal constatação também ameaça seu eficaz funcionamento, trazendo, por
consequência, a desconfiança.
De outra banda, o acesso a ordem jurídica justa, com um processo
efetivo, “Depende de instrumentos para que se realize o postulado da máxima
efetividade dos direitos fundamentais, reduzindo a distância entre normatividade
e efetividade” (CAMBI, 2020, p. 303).
Para o Ministro Herman Benjamin (REsp 1670907/RS), “Vive-se
um tempo em que é imperativo repensar o modo excessivamente litigioso
de resolução das controvérsias” e “Na elaboração do Anteprojeto de Código
de Processo Civil, deixou-se expressa a linha de trabalho a ser adotada:
resolver problemas”.
Esse é, na verdade, comando que pode ser extraído da própria
Constituição quando prevê que um dos seus objetivos fundamentais é “construir
uma sociedade livre, justa e solidária” (art. 3º, I).
Para Ada Pellegrini Grinover (ALMEIDA et al, 2012, p. 95-96) existem
três fundamentos da justiça conciliativa: o social, consistente na verdadeira
pacificação social e que não é alcançado pelo meio judicial, pois não se preocupa
com o conflito sociológico que está na base do conflito; o político, no qual os
cidadãos participam diretamente na solução das controvérsias com a colaboração
de outro cidadão (conciliador ou mediador) para facilitar a composição;
e o funcional, que objetiva diminuir a crise do Poder Judiciário, por meio de
instrumentos capazes de diminuir a quantidade de processos em trâmite.
A partir daí é possível “Fomentar una Cultura de Paz social baseada
en los Métodos Alternos de Solución de Conflictos”, tal como proposto
por Sauceda (2011, p. 469), para quem é equivocado tratar-se tais meios
como “formas accesorias os auxiliares de resolución de disputas a la
ordinaria. Los Métodos Alternos vanmás allá, el fin último de la Justicia mal
llamada alternativa es la Paz”.
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Aliás, convém recordar que a paz é direito fundamental que, para
Bonavides (2011, p. 579), deve estar inserido numa quinta dimensão de direitos
fundamentais. Alguns autores inserem o direito à paz na terceira dimensão,
como vertente da fraternidade.
Não se despreza a percepção que muitos têm no sentido de que uma decisão
judicial, transitada em julgado, traz maior segurança aos envolvidos. Mas, se é a
decisão judicial que traz segurança ao que foi resolvido, nada impede a utilização
da autocomposição extrajudicial com a posterior homologação judicial, conforme
autoriza o disposto no art. 725, VIII, do Código de Processo Civil, conferindo-lhe
força de título executivo judicial (art. 515, III, do CPC). Tal prática já auxiliaria, e
muito, na gestão dos processos que tramitam no Poder Judiciário.
No entanto, essa percepção pode ser falsa, já que um problema
efetivamente resolvido não exigiria cumprimento forçado pelo Estado
(execução). Também, não ensejaria novas discussões, uma vez que solucionado.
Para o Ministro Herman Benjamin (REsp 1670907/RS), “Não há
melhor forma de resolver conflitos do que aquela oriunda das próprias partes”,
de modo que “é a forma mais legítima de pacificação, pois nela há a presença
insofismável do consenso”.
Conforme destaca Medina (2020, p. 429) ao fazer referência a Frank
Santer e discorrer sobre o acesso à justiça, “Faz-se necessário compreender
a natureza do conflito para verificar qual o meio mais adequado para
solucioná-lo”, não bastando simplesmente prever ou impor meios alternativos
à jurisdição ordinária.
Ato contínuo, a doutrina tenta denominar os meios de resolução de
conflitos como, por exemplo: meios alternativos de resolução de conflitos
(Alternative Dispute Resolution - ADR); meios alternativos de resolução
de controvérsias - MASCs; meios alternativos de solução dos conflitos de
interesses; ou, meios extrajudiciais de resolução de controvérsias – MESCs.
De acordo com Cabral e Cunha (2016, p. 471), “tais meios não seriam
“alternativos”, mas sim adequados, formando um modelo de sistema de justiça
multiportas”. Assim, para cada problema ou litígio haveria um meio adequado
para sua resolução, extrajudicial ou judicial, se for o caso.
Em se considerando que todos são (também e não somente) meios para
se chegar ao fim desejado (resolver o problema), a resolução pode até mesmo
ocorrer por um meio que não seja o mais adequado, não obstante, o problema
é solucionado. Por isso, não se optou por essa, ou aquela, denominação
neste trabalho.
Afinal, conforme bem colocado por Sauceda (2011, p. 39), “Existen
muchas formas de resolución alternativa de controversias, casi tantas como la
capacidad de invención de las partes involucradas”.
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Para Lisbôa (2020, p. 423), dentre os inúmeros meios de resolução de
conflitos, “Destacam-se no Brasil, a arbitragem (mais tradicional, existente
desde o Regulamento 737, de 1850), a negociação, a conciliação (o mais antigo
de todos), a mediação”.
Além destes relacionados e normatizados no Brasil, Cabral e Cunha
(2016, p. 475) propõem outra via, qual seja, a negociação direta ou resolução
colaborativa de disputas (collaborative law), que “funciona com o que se
convencionou chamar de “four-way settlement meetings”, contando com a
presença de advogados e mandantes de parte a parte”. Em suma, trata-se de
um meio extrajudicial em que as partes, acompanhadas dos seus advogados,
negociam para obter a autocomposição.
Embora parecida com a mediação, trata-se de uma “mediação sem
mediador” (CABRAL e CUNHA, 2016, p. 475), em que as partes e advogados
realizam a autocomposição.
Feitas tais considerações, passar-se-á a apresentar os dois meios de
resolução de problemas delimitados por este trabalho: a Conciliação e a Mediação.
2 CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO
Conforme já adiantado, a Conciliação e a Mediação são meios
autocompositivos para solução de conflitos e resolução de problemas, os quais
devem “ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do
Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial” (art. 3º, § 3º, do CPC).
Segundo Marinoni, Arenhart e Mitidiero (2016, p. 194), “A
autocomposição pode ocorrer de forma espontânea (transação, reconhecimento
jurídico do pedido e renúncia ao direito) ou de forma estimulada (conciliação e
mediação)”, sendo esta última objeto do presente estudo.
Embora Andrighi (2012, p. 290) tenha tecido críticas sobre o uso
da Mediação de forma judicial, “porque a judicialização exige processo: o
processo exige cumprimento de atos processuais solenes, concatenados, sob
pena de invalidade, sendo de todo impraticável, nesse contexto de formalismo e
tecnicismo”, esse não foi o entendimento acolhido no Código de Processo Civil.
No Código de Processo Civil, por seu turno, é possível extrair a
concepção de cada instituto autocompositivo.
A Conciliação é indicada para quando não houver vínculo anterior entre
as partes, oportunidade em que o conciliador poderá sugerir soluções para o
litígio, sem constranger ou intimidar as partes para que conciliem (art. 165, §
2º, do CPC). Diferentemente, a Mediação é, preferencialmente, utilizada nos
casos em que houver vínculo anterior entre as partes, cabendo ao mediador
assessorar os envolvidos para que, restabelecendo a comunicação, possam
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entender as questões e interesses e identificar a solução consensual adequada,
com benefícios mútuos (art. 165, § 3º, do CPC). O art. 1º da Lei nº 13.140/15
segue a mesma linha.
Assim como ocorre na Conciliação, destacam Martins, Valdetaro e
Simões (2019, p. 66) que a Mediação “privilegia a autonomia da vontade das
partes. Já a arbitragem e a demanda judicial constituem métodos adjudicativos
de resolução de conflitos nos quais a decisão provém necessariamente de um
terceiro que a impõe às partes”.
Hodiernamente, Conciliação e Mediação não são obrigatórias para
propositura da ação, embora em tempos passados houvesse essa obrigatoriedade
pela legislação trabalhista (1932) e como pressuposto processual nas ações
de desquite litigioso e de alimentos, conforme previsto na Lei nº 968/49
(CARNEIRO, 976, p. 95).
Críticas como as citadas por Grinover (1986, p. 199) na vigência do
Código de Processo Civil de 1973, direcionadas à conciliação realizada em
momento imediatamente anterior à audiência de instrução de julgamento (arts.
447 e 448) e a atuação do próprio juiz como conciliador ou mediador, foram
sanadas pelo Código de Processo Civil vigente, cujo texto determina, como
regra, a realização de audiência de conciliação no início do processo e, ainda,
traz figuras independentes do juiz para prática da Conciliação e da Mediação,
sem, contudo, dele retirar essa possibilidade.
Segundo Barbi (1985, p. 120-121), a conciliação traz inúmeras
vantagens, dentre elas, destacam-se: a satisfação mais célere do interesse das
partes, evitando exaltação de ânimos; diminuição considerável dos custos
econômicos, sem dispêndio com custas processuais; e melhor funcionamento
do Poder Judiciário.
Conforme já indicado, Conciliação e Mediação se distanciam pela
existência, ou não, de vínculo entre as partes, esse é o fator para indicação
adequada deste ou daquele modelo de resolução do problema.
Para Lisbôa (2020, p. 429), a existência do vínculo anterior ao
processo, no caso da Mediação, não é tão relevante, pois o que importa é a sua
permanência para depois do processo. Isso, porque há situações em que as partes
terão que permanecer convivendo, “como é o caso de parentes, de vizinhos,
de condôminos de prédios de apartamentos, de comerciantes que continuarão
negociando e outras situações que envolvem relações ditas continuativas”, nestes
casos, a Mediação seria o meio mais adequado para solução, possibilitando uma
convivência em paz entre os envolvidos.
No mesmo sentido, é a observação feita por Kazuo Watanabe
(ALMEIDA et al, 2012, p. 88) de que, quando há contato constante entre
as partes em conflito, a solução deve ser realizada para que se “preserve
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a coexistência das pessoas envolvidas, com a continuidade das relações entre
elas existentes. E semelhante solução muito dificilmente poderá ser alcançada
por meio de sentença”.
Dito isto, no tópico seguinte serão apontados, não de forma exaustiva,
alguns cuidados da Advocacia na participação de Conciliação ou Mediação.
3 CUIDADOS DA ADVOCACIA
Conforme bem ponderado por Peluso (2011, p. 16), a Conciliação e
Mediação são aplicáveis à Advocacia pela natureza da função, “Para agentes
sociais que legitimamente anseiam por soluções rápidas, justas e profundas
do ângulo de suas raízes pré-jurídicas e da dinâmica da sociedade, parece
extremamente frutífero tentar resolver os conflitos de modo pacífico”. Mas,
alguns cuidados devem ser tomados.
Paulatinamente “os conceitos dos métodos não judiciais de resolução
de conflitos vão ganhando espaço, seja no ensino jurídico, seja no âmbito
empresarial, levando à reflexão sobre o papel do advogado”, se é “o de defender
uma tese jurídica e sustentar determinada posição negocial ou (...) de auxiliar o
cliente a resolver o problema” (MARTINS et al, 2019, p. 68).
Foi o que ocorreu, por exemplo, nas Faculdades de Direito norteamericanas, em que houve alteração da grade curricular com a inserção de
disciplinas relativas à negociação e técnicas para uma resolução alternativa
das controvérsias, alterando o paradigma profissional do advogado americano,
“de ‘adversarial advocate’ a ‘legal counselor’ (de “advogado litigioso” a
“conselheiro jurídico”)” (FACCHINI NETO, 2011, p. 121). Os cursos de direito
no Brasil, também, estão tendo essa preocupação.
O próprio Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados
do Brasil prevê como dever do advogado “estimular a conciliação entre os
litigantes, prevenindo, sempre que possível, a instauração de litígios” (art.
2º, parágrafo único, VI). A possibilidade de atuação de advogados como
conciliadores, ou mediadores, ainda é reforçada pelo Provimento nº 196/2020,
do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, expedido com caráter
declaratório-interpretativo.
Isso, aliado a nova perspectiva trazida pelo Código de Processo Civil,
voltada ao estímulo da Conciliação e da Mediação para solução consensual de
conflitos (§ 3º do art. 3º), oportuniza aos advogados o uso de tais ferramentas
no dia a dia.
Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, órgão de cúpula do Poder
Judiciário, publicou a resolução nº 697, de 06 de agosto de 2020, cujo teor
dispõe sobre a criação do Centro de Mediação e Conciliação, responsável pela
busca e implementação de soluções consensuais no Supremo Tribunal Federal.
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Mesmo com previsão repetida (art. 7º, II e IV), a normativa permite a
atuação de advogados como mediadores, ou conciliadores, de forma voluntária
e não remunerada. As atividades serão consideradas de relevante função pública
(§ 3º do art. 7º), acentuando a importância do advogado no desenvolvimento
de tais funções.
Para Carnelutti (2015, p. 31), “concórdia e discórdia são duas palavras
que, como a palavra de acordo, que tanta importância tem para o direito, provém
de corde (coração): os corações dos homens unem-se ou se separam”, de modo
que o germe da paz ou da guerra é a concórdia ou a discórdia, respectivamente.
E, “O processo, acima de tudo, é o sub-rogado da guerra”, campo propício para
a advocacia clássica.
Assim, o primeiro cuidado do advogado é ter em mente que Conciliação
e Mediação exigem posturas diversas daquelas empregadas no âmbito judicial
do conflito. Enquanto aqui se defendem teses jurídicas, nos meios de solução
consensual, o propósito é voltado à resolução do problema com a manutenção
da paz entre as partes, sem a imposição de uma decisão por terceiro.
Conforme leciona Iocohama (MACEDO e DAMASCENO, 2018, p.
49-50), “é importante que aquele que for gerenciar o conflito, tenha em mente
a ferramenta da empatia para que possa ser usada na perspectiva de melhor
empregar as técnicas para a abordagem dos conflitos e sua solução”.
O advogado deve identificar as situações que dão causa ao litígio entre
as partes, num exercício de empatia, mas evitando personalizar o conflito, pois
isso afasta a possibilidade de resolução do conflito por meio da autocomposição.
Aqui, não existe ganhar e perder, mas, sim, colaboração e cooperação das partes
na tentativa de encontrar soluções consensuais e que possam beneficiar ambos
os litigantes (CAMBI, 2020, p. 638).
Não há impedimento para que o advogado atue como conciliador ou
mediador, mas a atuação em tais funções pode lhe acarretar impedimentos, tais
como, o de exercer a advocacia nos juízos em que desempenha suas funções
(§ 5º do art. 167 do CPC) e de assessorar, representar ou patrocinar qualquer
das partes pelo prazo de um ano, contado da última audiência em que atuou
(art. 172 do CPC).
Além disso, embora possível o exercício dessas funções pelo advogado,
inclusive, com publicidade profissional indicando eventual especialidade em
Mediação, “Não se admite, no entanto, a divulgação conjunta de serviços
advocatícios com serviços de mediador”, de modo que a publicidade “com os
dizeres “Advogado e Mediador” contraria o disposto no art. 40 do CED” (TED
da OAB/SP, Proc. E-5.287/2019).
Outro cuidado, relaciona-se aos deveres do conciliador e do mediador,
especialmente, de imparcialidade e confidencialidade ou sigilo (art. 166 do
CPC e § 1º do art. 30 da Lei nº 13.140/15).
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Ainda, alertam Martins, Valdetaro e Simões (2019, p. 73) que não deve
o profissional do direito atuar “como advogado para os mediandos (evitando
captação de clientela)”, prática vedada pelo Código de Ética e Disciplina da
Ordem dos Advogados do Brasil (art. 7º) e pelo Estatuto da Advocacia (Lei nº
8.906/94, art. 34, IV).
Ademais, deve haver uma separação entre o espaço físico de eventual
Câmara e o escritório de advocacia, uma vez que “ainda que com salas de
atendimento distintas, também pode potencialmente propiciar a captação
indevida de causas e clientes, afrontando o artigo 34, IV do Estatuto, artigo 5º
e 7º do Código de Ética, entre outros dispositivos”, conforme entendimento do
Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados de São Paulo (TED da
OAB/SP, Proc. E-5.169/2019).
Por fim, além das expressamente previstas, o Código de Processo Civil
prevê a possibilidade de outras formas de conciliação e mediação extrajudiciais
por meio de profissionais independentes (incluindo os advogados), que poderão
ser regulamentadas por lei específica (art. 175).
No caso de uso da negociação direta ou resolução colaborativa de
disputas, aquela em que o advogado pode mediar o conflito entre as partes,
conforme proposta por Cabral e Cunha (mediação sem mediador), além
de observar os limites deontológicos, o advogado deve se balizar pelos
impedimentos existentes no collaborative law.
A título de exemplo, tem-se o afastamento do advogado na representação
judicial da parte em caso de insucesso na resolução (CABRAL e CUNHA,
2016, p. 475), já que o profissional teria conhecimento dos argumentos da
parte e poderia utilizá-los em seu desfavor, com possibilidade de violação do
sigilo e confidencialidade.
Em suma, “Nada do que vem a lume no procedimento de collaborative
law poderá ser usado num processo judicial. Este é um efeito da convenção,
mas normalmente consta expressamente do instrumento de acordo” (CABRAL
e CUNHA, 2016, p. 476).
Esses são, portanto, alguns dos cuidados que o advogado deve ter
ao participar na Conciliação ou Mediação, sem prejuízo de outros tantos
de cunho deontológico.
CONCLUSÃO
Os meios de resolução de conflitos possibilitam não somente um acesso
formal à justiça, mas, também, acesso a uma justiça efetiva, célere e adequada,
ou acesso a uma ordem jurídica justa, nas palavras de Kazuo Watanabe.
Meios autocompositivos que são Conciliação e a Mediação, podem
e devem ser utilizadas pela Advocacia quando adequadas para resolução
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do problema e encontro da paz entre as partes envolvidas, conforme previsão no
Código de Processo Civil e no próprio Código de Ética e Disciplina da Ordem
dos Advogados do Brasil.
Não obstante, possibilitam uma pacificação que nem sempre, ou
dificilmente, é alcançada pelo processo judicial contencioso, com a participação
das partes na solução do conflito e encontro da paz, propiciando, não como
objetivo, mas como efeito, a diminuição da quantidade de processos no Poder
Judiciário e uma melhor administração da justiça.
Assim, identificado o conflito, deve o advogado verificar qual meio mais
adequado para a sua resolução, de modo que a Conciliação será utilizada quando
não houver vínculo anterior entre as partes e, a Mediação, quando houver vínculo
preexistente ou se verificar que, depois da resolução, as partes continuarão
convivendo, tal como ocorre em conflitos envolvendo vizinhos e parentes.
Para tanto, o advogado não deve manter aquela postura agressiva,
como ocorre no Poder Judiciário. Não pode permanecer em campo de guerra,
fomentando a discórdia entre as partes. Tem de despir-se do modelo tradicional
e, com empatia, buscar a solução do problema para que as partes convivam em
harmonia e fiquem satisfeitas com a resolução do caso. Deve buscar a concórdia
para alcançar a paz entre as partes envolvidas no conflito.
Além disso, tem que observar eventuais impedimentos em razão
do exercício da função de conciliador ou mediador, bem como o modo pelo
qual eventual publicidade é veiculada, ou ainda o local que a Conciliação e a
Mediação são realizadas.
A imparcialidade, confidencialidade e sigilo, também, são de suma
importância quando o advogado está no exercício dessa função. Além do mais,
deve ter em mente que evitar a captação de clientela é um cuidado permanente.
Se fizer uso da negociação direta ou resolução colaborativa de disputas
(“mediação sem mediador”), além de observar os limites deontológicos já
expostos, deve se balizar pelos impedimentos existentes no collaborative law,
assim como a representação judicial da parte em caso de insucesso na resolução
do conflito, ou prever, expressamente, em convenção assinada pela partes, que
nada daquilo que foi apresentado para resolução do caso será usado em juízo
como prova contrária ao interesse da qualquer das partes (art. 190, do CPC).
Enfim, todo cuidado é pouco quando se está diante de direitos alheios.
Espera-se, com o desenvolvimento deste trabalho, fomentar a Conciliação e a
Mediação pela Advocacia, com os cuidados mínimos serem observados pelos
advogados neste mister.
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RESUMO
O presente artigo visa delinear brevemente o quadro indelével que o Poder
Judiciário, no afã de assegurar a efetivação do seu papel constitucional, vem
enfrentando no tocante aos obstáculos à prestação da atividade jurisdicional.
Nesse trilhar, busca-se demonstrar que a intensificação do emprego dos
métodos autocompositivos, como instrumentos enérgicos de resolução de
conflitos, produz resultados positivos ao permitir a resolução célere, eficaz
e satisfativa dos conflitos. Dado estas premissas, com esteio na metodologia
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lógico-dedutiva realizada com base no aprofundamento do estudo da doutrina
e do ordenamento jurídico positivo, a problemática sobre a qual se pretende
debruçar tende ao derredor da compatibilidade (ou não) com a Constituição
Federal da inserção da realização prévia da autocomposição como requisito
obrigatório ao ajuizamento da ação. Mais além, almeja-se empreender reflexões
acerca da constitucionalidade dessa exigência quando confrontada com o direito
de acesso à justiça. A partir disso, como resultado e principal contribuição
tem-se como escopo apresentar proposições relevantes acerca da legitimidade
da imposição às partes da realização prévia da autocomposição e, para tanto,
trazer a lume indagações voltadas a saber quais são os limites, ou restrições, que
validamente podem ser feitas ao acesso do cidadão a tutela jurisdicional.
PALAVRAS–CHAVE: Conflito; Tentativa prévia de autocomposição; Acesso
à justiça; Condições da ação.
ABSTRACT
In addition, either this article aims to outline succinctly or indelibly the
framework that the Judiciary, not in the sense of ensuring the effectiveness
of its constitutional function, faces, and not with regard to, obstacles to the
provision of jurisdictional activity. In this journey, it seeks to demonstrate
that the intensification of the two self-assembling methods, as energetic
instruments for conflict resolution, produced positive results or allow the quick,
efficient and satisfactory resolution of two disturbances between the parties
involved, avoiding that such problems have to be resolved. imperatively by
the State.Given these premises, as a logical-deductive methodology carried
out based on the lack of reasoning of the Doctrine study and the positive
legal order, a problem that we intend to address with a tendency towards or
around compatibility (or not) with the Federal Constitution of the insertion
of the previous self-composition as a mandatory requirement of the action.
Further, clam, reflections on the constitutional nature of this requirement are
carried out when confronted with direct access to justice. From that, as a
result, and as a main contribution, I can present relevant proposals on the
legitimacy of the imposition of parts of the previous realization of the selfcomposition and, therefore, elaborate surveys that aim to know what are
the limits or restrictions that we can validly do. judicial protection has been
made available to the citizen.
KEYWORDS: Conflict; Previous attempt at self-composition; Access to justice;
Action conditions.
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SUMÁRIO: Introdução. 1 Métodos autocompositivos: instrumentos enérgicos
à resolução do conflito. 2 Os contornos do direito constitucional de acesso à
justiça. 3 Condições da ação: pressupostos básicos ao exercício do direito de
ação. 4 A factibilidade do condicionamento da propositura de ação à tentativa
prévia de autocomposição. Conclusão. Referências.
INTRODUÇÃO
Desentendimento, atrito, odiosidade e conflito, traços marcantes que
inegavelmente caracterizam a imensa maioria das relações interpessoais. As
peculiaridades que projetam e esboçam cada ser humano, fazem com que as
divergências entre eles, significadamente notadas nas relações sociais, sejam
enaltecidas. Isso é inevitável.
A modernização e a inovação tecnológica, o aprimoramento, a criação
de novas ferramentas de comunicação e de comercialização de produtos, o
aumento na velocidade da troca de informações e a internacionalização das
relações comerciais dão azo ao surgimento de uma “aldeia global” caracterizada
pelo processo mundial de intensificação de integração política, cultural e
econômica. Essa é a globalização. E ao passo em que ela ocorre, as relações
sociais se tornam mais intensas e complexas. Com isso, se agigantescam os
riscos de que os dissentimentos ocorram.
O conflito é algo natural. Por isso, seria inconcebível imaginar um
sistema em que não houvesse uma estrutura, um órgão e agentes incumbidos
da missão de dirimi-lo. O conflito é um catalisador que impulsiona a evolução,
a criatividade e a inovação, propiciando as mudanças, o crescimento pessoal
e o fortalecimento do vínculo entre as partes. Para tanto, é essencial saber
administrá-lo. Um conflito mal gerido, ao revés, se transveste em um processo
destrutivo que enfraquece ou, de forma mais agressiva, rompe a relação social
subjacente. Por isso, a cada novo dia instrumentos são desenvolvidos com o
intuito de empreender a gestão dos conflitos.
Nitidamente o método de resolução de litígios mais sofisticado e
moderno que tem se apresentado é aquele desempenhado pelo Estado através
da jurisdição e do processo judicial, por meio do qual as controvérsias são
resolvidas com baldrame na lei, através da imposição de uma decisão que
regerá os litigantes.
Porém observa-se, já há algum tempo, que essa hegemonia estatal para
administração dos conflitos, dado o poder-dever de dizer o direito, provocou uma
sobrecarga no sistema. Essa conjuntura, mas não só ela, reclamou a idealização e
aprofundamento de instrumentos alternativos, desprovidos de regras burocráticas
tão acentuadas e que dispensem a intervenção de um agente estatal durante a
intermediação das partes envolvidas, para a resolução dos litígios.
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A arbitragem, a conciliação, a mediação e as novas ferramentas
virtuais que direcionam reclamações de usuários foram estruturadas dentro
dessa moldura. Tais métodos visam a aproximação das partes através do
reestabelecimento do diálogo, de modo que, a partir disso, sejam possíveis a
busca e o alcance de uma solução agradável a todos os envolvidos no conflito.
Tais mecanismos visam criar uma atmosfera em que as partes possam
restaurar a comunicação e obter empoderamento na decisão. Por tais razões, seu
emprego tem sido estimulado pelo próprio Estado, como forma, inclusive, de
dar um respiro ao Poder Judiciário.
As práticas extrajudiciais são informais, voluntárias, podem ser
sigilosas, propiciam a autodeterminação e, além disso, conferem maior
agilidade e eficácia na resolução do embate. Inspiram-se no desejo de tornar
efetivos, e não meramente simbólicos, os direitos dos indivíduos que compõem
a sociedade, conferindo, portanto, maior concretude a sua tutela através do
efetivo acesso à justiça.
Ninguém coloca em dúvida a valia, sob o ângulo da preservação da
paz social, do entendimento direto entre os titulares dos direitos envolvidos
na relação jurídica. Esforços devem ser direcionados no sentido da solução
dos conflitos que se apresentem, sem chegar-se ao litígio, à formalização de
demanda, aos ares que, induvidosamente, levam ao acirramento de ânimos,
passando, por vezes, o réu a ver no autor um inimigo, quando este simplesmente
aciona direito inerente à cidadania, em verdadeira resistência à tentação humana
de vir a exercer a autotutela (STF, ADI 2139/DF, p. 75).
Nessa diretriz, um sistema estatal que se pretenda moderno, isonômico
e que busque, não simplesmente proclamar, mas sim assegurar direitos, deve,
indiscutivelmente, ser constituído por um elemento básico: o acesso à justiça.
A par desta premissa, é crucial saber quais são os limites que
legitimamente podem ser impostos a este acesso. Hodiernamente, é incontestável
o fato de que o emprego das técnicas extrajudiciais de resolução de conflitos
configura o acesso à justiça, eis que este é mais amplo do que o simples acesso
ao Poder Judiciário.
Dentro dessa visão, é que se visa investigar, ou ao menos provocar
uma reflexão, sobre a compatibilidade com o ordenamento jurídico do
condicionamento da utilização do processo à tentativa prévia de autocomposição.
Não se pode negar a relevância e os benefícios dessas práticas alternativas.
Destarte, explorar a possibilidade de sua imposição como condição da ação é,
sem dúvidas, um debate muito valioso para o futuro do sistema jurídico.
Para tanto, fazendo uso da metodologia lógico-dedutiva, realizada
com base no aprofundamento do estudo da doutrina e do ordenamento jurídico
positivo, o presente estudo se desenvolverá em quatro tópicos, para além
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da introdução e conclusão. Primeiramente, irão ser abordados os métodos
autocompositivos como instrumentos enérgicos à resolução dos conflitos. Ato
contínuo, adentrar-se-á no estudo do acesso à justiça à luz da Constituição
Federal; abordando, na sequência, as condições da ação como pressupostos
básicos ao exercício do direito de ação. Por fim, investigar-se-á a factibilidade do
condicionamento da propositura de ação à tentativa prévia de autocomposição.
1 MÉTODOS AUTOCOMPOSITIVOS: INSTRUMENTOS ENÉRGICOS À RESOLUÇÃO
DO CONFLITO
A burocratização excessiva do processo formal, a complexidade das
demandas, questões relativas a própria estrutura do Judiciário, o distanciamento
dos seus debates com relação às aspirações da coletividade, obstáculos
financeiros, administrativos, à profusa judicialização dos litígios, à inefetividade
do Poder Executivo e do Legislativo conspiram em desfavor da realização de
uma tutela jurisdicional adequada.
Tais fatores, ao longo do tempo, implicaram em inúmeras consequências.
Primeiro, o acúmulo de um número infindável de processos, que evidenciam um
explícito desequilíbrio entre a demanda por decisões judiciais e a capacidade
para proferi-las. Um paradoxo, muito se lutou para que o direito de acesso à
justiça fosse efetivo, mas, ao mesmo tempo em que isso foi se concretizando,
houve uma eclosão de demandas judiciais.
Fora isso, um considerável custo econômico para o Estado e partes,
morosidade no trâmite processual e, portanto, no desfecho do caso, desgaste
psicológico dos litigantes, etc.
Nesse contexto atual, em que o quantitativo de processos é manifestamente
inassimilável por juízes e tribunais, o deslocamento de competências do
Poder Judiciário para órgãos extrajudiciais, o que consubstancia a chamada
desjudicialização, deixa de corresponder a uma mera possibilidade de melhoria
do acesso à justiça e passa a ostentar status de estratégia imprescindível para
que, desafogando-se o Judiciário, permita-se que a justiça não se transforme em
injustiça manifesta, porquanto tardia (STF, ADI 2139/DF).
A clássica concepção do processo como método de solução intersubjetiva
da lide não se amolda mais às aspirações de acesso efetivo à Justiça, amplo
acesso com soluções rápidas para os litígios (STF, ADI 2139/DF, p. 35).
Seguramente, esse cenário revela que é necessário não só abrir
espaço para outros meios de acesso à justiça, mas também incentivar a
sua utilização, como, v.g., é o caso da conciliação, mediação, arbitragem,
negociação e plataformas de interlocução direta entre usuários e prestadores/
fornecedores de serviços.
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Os mecanismos de justiça consensual são mais eficientes na resolução
de conflitos, dado que possuem contornos de informalidade, voluntariedade,
sigilosidade e, além disso, estimulam a autodeterminação dos envolvidos. Longe
de quaisquer dúvidas, eles são mais adequados para dar cabo aos litígios, vez que
dão voz ativa às partes e, por corolário, o poder de decisão, permitem a cooperação
entre elas e a busca da compreensão do problema, estimulam os envolvidos a pensar
no conflito e, com isso, a chegar numa solução que permita ganhos múltiplos.
Ademais, “aliviam” o Judiciário, ao evitar que estes casos tenham de ser decididos
pelo órgão estatal, além de promover maior celeridade no alcance da solução final.
Esses aspectos fizeram com que os métodos autocompositivos fossem
conquistando reconhecimento, inclusive pelo próprio Estado que, aos poucos,
foi conferindo-lhes previsão normativa. É o caso, por exemplo, da Resolução nº
125 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que erigiu os métodos adequados
de solução de conflitos (ADRs) à categoria de política nacional de justiça.
A resolução impulsionou quebra de paradigma com inovações legislativas
que ampliaram o sistema multiportas, colocados à disposição do cidadão meios
mais adequados à resolução dos conflitos (OZÓRIO NUNES, 2016, p. 35).
Ademais, teve o importante papel de estabelecer que o acesso à Justiça
não se confunde com acesso ao Judiciário, tendo em vista não visar apenas
levar as demandas dos necessitados àquele Poder, mas realmente incluir os
jurisdicionados que estão à margem do sistema para que possam ter seus conflitos
resolvidos (por heterocomposição), ou receberem auxílio para que resolvam suas
próprias disputas (pela autocomposição) (AZEVEDO, 2016, p. 38-39).
O quadrante normativo das ADRs foi robustecido, ainda mais, com o
Código de Processo Civil de 2015 que, notadamente, as inseriu no capítulo
que aborda as normas fundamentais do processo civil, determinando que
magistrados, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público
estimulem as partes, durante todo o iter processual, a empregá-las como meio
de compor o litígio. Além disso, previu a designação da conciliação, em regra,
como etapa obrigatória do processo.
A partir desses diplomas normativos, nota-se uma tendência promissora
à valorização e a intensificação do emprego das vias conciliativas como forma
de acesso à justiça.
O incremento legislativo no tocante as alternative dispute resolution
(ADR) é muito relevante para o país, inclusive, quanto ao aspecto financeiro,
mormente, porque sob a análise da perspectiva econômica do direito, o emprego
de tais mecanismos produz uma absurda redução dos custos econômicos para
Estado e litigantes. Além do mais, faz com que o sistema arregimente maior
número de investidores estrangeiros, eis que poderão estabelecer seus negócios
em um local onde se possa resolver os litígios de forma célere, eficaz e, muitas
vezes, confidencial através da conciliação, ou negociação.
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2 OS CONTORNOS DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA
Falar de acesso à justiça não é tarefa simples. Ao revés, trata-se de um
trabalho árduo, eis que não existe uma espécie de descrição única do que ele
vem a ser, nas Constituições um direito fundamental, no plano internacional um
direito humano, para outros uma norma-princípio. Existem, no entanto, lições
que permitem extrair o seu conteúdo.
De forma simplória, a moldura que reveste esta expressão determina
algumas finalidades fulcrais do sistema, quais sejam, a de fornecer instrumentos
por meio dos quais os cidadãos possam resolver suas contendas e/ou reivindicar
os seus direitos.
É natural que, quando se fale em acesso à justiça, faça-se uma associação
desse termo a uma concepção formal que, exclusivamente, o relacione à prestação
jurisdicional para resolução dos conflitos. Ocorre que essa compreensão deve
ir mais além. A expressão deve retratar uma noção substancial relacionada a
uma ordem política, econômica e socialmente justa. Noutras palavras, o acesso
à justiça deve significar que o indivíduo tem, à sua disposição, instrumentos
que assegurem, de forma efetiva, a concretização de seus direitos e a resolução
de seus litígios.
Sob a acepção axiológica de justiça, o acesso à lei não fica reduzido ao
sinônimo de acesso ao Judiciário e suas instituições, mas sim a uma ordem de
valores e direitos fundamentais para o ser humano, não restritos ao ordenamento
jurídico processual (CESAR, 2002, p. 49).
Neste prisma, nota-se que o acesso à justiça não está meramente relacionado
ao acesso ao Poder Judiciário, mas sim à satisfação do usuário (ou jurisdicionado)
com o resultado final do processo de resolução de conflito (AZEVEDO, 2016,
p. 38/39), seja ele no âmbito judicial, seja em sede extrajudicial.
A justiça estatal clássica, adjudicada pelo juiz, não é mais o único meio
adequado para a solução de conflitos. Ao lado desta justiça de porta única,
surgem novas formas de acesso: a justiça se torna uma justiça multiportas20.
Nesta nova justiça, a solução judicial deixa de ter a primazia nos litígios
que permitem a autocomposição e passa a ser a ultima ratio, extrema ratio.
A expressão Multi-Door Courthouse, traduzida como Justiça Multiportas, fora cunhada por
Frank Sander, em 1976, Professor Emérito da Harvard Law School, cf. SANDERS, Frank. The Pound
Conference: Perspectives on Justice in the Future. St. Paul: West Pub. 1979, já citado por VENTURI,
Elton. Transação de direitos indisponíveis. In: Revista de Processo. V. 251, ano 41. São Paulo: Ed
RT, jan. 2016, p. 391-426. Nesse mesmo sentido Antônio Hélio Silva (2008, p. 18) afirma que a “[....]
a nova ordem econômica está a exigir “alternativas novas” para a solução de controvérsias, de tal
modo que a justiça pública não deveria servir de embaraço à livre circulação dos bens, serviços e
mercadorias, devendo atuar somente em último caso e, antes de decidir, buscar a conciliação, pois
o litígio poderia deixar sequelas e, consequentemente, inviabilizar ou dificultar negócios futuros”.
20
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Assim, do acesso à justiça dos tribunais, passa-se ao acesso aos direitos pela via
adequada de composição, da mesma forma que, no campo do processo, migrase da tutela processual, como fim em si mesmo, para a tutela dos direitos, como
finalidade do processo (DIDIER; ZANETI, 2016, p. 61).
Assim, faz-se necessário reconhecer que as cortes não são as únicas formas
de solução de conflitos a serem consideradas e que qualquer regulamentação
processual, inclusive, a criação ou encorajamento de alternativas ao sistema
judiciário formal tem um efeito importante sobre a forma com que opera a lei
substantiva (CAPPELLETTI, 1988, p. 12). O direito de acesso à justiça deixou
de ser um direito de acesso aos tribunais para passar a ser um direito de acesso
ao direito, de preferência sem contato ou passagem pelos tribunais. Agora, o
direito de acesso aos tribunais é um direito de retaguarda, sendo seu exercício
legítimo antecedido de uma série de filtros (DIDIER; ZANETI, 2016, p. 61).
Portanto, o acesso à justiça, como direito fundamental erigido no texto
constitucional, traduz um dos instrumentos substanciais do estado democrático
de direito, vez que assegura o exercício dos direitos e garantias dos cidadãos,
conferindo-lhes proteção em caso de violação.
Nesse aspecto, questiona-se: a exigência de certos requisitos para
o regular exercício do direito de ação é compatível com a garantia de amplo
acesso ao Poder Judiciário?
Obviamente, dada a natureza de direito fundamental do acesso à
justiça, não pode o legislador, a pretexto de exarar regulamentação sobre o
assunto, abolir ou, mesmo, reduzir o âmbito de sua incidência. Nesses termos, o
legislador até pode impor condicionantes ao acesso à justiça, contudo, não pode
estabelecer regras ou condições que sejam irrazoáveis ou desproporcionais a
ponto de ferir o núcleo essencial e irredutível do direito.
Nesse cariz, observa-se que, de forma geral e expressa, a Constituição
Federal não prevê condições para o exercício do direito de acesso à justiça,
tampouco limites para que esse acesso seja efetivo. Portanto, é evidente que
a instituição de eventuais limitações, de ordem infraconstitucional, deve estar
alinhada com os mandamentos constitucionais de acesso à ordem jurídica justa
e da duração razoável do processo e, ainda, ser razoável, a bem de que não se
apresente como verdadeira renúncia a tutela de direitos.
3 CONDIÇÕES DA AÇÃO: PRESSUPOSTOS BÁSICOS AO EXERCÍCIO DO DIREITO
DE AÇÃO
O sistema jurídico brasileiro ordena-se com o objeto precípuo de
garantir o devido processo legal, com salvaguarda dos direitos fundamentais.
Também, prima pelo equilíbrio entre as partes, enquanto visa o alcance de uma
tutela constitucionalmente efetiva e adequada.
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Por isso, o direito à jurisdição, como um dos caminhos eleitos ao acesso
à justiça, trata-se de uma garantia fundamental. Sem dúvidas, a inexistência de
um controle jurisdicional conduziria tais direitos a um limbo.
Porém, ao passo que o Estado não pode negar ao indivíduo o direito de
ter acesso ao poder jurisdicional que está sob seus auspícios, também não pode
simplesmente permitir que esse acesso ocorra de forma indiscriminada, sem
qualquer critério. Relegar um tratamento adequado ao tema seria o mesmo que
negar o comando constitucional inserto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição
Federal, notadamente porque permitir que qualquer demanda ingresse no Judiciário,
sem critérios mínimos, equivaleria a violação de direitos de inúmeras pessoas que
figurassem no polo passivo, além do que isso afetaria a própria sociedade em geral
com os custos econômicos, sem contar com o fato de que o processo poderia se
transformar em mero instrumento de provocação de uma pessoa em relação a outra.
Por isso, em que pese a Constituição da República contenha a
previsão de um direito de ação abstrato sem condicionantes, não se pode dizer
ser desarrazoada a determinação infraconstitucional de obrigatoriedade do
preenchimento de certas condições para que se tenha acesso a um provimento
jurisdicional de mérito.
É justamente esse pensamento que rege a teoria eclética de Liebman,
adotada pela legislação processual brasileira. Em síntese, ela estrutura-se
sob a premissa de que o direito constitucional de ação é um direito abstrato
e incondicionado, mas no âmbito processual a ação é um direito autônomo
condicionado a alguns parâmetros de viabilidade.
Nesses termos, não obstante detenha o direito constitucional de acesso à
jurisdição, na prática, o indivíduo deve preencher determinados requisitos, a bem
de que o magistrado possa inferir o mínimo sentido na ação posta a sua análise, para
que possa ter direito a uma prestação jurisdicional completa, ou seja, de mérito.
A previsão normativa destas condições é legítima, singularmente, porque
incidem não propriamente sobre o direito de ação – exercido sempre que se
provoca o Judiciário -, mas sim sobre o seu regular exercício, o que é necessário
para um pronunciamento de mérito (MARINONI, 2013, p. 191-192).
A partir das premissas já delineadas, a questão crucial é saber: seria
legítima a imposição da autocomposição como condição de acesso à jurisdição,
ou sua obrigatoriedade seria um limite inconstitucional?
4 A FACTIBILIDADE DO CONDICIONAMENTO DA PROPOSITURA DE AÇÃO À
TENTATIVA PRÉVIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO
Uma tendência, digna de destaque e que vem ganhando dimensão,
é o condicionamento da ação ao emprego da tentativa prévia de solução
extrajudicial do conflito.
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Neste particular, cita-se o julgamento do recurso extraordinário 631.240,
com repercussão geral reconhecida, em que o Supremo Tribunal Federal consignou
a necessidade de prévio requerimento administrativo ao INSS para ajuizamento
de ação que vise a concessão de benefício previdenciário, eis tratar-se de uma
condição imprescindível a caracterização de lesão ou ameaça a direito21.
Na ocasião, a Corte destacou que a exigência de prévio requerimento
não se confunde com o exaurimento das vias administrativas, vez que, este
último, não é necessário para o cidadão ter acesso à tutela jurisdicional, caso
contrário, se configuraria um real óbice inconstitucional, tendo em vista
que seria um instrumento de embaraço ou postergação de acesso à justiça.
Diversamente, a exigência de prévio requerimento não fere a garantia do livre
acesso à jurisdição, tendo em vista que é um pressuposto ao preenchimento
do interesse de agir.
O entendimento do STF vem sendo aplicado em outras hipóteses,
como no caso do processamento de ações judiciais relativas às contribuições
previdenciárias recolhidas por empresários, empregadores e afins (v.g.:
compensação, revisão de valores, repetição de indébito, entre outras)22, em
que se exige prévio requerimento administrativo perante a Secretaria da
Receita Federal.
Também, no caso de pedido de exibição de documentos em geral23
(v.g., em face de instituição bancária), inclusive, no que diz respeito a ações
consumeristas sob a regência do Código de Defesa do Consumidor, e em tema
de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) em que se caracterizará interesse
processual a partir da demora na apreciação do pedido administrativo ou, então,
da negativa pela Seguradora Líder24.
Ainda, tem sido aplicada em casos de fornecimento de medicamentos
e insumos pelo Estado, em que se exige o prévio requerimento administrativo,
ressalvado o fato de que, uma vez admitido o processamento da ação sem este,
incabível a extinção do processo sem resolução do mérito, quando contestado o
feito pelo Poder Público25.
O Superior Tribunal de Justiça alinhou-se a este entendimento no REsp 1369834/SP, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, 1ª Seção, julgado em 24/09/2014, DJe 02/12/2014.
22
À guisa de exemplo: AgInt no REsp 1652049/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, 2ª Turma,
julgado em 27/08/2019, DJe 06/09/2019.
23
STJ, REsp Repetitivo 982.133/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 10/09/2008, DJe 22/09/2008.
24 STJ, AgInt no AREsp 1410139/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 18/09/2019.
25
STJ, AgRg no REsp 1492148/SC, Rel. Ministra Assussete Magalhães, 2ª Turma, j. 10/03/2016.
No mesmo sentido, cf. Recurso Cível n. 71008901381, 2a Turma Recursal da Fazenda Pública do
TJRS, Relatora Rosane Ramos de Oliveira Michels, j. 23-10-2019.
21
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Na mesma toada, há precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo que
condicionou o ingresso judicial à discussão da concessão de uso especial para
fins de moradia, no âmbito da regulação exarada pela MP 2.220/01, a anterior
pedido na seara administrativa.
Para além dessas hipóteses, outros precedentes em voga que têm
suscitado certa polêmica, tratam da imposição ao consumidor da tentativa
prévia de resolução do problema através da plataforma consumidor.gov, como
condição para ajuizar o processo judicial (precedente (TJ-MG - Apelação
Cível 1.0000.20.057723-7/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão,
11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/6/0020, publicação da súmula em
18/6/2020)26. Aliás, com o fim de evitar a extinção do processo sem resolução
do mérito quando não há este requerimento, muitos julgados têm determinado a
suspensão do processo até que intentada solução extra ou pré-judicial.
De mais a mais, dado o conteúdo interessante e inovador, merece
destaque um projeto piloto que foi lançado pelo Tribunal de Justiça de São
Paulo, por meio do provimento nº 11/2020, que prevê a utilização dos serviços de
conciliação e mediação antes do ajuizamento da ação, em disputas empresariais
e demandas societárias decorrentes dos efeitos da Covid-1927.
Tais exemplos demonstram que, aos poucos, o modelo tradicional de
justiça vem sendo repensado a bem de racionalizar o acesso à justiça, com o
fito de que os casos que realmente carecem de uma decisão judicial tenham
eficiência e agilidade em sua resolução. A grande cartada, portanto, é prestigiar
os mecanismos extrajudiciais para resolução dos litígios, seja a instituição de
sessões de conciliação ou mediação em fase pré-processual (tal como no caso
do projeto piloto do TJSP), seja através dos SACs (serviços de atendimento
ao consumidor), ou outras ferramentas, até mesmo virtuais, de atendimento
as reclamações do usuário (como, v.g., no caso de concessionárias, do Poder
Público e empresas privadas).
Quanto a legitimidade do condicionamento da realização do prévio
requerimento extrajudicial para que se tenha acesso à jurisdição, tem-se,
notoriamente, que pode se afirmar apenas quando a instância administrativa
tenha, de forma eficaz e, ainda, que em grau mínimo, potencial para a resolução
da questão. Portanto, é necessário que as instâncias administrativas possuam em
mãos, uma estrutura adequada e instrumentos eficientes para dar uma resposta
rápida e de qualidade ao problema das partes.
Com fundamento nesse entendimento e diante do propósito de dar solução rápida e mais eficiente
os litígios consumeristas, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul idealizou o “Projeto
Solução Direta – Consumidor” no qual disponibiliza uma plataforma tecnológica que permite ao
consumidor fazer sua reclamação direta em face do fornecedor. Acessível pelo sítio eletrônico:
https://www.tjrs.jus.br/novo/projeto-solucao-direta-consumidor/. Consulta em 01 fev. 2021.
27
Provimento nº 11/2020: https://api.tjsp.jus.br/Handlers/Handler/FileFetch.ashx?codigo= 119224.
26
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Só faz sentido condicionar o acesso ao Judiciário mediante demonstração
de que houve prévia tentativa de se solucionar extrajudicialmente a questão se
– e somente se –, o sistema extrajudicial de recepção e solução dos conflitos
tenha capacidade de processar a reclamação e atendê-la em tempo razoável,
com respostas aos reclamantes que, além de breves, possam, no mais das vezes,
atendê-los de maneira satisfatória (algo que deve ser constantemente auditado
pelas autoridades públicas, inclusive Judiciárias) (GAJARDONI, 2020, p. 106).
Reputa-se constitucional uma condicionante ao acesso à justiça quando
ela se mostrar afinada com os objetivos da Carta Magna. Se o escopo da condição
impingida é proporcionar uma resolução célere e eficaz, com menor dispêndio
de recursos e com resultado mais satisfatório às partes, não há como julgála inconstitucional se, para tanto, o Estado oferece uma estrutura adequada e
instrumentos eficientes com o fim de realizá-la. Além disso, a compatibilidade
da condição com a Constituição só se verifica se, neste passo, ela for ressalvada
em casos urgentes em que não é viável, tampouco possível, esperar uma solução
extrajudicial antes de buscar a tutela jurisdicional, sob pena de ocorrer maior
lesão ao bem jurídico que se visa proteger.
CONCLUSÃO
A intensificação do emprego de formas alternativas de resolução de
conflitos é uma proposta de releitura do acesso à justiça que visa racionalizar
a atividade do Poder Judiciário tornando a prestação da atividade jurisdicional
mais célere e eficaz, reservando a este os casos mais complexos. Isso, sem falar
da desoneração dos vultosos custos estatais.
O acesso à justiça não mais se confunde com o acesso ao Poder
Judiciário, eis que este é apenas uma via daquele. Criar e, além disso, instigar a
utilização de meios extrajudiciais para resolver os problemas que surgem no seio
da sociedade é um modo enérgico para amenizar os problemas que este Poder
vêm enfrentando. Mas, não é só, esses instrumentos alternativos empoderam as
partes, fazendo com que elas apreendam a dialogar, tem a capacidade de reduzir
os gastos para dirimir o litígio, potencializam a chance da obtenção de ganhos
múltiplos e, ainda, poupam o psicológico dos envolvidos, dado que não terão
que suportar o cansaço de um moroso processo judicial.
O direito de acesso à justiça é constitucionalmente abstrato e ilimitado,
mas, segundo a teoria eclética de Liebman, adotada pelo ordenamento
jurídico, pode ser condicionado a requisitos de viabilidade, de acordo com
a legislação processual.
Esses pressupostos mínimos são justamente as condições da ação.
Elas concebem uma técnica processual que operacionaliza a efetividade
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do sistema jurídico, que tem por escopo precípuo a harmonização das normas
infraconstitucionais com os mandamentos constitucionais.
Se proporcionais e alinhadas ao objetivo constitucional de garantir o
acesso do cidadão a uma justiça efetivamente justa, que alie duração razoável
e qualidade na prestação entregue, as condicionantes ao exercício do direito
de ação são legítimas. Assim, eventual imposição às partes do emprego de
mecanismos extrajudiciais de resolução de litígios só estará em conformidade
com a Constituição Federal quando proporcional, possuir aptidão de eficiência,
for munida de uma estrutura estatal que oportunize sua utilização sem onerar
o indivíduo e, mais, quando não for passível de lesão ao direito que a pessoa
pretenda proteger (v.g.: nos casos que demandem tutela provisória).
Caso o sistema extrajudicial de solução do conflito seja lento, burocrático,
de difícil acesso/manejo, ou incapaz de dar respostas em tempo razoável, ou
acolher o reclamo dos jurisdicionados nas hipóteses em que ele efetivamente
tenha razão, aí sim a exigência da prévia tentativa extrajudicial de solução do
conflito será óbice inconstitucional ao acesso à Justiça, não sendo minimamente
razoável submeter a parte ao cumprimento dessa etapa vazia do procedimento
para demandar perante o Poder Judiciário (GAJARDONI, 2020, p. 106).
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CAP. 2

MEIOS CONSENSUAIS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS: A CONCILIAÇÃO E A
MEDIAÇÃO E OS DESDOBRAMENTOS DO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO
CONSENSUS CONFLICT RESOLUTION MEANS: CONCILIATION AND
MEDIATION AND THE DEVELOPMENTS OF THE JURISDICTION EXERCISE
José Laurindo de Souza Netto28
Bruno Smolarek Dias29
Lilian Cristina Pinheiro Goto30
RESUMO
Este estudo pretende demonstrar que a finalidade do processo civil é a solução
de controvérsias e que os meios consensuais de resolução de conflitos, em
especial a conciliação e a mediação, espécies de justiça na qual se delega o
poder de resposta aos próprios envolvidos, sobressaem-se com efetividade na
busca pela pacificação social e concretização de direitos sociais fundamentais,
alargando os limites da jurisdição e carecendo de profunda e complexa análise.
Busca-se demonstrar que a mediação se atenta à realidade social no tratamento
de conflitos, instigando a consciência coletiva de dever individual, propagando
uma cultura de paz e de mudança sociais. O método utilizado foi o dedutivo e a
metodologia utilizada foi com base em pesquisas bibliográficas, com análise e
interpretação de textos relacionados ao tema.
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ABSTRACT
This study intends to demonstrate that the purpose of the civil process is the
solution of controversies and that the consensual means of conflict resolution,
especially conciliation and mediation, appear as an effective response of social
pacification in the realization of fundamental social rights, proclaiming itself
if and carrying out the legal order, extending the limits of jurisdiction. It seeks
to demonstrate that mediation, an appropriate way of dealing with conflicts,
is attentive to social reality, instigating the collective conscience of individual
duty, propagating a culture of peace and social change. The deductive method
was used and the methodology used was based on bibliographic research, with
analysis and interpretation of texts related to the theme.
KEYWORDS: Conflict Resolution; Mediation; Conciliation; Jurisdiction; SelfComposition.
SUMÁRIO: 1 Introdução. 1 A jurisdição. 2 Regras Constitucionais e o processo.
3. O devido processo legal. 4 Meios adequados de resolução de conflitos.
4.1. Mediação e Conciliação. Conclusão. Referências.
INTRODUÇÃO
Os conflitos decorrem da própria existência da vida em sociedade.
São inerentes à natureza, não se restringido aos seres humanos, uma vez que
entre os demais animais é possível identificá-los na disputa pela sobrevivência
da espécie. Dos conflitos mais primitivos até os mais avançados, da disputa
por alimento e reprodução aos conflitos intelectuais da mais alta envergadura,
da rusticidade à complexidade, da defesa da cadeia alimentar e reprodutiva à
remodelagem de um universo disruptivo de mudanças paradigmáticas, fruto do
potencial humano, em todo momento está presente o conflito.
A natureza humana, sob este prisma performático, tornou-se altamente
complexa, exigindo destas novas nuances a evocação de uma nova aura, capaz
de sintonizar-se de forma adequada às necessidades do novo corpo social,
que deixa transparecer os novos descontentamentos, fazendo emergir novos
conflitos. Se na Era Pré-histórica ficavam evidentes conflitos de ordem alimentar
e reprodutiva, com a globalização e as novas tecnologias houve a disseminação
de um novo campo ideológico de ordem intelectual, o qual deixou transparecer
as diferenças entre os mais variados povos e as diversas culturas que formam
uma corporação universal de ideias, pensamentos e interesses distintos entre os
diferentes grupamentos humanos, catalisadores da nova era de conflitos.
96

HOMENAGEM DOS ALUNOS E PROFESSORES DO MESTRADO DA UNIPAR AO MESTRE JOSÉ LAURINDO DE SOUZA NETTO

As relações humanas intersubjetivas de ordem emocional, social,
política e ideológica justificaram a influência de uma cultura pluralista, resultante
de um mundo globalizado. As normas para convivência harmônica surgiram no
intuito de regular as relações sociais, sendo importantíssimo o papel da figura
estatal e da jurisdição. Com a jurisdição e a solução de conflitos através da
heterocomposição, criou-se uma cultura do litígio no Brasil, sobretudo com
o advento do CPC/1973, que se perpetuou pelo ensino jurídico no âmbito
acadêmico, tornando tudo litigioso, até mesmo disputas manifestamente
simplificadas. Sobretudo após a EC 45/2004 e implementação do CPC/2015,
busca-se dar novo tratamento aos conflitos partindo de uma ideia de constituição
de consensos mediados, diante do exaurimento das formas convencionais de agir
da jurisdição, que não lida adequadamente com a complexidade multifacetária
das relações sociais contemporâneas.
Dessa forma, em razão da morosidade da tutela jurisdicional pretendida,
surge uma maior consciência social sobre as possibilidades de resolução de
controvérsias e é por meio desta nova lente do que seja o dissenso das partes,
que há um maior incentivo e entusiasmo na aplicação dos meios consensuais de
resolução dos dissídios, com foco na economicidade, celeridade e eficiência na
realização da prestação jurisdicional, que resultam na real efetivação da justiça.
Neste contexto foram abordadas questões atinentes à jurisdição
dentro do panorama dos métodos consensuais enquanto poder do Estado e
não do judiciário.
1 A JURISDIÇÃO
O processo, enquanto instrumento da jurisdição, sofreu alterações
significativas com o advento do atual Código de Processo Civil que, atendendo à
excessiva judicialização de demandas e a morosidade da prestação jurisdicional,
estimulou a mediação e demais métodos de solução consensual no artigo 3º, §3º,
além de estabelecer no artigo 334 a possibilidade de realização de audiência
antes da resposta do réu (CAMBI, 2018, p. 659).
A jurisdição é uma das formas de manifestação do poder estatal,
mas representa também uma garantia fundamental do cidadão, pois sem ela
não existe meio adequado para o exercício dos direitos fundamentais. Com
o poder estatal voltado para a solução de conflitos, a jurisdição encontra sua
estrutura e limites na Constituição Federal, que deverá ser o texto-base sobre o
qual a função jurisdicional repousará e encontrará a fonte de sua estruturação
(ARAÚJO, 2016, p. 280).
Também, amolda-lhe o conceito de uma das funções do Estado,
mediante a qual este se substitui aos titulares dos interesses em conflito
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para, imparcialmente, buscar a pacificação do conflito que os envolve com
justiça. A pacificação, por seu turno, ocorre mediante a atuação da vontade do
direito objetivo que rege o caso apresentado em concreto para ser solucionado e
o Estado desempenha essa função sempre mediante o processo, seja expressando
imperativamente o preceito (através de uma sentença de mérito), seja realizando
no mundo das coisas o que o preceito estabelece (através da execução forçada).
Ela é ao mesmo tempo poder, função e atividade (CINTRA; GRINOVER;
DINAMARCO, 2000, p. 129).
É prerrogativa do Estado substituir-se às partes no intuito de
velar pela atuação concreta dos ditames legais, sendo, portanto, o fim da
jurisdição, resguardar a ordem jurídica, dando sentido às leis para proteger os
interesses em conflito.
Para Giuseppe Chiovenda (1969, p. 3), o escopo da jurisdição consiste
na atuação da vontade concreta da lei por meio da subjetividade das partes, isto
é, substituindo a atividade privada pela pública.
Por outro lado, Marco Tullio Zanzucchi (1964, p. 11) ensina que o
escopo da jurisdição se divide em jurisdição imediata e jurisdição mediata.
A jurisdição imediata consiste na realização dos interesses insatisfeitos. Já, a
mediata, decorre da integração do direito objetivo.31
Hodiernamente, a tarefa de “dizer o Direito” encontra limites
na precariedade da jurisdição moderna, incapaz de corresponder
adequadamente às demandas contemporâneas produzidas por uma sociedade
que avança tecnologicamente, permitindo o aumento da exploração
econômica, caracterizada pela capacidade de produzir riscos sociais e pela
incapacidade de oferecer-lhes respostas a partir dos parâmetros tradicionais
(SPENGLER, 2016, p. 27).
Em um ambiente de constantes transformações científicas, surgem
formas mais adequadas de lidar com os conflitos em busca da pacificação social.
O sistema multiportas ampliou o acesso à ordem jurídica justa, ao favorecer
técnicas de promoção da justiça, calcadas na horizontalidade e equidade
entre as partes, com o distanciamento do modelo de decisão impositiva
Marco Tullio Zanzucchi, Diritto procesuale civile, vol. I, n. 11, p. 11. Na doutrina espanhola de não
muito tempo atrás fica apontada a divisão entre as teorias subjetiva e objetiva, com o mesmo conteúdo
e a troca apenas de algumas expressões, cfr. Juan Montero Aroca, Introdución al derecho procesal:
jurisdicción, acción y processo, esp. p. 57. Tanto este autor para quem a jurisdição “consiste em satisfazer
de modo jurídico pretensões e resistências, e materialmente em satisfazer interesses jurídicos” (op. cit.
p. 109), como Jaime Guasp, que a define como “a função específica estatal que tende à satisfação de
pretensões” (cfr. Derecho procesal civil, vol. I, p. 106), defensores da vertente subjetiva, são considerados
exceções à corrente majoritária objetivista espanhola. No Brasil, Hélio Tonaghi, op. cit. p. 228, afirma
que o amparo a interesses individuais subjetivos é resultado da atividade jurisdicional e não o seu fim,
que seria a proteção ao ordenamento jurídico, espelhando assim a defesa da teoria objetiva.
31

98

HOMENAGEM DOS ALUNOS E PROFESSORES DO MESTRADO DA UNIPAR AO MESTRE JOSÉ LAURINDO DE SOUZA NETTO

pelo Estado-Juiz e rompendo com o paradigma do acesso à jurisdição
enquanto acesso à justiça.
A Constituição de 1946 já prescrevia o amplo acesso à justiça, mas foi
com a Constituição de 1988, art. 5º, XXXV e LIV, que melhor se expressou sua
abrangência, apreciada a matéria tanto em via repressiva como preventiva, ou
seja, sempre que houver lesão ou ameaça a direito.
2 REGRAS CONSTITUCIONAIS E O PROCESSO
O Novo Código de Processo Civil exterioriza a Constituição de tal
forma que abandona a natureza meramente instrumental assumindo uma nova
face, com contornos de instrumentalidade ética. Conforme preceitua Cândido
Rangel Dinamarco (2001, p.79):
Isso significa, em última análise, que o processo não
é apenas instrumento técnico, mas sobretudo ético.
E significa, ainda, que é profundamente influenciado
por atores históricos, sociológicos e políticos. Claro
é que a história, a sociologia e a política hão de parar
às portas da experiência processual, entendida como
fenômeno jurídico.
Mas é justamente a Constituição, como resultante
do equilíbrio das forças políticas existentes na
sociedade em dado momento histórico, que se
constitui no instrumento jurídico de que deve utilizarse o processualista para o completo entendimento do
fenômeno processual e de seus princípios.
O Direito Processual Civil é “ramo do direito público, regido por normas
que se encontram na Constituição Federal” (NERY JUNIOR, 1992, p. 15).
Modernamente, a Constituição deve ser concebida como um “sistema
de princípios e regras formais e substanciais, que tem como destinatários os
titulares do poder” (CAMBI, 2018, p. 21).
A Revolução Francesa foi o grande marco histórico do Estado
Moderno. Com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, inaugurouse uma nova fase fundada na Constituição, com caráter transformador e
instrumento de limitação do poder (CAMBI, 2018, p. 21).
Com os acontecimentos históricos em tempos de positivismo
jurídico, ficou evidente que o método silogístico antigo já não representava
mais os valores sociais, a citar como exemplo a Segunda Guerra Mundial
99

MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO - MÉTODOS ADEQUADOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS

e a aplicação da legalidade em tempos de holocausto na Alemanha nazista, o que
tornou necessária a construção de uma nova dogmática jurídica de interpretação
constitucional (DIAS, 2009).
O espírito constitucional, como meio de transposição das barreiras
obstaculizadoras da efetivação dos direitos e garantias, dessa forma, pretendeu
aproximar-se do conceito de cidadania.
Desta nova interpretação da Constituição revigora a hermenêutica
jurídica, alçando os princípios como categoria mais elevada, que supera regras,
deixando transparecer uma margem de flexibilização na interpretação, no intuito
de melhor satisfazer os conflitos entre direitos considerados fundamentais.
No Brasil, o Estado Democrático de Direito decorreu de processo
histórico, cuja função principal estaria amparada na concretização dos direitos
sociais espelhados nos valores socialmente estabelecidos, não se atendo à esfera
puramente normativa, mas à própria realidade social.
Verifica-se que a ideia de supremacia da Constituição vem,
efetivamente, associada à vinculação do Poder Público a norma, que a ela
se submete enquanto verdadeiro reflexo da vontade maior, que se traduz na
vontade do povo, titular do poder.
Oportuno mencionar o posicionamento de Arthur Kaufmann
(2004, p. 273):
Não se podem ‘aplicar’ princípios gerais de direito
como se de uma receita culinária se tratasse; e não
se pode neles ‘subsumir’ como se faz sob o tipo de
furto. Eles são demasiado gerais para que tal seja
possível. Mas tais princípios são importantes tópicos
de argumentação e assumem um especial relevo,
sobretudo, quando está em causa tutela das minorias
e dos mais fracos. Está claro que tais princípios são
tanto mais contingentes quanto mais concretamente
os concebemos e raramente se poderá fundamentar
uma decisão apenas em um desses princípios. Não
se pode expor em abstracto a forma como operam os
princípios gerais de direito na argumentação, apenas
se podem dar exemplos.
O importante é atentar-se ao fato de que a interpretação constitucional
sempre estará centrada na proteção da dignidade da pessoa humana, embora,
para que esta se efetive, seja necessária a atividade interpretativa dos casos
na prática, porquanto somente casos concretos tornam possível a atividade
interpretativa que avalie princípios constitucionais.
100

HOMENAGEM DOS ALUNOS E PROFESSORES DO MESTRADO DA UNIPAR AO MESTRE JOSÉ LAURINDO DE SOUZA NETTO

3 O DEVIDO PROCESSO LEGAL
O devido processo legal origina-se da expressão inglesa due process of
law e está previsto no artigo 5º, LIV, da Constituição, que dispõe que “ninguém
será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”
(NERY, 1992, p. 25).
Na concepção de Calmon de Passos (1981 p. 86 e 87), para que o devido
processo legal ocorra é indispensável que estejam presentes três condições:
o desenvolvimento do processo por um juiz imparcial e independente, por
meio de acesso amplo ao judiciário e preservando-se o contraditório. Ainda,
o autor afirma existir uma parte fixa do due process of law, composta pelos
elementos citados e por uma parte contingente, que diz respeito às fórmulas,
procedimentos, expedientes técnicos e valorações de conteúdo postos pelo
legislador e integrados pelos juízes. Com relação à essa porção contingente, dizse que por serem conceitos históricos e relativos, de conteúdo variável, poderiam
mudar no mesmo ritmo em que ocorreriam as mudanças de consciência jurídica
e política do país.
A história esclarece que com a morte de Ricardo Coração de Leão
(Richard Coeur-de-Lion), na Inglaterra de 1.199, assumiu a Coroa seu irmão
João sem Terra (John) que passou a cobrar tributos exorbitantes, governando com
tirania e levando à insurgência a nobreza da época. Em 1215, após um conflito,
o rei João foi compelido a aceitar um termo de declaração de direitos conhecido
como Magna Carta (Great Charter) que, em seu artigo 3932, mencionava à law
of the land, antes mesmo de expressamente referenciado o due process of law.
Somente no ano de 1354, no reinado de Eduardo III, na denominada “Statute
of Westminster of the Liberties of London” (NERY, 1992, p. 37-38), que o due
process of law ganhou menção expressa.
Considera-se que o due process of law é um princípio de grande
relevância para o Direito, que engloba os demais princípios processuais, sendo
um dos mais antigos institutos históricos do Direito.
Conforme Jennings apud Nery (1992, p. 26)“ Nullus liber homo capiatur vel imprisonetur aut
disseisietur de libero tenemento suo vel libertatibus, vel liberis consuetudinibus suis, aut utlagetur, aut
exuletur, aut aliquo modo destruatur, nec super eo ibimus, nec super eum mittemus, nisi per legale
judicium parium suorum, vel per legem terrae” (cfe. I. Jennings, Magna Carta and its influence in
the world today, London, 1965, p. 44). Traduzindo, é possível verificar que a cláusula assegurava
aos homens livres, notadamente barões e proprietários de terras (state holder) a inviolabilidade de
direitos relativos à vida, à liberdade e à propriedade, os quais só poderiam vir a ser suprimidos por
meio da “lei da terra” (per legem terrae ou law of the land), significando que direitos considerados
naturais somente poderiam sofrer algum tipo de limitação segundo os procedimentos e por força
do direito aceito e sedimentado nos procedentes judiciais, ou seja, pelos princípios e costumes
jurídicos consagrados pelo common law.
32
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Isso, porque é do devido processo legal que se derivam diversos
princípios processuais, os quais incorporam garantias consideradas fundamentais
e que se destinam a conferir direitos fundamentais.
Complementando, Rui Portanova (2013, p. 145-146) ensina que o
conceito (não a expressão) do citado princípio tem sua origem em 1215, na
Carta Magna inglesa do rei João “Sem Terra”, mas que não foi editada em
inglês, pois o latim era o idioma oficial dos meios cultos e intelectuais. Assim,
na expressão per legem terrae, do artigo 39, está a primeira ideia do que hoje
veio a se chamar devido processo legal que, a princípio, surgiu com a expressão
due processo of law, em uma emenda à Constituição americana.33
O devido processo legal pode resumir-se na própria ideia de
implementação da justiça nas decisões e demais procedimentos, ultrapassando
a visão processual e alargando-se à uma acepção substancial, no intuito de evitar
excessos e iniquidades, além de realizar papel primordial na materialização da
justiça. Por isso, é que muitas vezes é denominado ‘princípio dos princípios’.
Assim, de origem anglo-saxã e aperfeiçoado no constitucionalismo americano,
é um princípio universalizado.
Ainda, impende destacar que:
Em sentido processual a expressão alcançaria um
resultado mais restrito. O autor exemplifica que no
direito processual americano, a cláusula (procedural
due process) significa o dever de propiciar-se
ao litigante: a) comunicação adequada sobre a
recomendação ou base da ação governamental; b) um
juiz imparcial; c) a oportunidade de apresentar provas
ao juiz; e) a chance de reperguntar às testemunhas
e de contrariar provas que forem utilizadas contra
o litigante; f) o direito de ter um defensor no
processo perante o juiz ou tribunal; g) uma decisão
fundamentada, com base no que consta dos autos.
(...) É nesse sentido unicamente processual que a
doutrina brasileira tem empregado, ao longo dos
anos, a locução ‘devido processo legal’, como se pode
verificar da enumeração que se fez das garantias dela
oriundas. (...) Resumindo, verifica-se que a cláusula
Na primavera de 1789, Madison introduziu no Primeiro Congresso uma emenda, que depois se
converteu na Quinta Emenda: no person shall be...deprived of life, liberty or property, whithout due
process of low (nenhuma pessoa será privada de sua vida, liberdade ou propriedade sem o devido
processo legal) – tradução do autor.
33

102

HOMENAGEM DOS ALUNOS E PROFESSORES DO MESTRADO DA UNIPAR AO MESTRE JOSÉ LAURINDO DE SOUZA NETTO

do procedural due process of law nada mais é do que
a possibilidade efetiva de a parte ter acesso à justiça,
deduzindo pretensão e defendendo-se do modo mais
amplo possível (NERY, 1992, p. 36).
No mesmo delinear, é o entendimento de Mattos (2009, p. 180-181)
quando afirma que “a observância do devido processo legal irá contribuir
para que se obtenha uma decisão justa, a qual dependerá da escolha e da
interpretação da norma jurídica mais adequadas ao caso concreto” como
também da possibilidade de se reconstituir com maior completude os fatos de
maior relevância da causa.
4 MEIOS ADEQUADOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
Ao longo do tempo, inúmeros fatores levaram à implementação da
chamada ‘cultura do litígio’, diante da qual, recorrer ao Judiciário era tida
como a principal maneira de acomodação dos conflitos de interesse. Assim,
as pessoas, de um modo geral, perderam a capacidade de, por si só, ou com o
auxílio de terceiros, superar suas adversidades para resolverem seus problemas
de forma amigável ou negociada.
Com a chamada terceirização do conflito, entregou-se ao Judiciário
o poder da solução, que poderia ser alcançada por meios alternativos e diretos.
“A mudança desta cultura, provocada pela política pública proposta, aliada
aos inúmeros estudos a respeito e sua prática cada vez mais difundida, nos
âmbitos público e, principalmente, privado, exerce influência direta na própria
sociedade”. (CAHALI, 2014, p. 59).
Nesse sentido, Welligton Henrique Rocha de Lima e Jussara
Borges Ferreira (2019, p. 6-7), pontuam que “nas disputas, a utilização
dos mecanismos consensuais é essencial para a melhor resolutividade das
demandas, haja vista terem o condão de pôr fim a conflitos familiares de
alta complexidade” e “tais conflitos podem ser resolvidos por meio de
negociações, ou seja, mediante técnicas e instrumentos legais ou não para
dar resolutividade às demandas da sociedade”.
Para Deocleciano Torrieri Guimarães (2011, p. 124), a autocomposição
“é uma das modalidades utilizadas na solução de conflitos, quando prevalece a
vontade das partes sobre a sujeição de uma à outra, ou ambas à vontade de um
terceiro, sendo possível alcançá-la pela arbitragem, conciliação ou mediação”.
Por meio da autocomposição, é possível verificar que “os próprios
sujeitos do conflito lhe colocam fim, mediante ajustes que podem inclusive
acarretar prejuízos para uma das partes ou ambas” (CORREIA, 2009, p. 6).
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Curiosamente, verifica-se que a autocomposição já era instituto
previsto na Constituição do Império:
Art. 160. Nas cíveis, e nas penaes civilmente
intentadas, poderão as Partes nomear Juízes Árbitros.
Suas Sentenças serão executadas sem recurso, se
assim o convencionarem as mesmas Partes.
Art. 161. Sem se fazer constar, que se tem intentado
o meio da reconciliação, não se começará Processo
algum. (BRASIL, 1824).
Com relação à mediação, Valeria Ferioli Lagrasta Luchiari (2012,
p.19) ensina que possui seu berço nos EUA, na Idade Moderna, como nova
instituição que se volta às soluções alternativas aos conflitos que apresenta
bons resultados e que, portanto, ganha maior espaço, incorporando-se à lei e
tornando-se instância prévia obrigatória na Califórnia.
Nos estudos sobre a evolução social dos grupos, “constata-se que a
sociedade sempre teve a seu dispor dois caminhos para administrar conflitos: pela
natureza instintiva e pacífica das relações, utilizando a negociação direta entre
pares ou mediada por um terceiro, ou pelo confronto, em ambiente contencioso
que exige a ação de uma vontade mais forte e impositiva, a do Estado”, como a
própria sociedade juridicamente organizada, com funções essenciais e precípuas.
O registro histórico da coexistência desses dois caminhos para administrar
conflitos permite afirmar que eles jamais se excluíram, mantendo-se sempre
concorrentes, podendo-se concluir que “desde os primórdios da civilização, o
acesso à Justiça, em seu aspecto formal e material, sempre pôde ser concretizado
pela negociação direta e pela mediação” (MENDONÇA, 2004, p. 142).
Em suas várias facetas, a justiça consensual surge como resposta
positiva à disfunção de fórmulas ortodoxas de regulação social. Seu fim último,
reside na obtenção de soluções pactuadas entre as partes, com destaque para os
mecanismos consensuais.
Neste diapasão Fabiana Marion Spengler e José Luíz Bolzan de
Morais (2012, p. 170) aduzem que:
(...) a política pública que institui a mediação e a
conciliação como meios alternativos de tratamento
dos conflitos, no âmbito do Poder Judiciário e sob
a fiscalização deste, pretende, dentre outras coisas,
construir uma outra mentalidade junto aos juristas
brasileiros cujo escopo principal seja a pacificação
social, abandonando a cultura do litígio.
104

HOMENAGEM DOS ALUNOS E PROFESSORES DO MESTRADO DA UNIPAR AO MESTRE JOSÉ LAURINDO DE SOUZA NETTO

A professora Ada Pelegrini Grinover (2016) classifica em três os
marcos regulatórios que regem os métodos consensuais no Brasil. O primeiro
marco estaria caracterizado pela Resolução 125/2010 do Conselho Nacional
de Justiça, que instituiu a política nacional dos meios adequados de solução de
conflitos. Já, o segundo, corresponderia aos novos dispositivos do CPC, mais
precisamente, os arts. 3º, parágrafo 3º e art. 166. Por fim, o terceiro marco
caracteriza-se com a Lei da mediação (Lei 13.140/2015).
O Novo Código de Processo Civil abarca as formas consensuais de
solução de conflitos através do uso da conciliação e da mediação. No artigo 3º,
parágrafo 3º, estabelece o dever do Estado em promover, sempre que possível,
a solução consensual dos conflitos, que deverá ser incentivada por todas as
instituições ligadas à justiça, antes ou durante o processo. A nova sistemática do
NCPC incentiva os meios alternativos de controvérsias, por serem considerados
mais adequados, rápidos, baratos e eficientes.
Para Ada Pellegrini Grinover (2016, p. 23):
a mediação é um método consensual de solução de
conflitos, pelo qual um terceiro facilitador auxilia as
partes em conflito no restabelecimento do diálogo,
investigando seus reais interesses, através de técnicas
próprias e fazendo com que se criem opções, até a
escolha da melhor, chegando as próprias partes à solução
do conflito. Em outras palavras, a mediação é um
processo cooperativo, que leva em conta as emoções,
as dificuldades de comunicação e a necessidade de
equilíbrio e respeito dos conflitantes e que pode resultar
num acordo viável, fruto do comprometimento dos
envolvidos com a solução encontrada.
Importante destacar, ainda, o pensamento de José Miguel Garcia
Medina (2018, p. 80) ao abordar a questão da consensualidade como método
adequado para resolução de litígios.
Para o autor, os “meios consensuais não são solução para os problemas
do sistema de justiça decisional, o qual desempenha papel determinante”, quer
dizer, não substituirão a justiça decisional, que permanecerá para dirimir casos
complexos e que exijam do direito a devida interpretação e aplicação, mas
enfatiza que “há que se tornar simples o processo”34, transformando e melhorando
Dizer que a tarefa dos estudiosos do direito processual civil é a de simplificá-lo, não equivale
a dizer que devem ser simplistas, desprezando dados ou informações necessárias à análise
dos problemas, ou mesmo simplórios, analisando as questões jurídicas como se estas fossem
34
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o próprio sistema de justiça. O autor se mostra favorável ao estímulo dos meios
consensuais deixando claro que não devem existir critérios discriminatórios de
seleção dos casos dirigidos a tais alternativas. Aduz, ainda, que os métodos
adequados não devem sobrepor-se à atuação da jurisdição realizada por meio
processual para que não haja o alheamento do Estado-Juiz.
4.1 MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO
Tanto o conciliador, quanto o mediador, são considerados auxiliares
da justiça, pois auxiliam o magistrado, fazendo com que se cumpra o previsto
no disposto no art. 139, V, do CPC.
A distinção basilar, primeira entre os métodos da mediação e
conciliação, consiste em verificar a existência prévia de vínculo entre os
envolvidos, ligando-se a mediação às causas de família e a conciliação aos
litígios relacionados à responsabilidade civil, por exemplo. Em segundo, o
conciliador poderá dar sugestões enquanto o mediador somente conduz o
diálogo entres as partes, restabelecendo o canal de comunicação destas para
que elas cheguem em um eventual acordo.
José Miguel Garcia Medina (2018, p. 316) aduz que, embora, de
acordo com a letra do §3º do art. 165 do CPC, as atividades do conciliador e do
mediador sejam diferentes, há situações em que as duas podem, inevitavelmente,
se tocar, ou mesmo se confundir. Com efeito, poderá ocorrer que, ao auxiliar
os interessados “a compreender as questões e os interesses em conflito”
(§3º do art. 165 do CPC), o mediador avance um pouco mais e acabe, ainda que
indiretamente, por “sugerir soluções para o litígio”, algo próprio da atividade
do conciliador, segundo o CPC (§2º do art. 165 do CPC). Essa circunstância
fica clara quando, na Lei 13.140/2015, dedicada à mediação, afirma-se, no que
diz respeito ao dever de confidencialidade, que ele alcança a “manifestação de
aceitação de proposta de acordo apresentada pelo mediador”. Vê-se, pois, que, a
Lei 13.140/2015, diversamente do CPC, admite que o mediador também sugira
soluções para o litígio. Essa figura híbrida corresponderia ao que, na doutrina,
costuma-se designar como “mediador avaliador”.
Verifica-se que a atuação do mediador parece ser mais profunda,
envolvendo sentimento das partes e tendendo a ser uma solução mais estável.
Como fundamentação, “a mediação tem, por fundamento filosófico,
o desenvolvimento dos mediandos, para que estes possam lidar melhor com as
situações conflituosas de suas vidas. Esta filosofia norteadora determina seus
princípios e objetivos fundamentais” (FIORELLI; FIORELLI; MALHADAS
JUNIOR, 2008, p. 61).
meramente abstratas, não emergissem de uma sociedade extremamente complexa, a serem
resolvidas num ambiente também permeado de problemas.
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Por meio da mediação, são aplicadas técnicas de pacificação social
pautadas em uma justiça dialogal, contrapondo-se à utilização da força
presente na autotutela.
O papel do mediador é o de facilitar, a partir da análise avaliativa e
construtiva das questões levantadas, a realização de uma negociação que esteja
além do próprio litígio, com compreensão do motivo das decisões tomadas.
Ele desempenha papel avaliativo para facilitar a negociação, colaborando para
que os mediandos pratiquem uma comunicação mais construtiva, identificando
interesses em comum, indo além do próprio litígio, entendendo o motivo da
decisão tomada por ambos (LIMA; FERREIRA, 2019, p. 31).
Roberto Portugal Barcellar (2016, p. 110) demonstra que “a postura
do mediador é mais passiva em relação ao mérito na medida em que ele não
pode sugerir soluções e deve apenas ampliar a discussão, abrir o leque de
possibilidades, a fim de que a comunicação se estabeleça de maneira a facilitar,
a partir das questões levantadas”, a compreensão dos reais interesses por um
caminho adequado que solucione o dissídio.
Ademais, o profissional da mediação necessita estar devidamente
habilitado em instituição credenciada, mas não precisa ser profissional
do Direito, bastando que seja graduado em curso superior há, no mínimo,
dois anos.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, verifica-se um maior amadurecimento estrutural e
paradigmático do Judiciário no tratamento dos conflitos sociais, expandindo a
compreensão do processo e permitindo a construção de uma justiça pautada na
vontade das partes — um grande avanço emancipatório dos sujeitos.
Mediar é transformar, é ressignificar o conflito mediante lentes
novas que oportunizam a criação de processos de mudança construtivos nos
relacionamentos humanos. Neste sentido, é necessário repensar um Direito
capaz de compreender os aspectos psicológicos, sociais e culturais, para além
das concepções unidimensionais, ampliando os limites da jurisdição, honrando
o princípio do devido processo legal e distanciando-se de formalismos e
verdades definidas previamente.
O despertar de uma nova consciência social, decorrente da morosidade
da tutela jurisdicional pretendida, modifica as formas de manifestação do
poder do Estado. Neste cenário, a jurisdição ganha nova leitura, passando a
ser vista enquanto garantia fundamental do cidadão para o exercício dos
direitos fundamentais sob o prisma de uma nova dogmática jurídica de
interpretação constitucional.
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Assim, desta nova interpretação da Constituição que alça os princípios
para além das regras, é que o devido processo legal, considerado o princípio
dos princípios, ultrapassa a visão processual, adequando-se aos novos modelos
de construção jurídicos, pautados na vontade das partes, possibilitando que
participem da própria criação do Direito. A mediação e a conciliação são, nesta
perspectiva, formas emancipativas e criativas que se traduzem no diálogo dos
sujeitos envolvidos, que estarão aptos a dialogarem e resolverem entre si os
próprios dissensos.
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MEIOS ADEQUADOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS RELACIONADOS
À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
PROPER CONFLICT RESOLUTION MEANS RELATING TO THE GENERAL
DATA PROTECTION LAW
Laís Silva Zimiani35
RESUMO
O presente estudo tem por objetivo investigar o uso dos meios autocompositivos
de resolução de conflitos à luz das diretrizes trazidas pela Lei Geral de Proteção
de dados, que institucionalizou a proteção e regulação específica sobre dados
pessoais. Como problemática, questiona-se os resultados obtidos com os
mecanismos adequados disponíveis na LGPD. Como principal contribuição do
trabalho, tem-se que o caráter de confidencialidade da conciliação e da mediação,
assim como a agilidade das plataformas online, possibilitam maior utilidade e
efetividade na resposta buscada pelos titulares dos dados. A pesquisa foi pautada
pelo método indutivo, com a verificação da base normativa e revisão bibliográfica.
PALAVRAS-CHAVE: Lei Geral de Proteção de Dados; Meios alternativos;
Resolução de conflitos; Plataformas online.
ABSTRACT
The General Data Protection Law n. 13.709/2018 innovated the Brazilian legal
system through regulation about the treatment of personal data in physical and
digital media. The standardization of rules on the use, collection, storage and
sharing of users’ data by public and private companies, associate with a creation
of the National Data Protection Authority (ANPD) aim to safeguard the rights
of those who are violated by the illegal treatment of they personal data. With the
express provision of objective and joint liability of the controller and the operator
for the irregular treatment of personal data, there is a tendency to increase the
judicialization of conflicts related to the topic, making it essential to encourage
the use of alternative means to resolve these conflicts. The confidentiality
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of conciliation and mediation, as well as the agility of online platforms, allows
for greater utility and effectiveness in the response by data subjects. The research
was guided by the inductive method, with a verification of the normative basis
and bibliographic review.
KEYWORDS: General Data Protection Law; Alternative means; Conflict
resolution; Online platforms.
SUMÁRIO: Introdução. 1 Aspectos relevantes da Lei Geral de Proteção de
Dados. 1.1 A importância da implementação da segurança da informação
para a prevenção de conflitos. 2 Meios efetivos para a resolução dos conflitos
referentes à Lei Geral de Proteção de Dados. Conclusão. Referências.
INTRODUÇÃO
Um dos grandes desafios do ambiente digital é a proteção dos dados
pessoais (coleta, tratamento e transferência de dados) dos usuários, uma afronta
direta aos direitos fundamentais.
Neste cenário, o avanço da tecnologia tornou necessária e urgente a
observância efetiva dos direitos fundamentais do usuário no ambiente digital.
Direito à igualdade, liberdade de pensamento, de expressão, de consciência e
crença, tutela da intimidade, vida privada, honra, imagem, inviolabilidade dos
dados, da comunicação, liberdade de reunião e associação, são apenas alguns
dos direitos passíveis de violação no ambiente digital.
Com o surgimento e aprimoramento de inúmeras ameaças virtuais,
por meio de acessos não autorizados de sistemas informáticos, a exposição de
informações das empresas a ataques maliciosos, colocam em risco os negócios,
a reputação, imagem, credibilidade, privacidade e integridade das informações
de clientes e consumidores, com o risco de violação dos dados pessoais.
A legislação brasileira baseava-se, essencialmente, na Constituição
Federal de 1988, no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor, no Marco
Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) que, inclusive, é pautado nos princípios de
direitos fundamentais (artigos 2º, 3º e 4º), visando o desenvolvimento humano,
econômico, político e social (artigo 6º), além do Decreto nº 8771/2016, que
regulamenta o Marco Civil da Internet.
Seguindo a tendência mundial, com inspiração na General Data
Protection Regulation (GDPR), a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709
de agosto de 2018) entrou em vigor em setembro de 2020, para dispor sobre o
tratamento de dados pessoais, nos meios físicos e digitais, inclusive, por pessoa
jurídica de direito público, com a finalidade proteger os direitos do usuário,
114

HOMENAGEM DOS ALUNOS E PROFESSORES DO MESTRADO DA UNIPAR AO MESTRE JOSÉ LAURINDO DE SOUZA NETTO

principalmente, quanto à assimetria informacional, conferindo autonomia para
o usuário ter controle sobre seus dados.
Em um cenário de potencial aumento no número de demandas
baseadas na nova legislação, a pesquisa objetiva investigar o uso dos métodos
adequados de resolução de conflitos.
Para tanto, será feito uso do método indutivo, com a revisão
bibliográfica e análise normativa sobre o tema. Ademais, o estudo irá se
desenvolver em dois itens, primeiramente, identificar-se-á os aspectos
relevantes da Lei Geral de Proteção de Dados para, na sequência, investigar a
importância da implementação da segurança da informação para a prevenção
de conflitos. Por fim, investigar-se-á o uso desses meios para a resolução dos
conflitos referentes à matéria.
1 ASPECTOS RELEVANTES DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
A LGPD estabelece a padronização de normas e práticas para
promover a proteção, de forma igualitária, dentro do país e no mundo, dos
dados pessoais de todo cidadão que esteja no Brasil, dispondo sobre as regras
para o uso, coleta, armazenamento e compartilhamento de dados dos usuários
por empresas públicas e privadas (TJPR, 2020 online).
As regras previstas na LGPD são aplicáveis às pessoas físicas e
jurídicas (públicas e privadas), no território nacional, ou nos países onde
estejam localizados os dados.
Além disso, visam à proteção dos direitos fundamentais de liberdade,
privacidade e livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural,
principalmente para que a empresas e órgãos públicos sejam mais transparentes
e responsáveis no manejo dos dados.
A proteção de dados pessoais tem como fundamentos (art. 2º, LGPD):
o respeito à privacidade; a autodeterminação informativa; a liberdade de
expressão, de informação, de comunicação e de opinião; a inviolabilidade da
intimidade, da honra e da imagem; o desenvolvimento econômico e tecnológico
e a inovação; a livre iniciativa, concorrência e defesa do consumidor; os direitos
humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício
da cidadania pelas pessoas naturais (BRASIL, 2018, online).
O dado pessoal deve ser entendido como a informação referente a uma
pessoa identificada, ou identificável. Assim, qualquer informação que esteja
relacionada a uma pessoa será um dado pessoal. O dado pessoal sensível é
qualquer dado de origem racial, ou étnica, convicção religiosa, opinião política,
filiação a sindicato, ou a organização de caráter religioso, filosófico, ou político,
115

MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO - MÉTODOS ADEQUADOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS

referente à saúde, ou à vida sexual, genético, ou biométrico, quando vinculado a
uma pessoa natural. Já, o dado anonimizado, é aquele relativo ao titular que não
possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e
disponíveis na ocasião de seu tratamento (BRASIL, 2020, online).
As atividades de tratamento de dados pessoais (art. 6º, LGPD)
deverão observar a boa-fé e os princípios da finalidade, adequação, necessidade,
livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não
discriminação, responsabilização e prestação de contas. Vale destacar, portanto,
que a nova legislação deve ser utilizada para defender direitos — não somente
a privacidade, mas também a liberdade e a igualdade.
Com a LGPD, o titular dos dados pessoais36 passa a ter mais clareza
acerca de qual informação pode ser transmitida e o tratamento que poderá ser
dado aos seus dados. Considerando que as pessoas demonstram cada vez mais
insegurança quanto aos dados, principalmente, no ambiente digital, a legislação
permite espaço para que controlem e evitem que as suas informações sejam
publicadas e fujam ao controle, prejudicando aspectos da vida privada.
A maior mudança provocada pela legislação diz respeito ao controle
dos titulares com relação ao acesso às informações sobre os seus dados, além
da necessidade de autorização expressa para coleta. Organizações públicas e
privadas só poderão coletar dados pessoais se tiverem consentimento do titular,
sendo que a solicitação deverá ser feita de maneira clara para que o cidadão saiba
exatamente o que vai ser coletado, para quais fins e se haverá compartilhamento
(TJPR, 2020, online).
Algumas das previsões da LGPD incluem a confirmação do
tratamento de dados; acesso aos dados; possibilidade de correção de dados
pessoais incompletos, inexatos ou desatualizados; anonimização, bloqueio
ou eliminação de dados pessoais desnecessários, excessivos ou tratados em
desconformidade com o disposto na LGPD; portabilidade dos dados a outro
fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo
com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos
comercial e industrial; eliminação de dados tratados sem o consentimento
do titular; informação sobre as entidades públicas e privadas com as quais
o controlador37 realizou o compartilhamento de dados pessoais; informação
sobre a possibilidade de não consentir com o tratamento de dados pessoais e
sobre as consequências da negativa e revogação do consentimento dado para
o tratamento de dados pessoais (BRASIL, 2018, online).
Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se: (...) V - titular: pessoa natural a quem se referem os
dados pessoais que são objeto de tratamento (...) (BRASIL, 2018, online).
37
Art. 5º (...) VI - controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem
competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais (BRASIL, 2018, online).
36
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Inclusive, a LGPD prevê que se houver alteração da finalidade, ou
repasse à terceiros, novo consentimento é necessário. O usuário sempre poderá
revogar a sua autorização, bem como pedir acesso, exclusão, portabilidade,
complementação ou correção dos dados. A LGPD garante a todos a ampla
informação sobre como empresas públicas e privadas tratam os dados, isto é, o
modo e a finalidade da coleta, como os dados ficam armazenados, por quanto
tempo e com quem são compartilhados (TJPR, 2020, online).
A obrigação de transparência é típica de entidades que detém maior
poder, o que significa afirmar que os beneficiários de leis que protegem a
privacidade e dados pessoais são aqueles que têm suas informações tratadas
por terceiros que detém o poder. A autodeterminação informativa é um direito
inerente a todo cidadão, que pode escolher como e em quais circunstâncias
terceiros poderão fazer uso de sua informação.
A nova legislação de proteção de dados impõe desafios no tratamento
de dados, mormente, ao setor público, considerada operação com dados a coleta,
produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão,
distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação,
avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência,
difusão ou extração, conforme artigo 5º, X da LGPD.
Sobre a responsabilidade dos envolvidos, o art. 42, § 1º, incisos I e II,
da LGPD, de forma precisa, estabelece que os diferentes agentes que participam
do tratamento de dados, o controlador e o operador38, podem ser solidariamente
responsabilizados por incidentes de segurança da informação e/ou uso indevido
e não autorizado de dados, ou por estarem em desacordo com a lei.
A responsabilidade do operador pode ser limitada às suas obrigações
contratuais e de segurança da informação, caso não viole as regras impostas
pela LGPD (artigo 43). É por essa razão que a definição da empresa deve
ser clara e específica, pois sua responsabilização será diferente se atuar
como controladora, como operadora, ou como ambos, para definir os limites
da sua responsabilidade.
Ademais, a LGPD criou um órgão da administração pública federal
para fiscalizar e regular a nova legislação, a Autoridade Nacional de Proteção de
Dados (ANPD), composta de 23 representantes, titulares e suplentes, de órgãos
públicos e da sociedade civil, que detém a atribuição de zelar pela proteção dos
dados pessoais, assegurar a observância de segredos comerciais e industriais,
além de punir eventuais descumprimentos à legislação (BRASIL, 2019 online).
Em 28/01/2021, a ANPD publicou a Portaria nº 11/2021, com a previsão
Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se: VII - operador: pessoa natural ou jurídica, de direito
público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador (...).
(BRASIL, 2018).
38
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de agenda regulatória aprovada pelo Conselho Diretor em sua primeira reunião
deliberativa do dia 20/01/2021 (BRASIL, 2021, online).
Dentro das atribuições da ANPD (art. 55-J, LGPD), algumas
inovações pontuais visam atribuir eficiência à resolução de conflitos, tais como,
a apreciação de petições de titular de dados contra o controlador não solucionada
no prazo estabelecido em regulamentação (V); implementação de mecanismos
simplificados, inclusive, por meio eletrônico, para o registro de reclamações
sobre o tratamento de dados pessoais (XXIV); e, celebrar, a qualquer momento,
compromisso com agentes de tratamento para eliminar irregularidade, incerteza
jurídica ou situação contenciosa no âmbito de processos administrativos (XVII).
Ademais, o órgão viabiliza que cidadãos, órgãos, entidades públicas
e privadas protocolem, por meio do peticionamento eletrônico, documentos
endereçados à autoridade sem a necessidade de deslocamento físico, ou envio
de correspondência postal.
Importante destacar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça adotou
iniciativas para garantir o cumprimento das disposições da LGPD e, com a
publicação da Portaria STJ/DG 590/20, instituiu Comissão com o objetivo de
elaborar estudo e identificar as medidas necessárias à implementação da lei 39.
1.1 A IMPORTÂNCIA DA IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO PARA A PREVENÇÃO DE CONFLITOS
Segundo o Decreto nº 3.505/2000, a segurança da informação
consubstancia-se na proteção dos sistemas de informação contra a negação
de serviço aos usuários autorizados, a intrusão e a modificação desautorizada
de dados, ou informações, armazenados, em processamento ou em trânsito,
abrangendo, inclusive, a segurança dos recursos humanos, da documentação
e do material, das áreas, instalações das comunicações e computacional, assim
como as destinadas a prevenir, detectar, deter e documentar eventuais ameaças
a seu desenvolvimento.
Tanto dentro do ambiente corporativo privado como dentro das
residências, é necessário ter cautela com as informações (especialmente as
sensíveis) que são suscetíveis de vazamento. Para evitar eventuais conflitos,
é imprescindível que a sociedade adote mecanismos de segurança e que
Inclusive, a Corte disponibiliza os princípios, fundamentos e pontos mais importantes da
nova lei. Uma das ações implementadas foi a adaptação do SOU - Sistema de Ouvidoria do
STJ, para o recebimento dos pedidos de tratamento de dados (art. 18 da LGPD). No âmbito
interno, foi promovida ação de educação com instrutores internos (facilitadores) sobre a LGPD
na Prática, tendo como público-alvo os curadores de dados nomeados para cada unidade
do tribunal. Disponível em: https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Leis-e-normas/lei-geral-deprotecao-de-dados-pessoais-lgpd. Acesso em: 05.02.2021.
39
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os sistemas de segurança da informação sejam implementados a fim de prevenir
acessos não autorizados aos recursos e aos dados dos sistemas. Quanto aos
objetivos, a segurança da informação visa três aspectos: a) confidencialidade:
a informação só deve ser acessada por quem de direito; b) integridade:
evitar que os dados sejam apagados ou alterados sem a devida autorização
do proprietário e; c) disponibilidade: as informações devem sempre estar
disponíveis para acesso.
Para se ter uma ideia da importância da segurança da informação no
setor público, destaca-se o sério problema enfrentado pelo Superior Tribunal de
Justiça, em 03/11/2020, quando da ocorrência de ataque hacker, que paralisou
todas as atividades da Corte, com suspensão da tramitação normal dos processos,
vez que o acesso ao sistema ficou bloqueado, assim como ao servidor interno de
e-mails, que ficou fora do ar (VALENTE, 2020). Na ocasião, a suspeita foi que
o hacker teve acesso ao backup da base de dados do STJ, bloqueou e implantou
uma criptografia desses dados. O STJ não estava conseguindo acessar seus
próprios arquivos, sendo que apenas no dia 10/11/2020 as atividades foram
gradualmente retomadas.
A implementação da Segurança da Informação, não só nas instituições
públicas, mas também nas privadas, é crucial para a diminuição do nível de
exposição aos riscos e vulnerabilidades no ambiente empresarial. A garantia de
segurança aos produtos e serviços, faz com que os clientes também se sintam
seguros para realizar negócios, gerando maior satisfação e tranquilidade nas
transações virtuais, além da maximização do retorno dos investimentos e
oportunidades negociais.
Para atuar na prevenção de problemas dessa ordem, é recomendável a
criação e implementação de uma “Política de Segurança da Informação”. A PSI,
como é chamada. Trata-se de documento jurídico que contém as regras, padrões
e procedimentos obrigatórios para proteção das atividades da empresa. Além
disso, deve ser acompanhado de uma série de normas específicas que detalham
o aspecto operacional de sua execução.
A Segurança da Informação conduz à redução de riscos contra
vazamento de informações confidenciais e sigilosas, da probabilidade de
fraudes, de erros devido a treinamento e mudança de comportamento, manuseio
correto de informações confidenciais, o que automaticamente tende a diminuir
a ocorrência de conflitos e a, consequente, judicialização referentes às questões
inerentes à LGPD.
É evidente que as mudanças implementadas pela LGPD não serão
suficientes para resolver todos os problemas ligados ao tratamento dos dados
pessoais, sendo inquestionável uma mudança substancial de conscientização da
sociedade em relação aos cuidados e tratamento dos dados pessoais, até porque,
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mesmo os melhores softwares não são suficientes para prevenir os prejuízos
associados ao tratamento de dados pessoais.
É notória a necessidade de proteção dos dados pessoais dos usuários
com a, consequente, salvaguarda dos direitos à privacidade, intimidade, honra e
imagem. Inobstante, é igualmente importante uma sociedade emancipada, com
autonomia para resolver seus conflitos de forma rápida e eficiente, com uso dos
métodos adequadas.
Por fim, à luz da lógica consensual adotada pela LGPD, a
judicialização dos conflitos relacionados à proteção de dados pessoais no Brasil
deve ser considerada a ultima ratio, a princípio, devendo ser feito uso dos
métodos adequados.
2 MEIOS ALTERNATIVOS E EFETIVOS PARA A RESOLUÇÃO DOS CONFLITOS
REFERENTES À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
A previsão legal sobre a responsabilidade, objetiva e solidária, do
operador e controlador de dados, aliada à possibilidade de reconhecimento de
eventual dano in re ipsa40, transforma a judicialização no caminho mais comum
para resolução de conflitos, inclusive, perante os Juizados Especiais Cíveis, que
não exigem a constituição de advogado ou recolhimento de custas judiciais para
ajuizamento de ação (MARTINS; VAINZOF, 2020, online).
O ajuizamento recente de processos judiciais envolvendo a aplicação
da Lei Geral de Proteção de Dados, denota a necessidade de se tornarem
públicas e acessíveis as vantagens da conciliação e da mediação, mormente,
das plataformas online de resolução de conflitos.
Em sentença prolatada pela 13ª Vara Cível de São Paulo, nos
autos de Indenização por Dano moral n. 1080233-94.2019.8.26.0100, foi
julgada demanda em que as partes firmaram instrumento contratual, cujo
objeto era a aquisição de unidade autônoma de empreendimento imobiliário
de responsabilidade da ré. No caso, a ré teria compartilhado dados do autor
com empresas estranhas à relação contratual, o que lhe teria causado dano de
natureza extrapatrimonial, com pedido de condenação à obrigação de não fazer
e ao pagamento de indenização por dano moral. 41
Nesse sentido, a Min. Rel. Nancy Andrighi, no Recurso Especial nº 1.758.799/MG, decidiu que a
inobservância dos deveres associados ao tratamento de dados – no caso, especificamente, o dever
de informar o consumidor sobre a abertura de cadastro e compartilhamento dos dados – “faz
nascer para ele a pretensão de indenização pelos danos causados” Disponível em: https://processo.
stj.jus.br/processo/pesquisa/?aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&ter
mo=REsp%201758799. Acesso em: 18 dez. 2020.
41
TJSP. Sentença nos autos de Indenização por Dano Moral nº 1080233-94.2019.8.26.0100. 13ª Vara
Cível de São Paulo-SP, Juíza de Direito: Tonia Yuka Koroku. Data da Publicação: 02/10/2020. Número
40
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No caso, a magistrada entendeu que houve responsabilidade objetiva
da parte ré (art. 14, caput, CDC e 45, LGPD), uma vez que os dados do autor,
independentemente de sensíveis, ou pessoais (art. 5º, I e II, LGPD), foram
tratados em violação aos fundamentos de sua proteção (art. 2º, LGPD) e à
finalidade específica, explícita e informada ao seu titular (art. 6º, I, LGPD).
Diante da prova documental e testemunhal, ficou evidenciado que houve a
utilização dos dados para finalidade diversa e sem que o autor tivesse informação
adequada (art. 6º, II, LGPD e art. 6º, III e IV, do CDC).42
Assim, os pedidos autorais foram julgados procedentes, confirmada a tutela
provisória inicialmente deferida, com a condenação do réu a se abster de repassar
ou conceder a terceiros, a título gratuito ou oneroso, dados pessoais, financeiros ou
sensíveis titularizados pelo autor, sob pena de multa por contato indevido, assim
como condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral no total de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 944 do Código Civil.
Interessante destacar que os conflitos inerentes à LGPD, também,
podem envolver direitos coletivos. Na Ação Civil Pública Cível n. 073378539.2020.8.07.000143, foi proferida decisão interlocutória deferindo o pedido de
tutela de urgência (art. 300, CPC) contra vendedor que ofertou bancos de dados
e cadastros em geral pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) na plataforma
Mercado Livre. A decisão determinou ao réu a abstenção de disponibilizar,
de forma gratuita ou onerosa, digital ou física, dados pessoais de quaisquer
indivíduos, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00, para cada operação
nesse sentido, além da determinação de suspensão do anúncio na plataforma
Mercado Livre, com fundamento no artigo 5º, XII, da Constituição Federal e
artigos 2º, I e 44 da LGPD.
Considerando a conciliação e a mediação como instrumentos efetivos
de solução e prevenção de litígios, que impactam diretamente na redução
da judicialização, em 2010, a Resolução n. 125 do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) estabeleceu a Política Judiciária Nacional de tratamento dos
conflitos de interesses.
Em consonância com a tendência normativa pelo incentivo da
autocomposição, o artigo 52, § 7º, da LGPD, prevê expressamente que os
vazamentos individuais, ou acessos não autorizados, que dispõe o caput
do Diário: 3139. Página: 214/233. Disponível em: https://bit.ly/2LOgwVp. Acesso em: 17 dez. 2020.
42
No caso, o contrato firmado entre as partes previa apenas a possibilidade de inclusão de dados
do autor para fins de inserção em banco de dados (“Cadastro Positivo”), sem que tenha sido
efetivamente informado sobre a utilização dos dados para outros fins que não os relativos à relação
jurídica firmada entre as partes. Disponível em: https://bit.ly/2LOgwVp. Acesso em: 17 dez. 2020.
43
TJDFT. Decisão interlocutória Ação Civil Pública Cível nº 0733785-39.2020.8.07.0001.
17ª Vara Cível de Brasília-DF. Juiz de Direito: Caio Brucoli Sembongi. Disponível em: https://bit.
ly/3bH6EYC. ID do documento: 74668327. Acesso em: 17 dez. 2020.
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do art. 46 da Lei, poderão ser objeto de conciliação direta entre controlador
e titular e, em caso da inexistência de acordo, o controlador estará sujeito à
aplicação das penalidades de que trata o artigo.
Conflitos como esses e outras centenas poderiam ser solucionados
pelos Meios Extrajudiciais de Solução de Conflitos (MESCs), como a
negociação, conciliação, mediação e arbitragem (BOTTINO et al, 2020, p. 27).
Há mais de 30 anos, Brown (1991, p. 2) já indicava as vantagens da mediação,
destacando que “tem mais a ver sobre pessoas, do que sobre disputas”:
Mediation has been defined as a voluntary process
in which a neutral third party, who lacks authority
to impose a solution, helps participants reach their
own agreement for resolving a dispute or planning
a transaction. In its simplest terms mediation may
be characterized as one mediator trying to get two
participants to do that which they least desire to dotalk to each other. Mediation is less about disputes
and more about people.44
Como pontua Araújo (2016, p. 62), a mediação, ao contrário da
conciliação, por envolver a interdisciplinaridade, muitas vezes poderá exigir a
participação de mais de um mediador para a interação das partes. O acordo não
é suficiente para a solução do impasse na mediação. A busca pela compreensão
do problema que levou as partes até o Poder Judiciário, ou mesmo a uma Câmara
prévia, é essencial, pois a relação jurídica que se estabelece entre as partes
poderá assumir natureza duradoura, exatamente como é o caso das relações que
envolvem o tratamento dos dados pessoais e a LGPD.
Tanto a mediação como a conciliação, são instrumentos valiosos para
solução dos conflitos relacionados ao tratamento de dados pessoais, dentre
outros motivos, por serem informadas pelo princípio da confidencialidade45.
Isso, porque problemas inerentes ao tratamento de dados podem prejudicar
A mediação tem sido definida como um processo voluntário no qual um terceiro neutro, que
não tem autoridade para impor uma solução, ajuda os participantes a chegarem a seu próprio
acordo para resolver uma disputa ou planejar uma transação. Em seus termos mais simples, a
mediação pode ser caracterizada como um mediador tentando fazer com que dois participantes
façam o que eles menos desejam fazer - conversar um com o outro. A mediação tem menos a ver
com disputas e mais com as pessoas (tradução livre).
45
For mediation parties to speak freely their communications must be protected from disclosure.”
(KIRTLEY, 1995, p. 8 e 17). Para que as partes da mediação possam se comunicar com maior
liberdade há de ser garantido o sigilo profissional, para evitar o uso dessas informações em um
ulterior processo judicial (tradução livre).
44
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a imagem de uma empresa ou de profissional autônomo e, de forma extensiva,
todo o negócio direcionado a esse tipo de prestação de serviços.
O art. 166 do CPC, combinado com o art. 30, Lei 13.140/2015, dispõem
que as informações relativas ao procedimento de mediação serão confidenciais
em relação a terceiros e não poderão ser reveladas sequer em processos arbitrais
ou judiciais, a não ser que as partes tenham pactuado de forma diversa, ou se
necessária a publicidade para cumprimento de acordo obtido pela mediação.
A violação do dever de confidencialidade pelo mediador, ou conciliador,
configura crime de violação do segredo profissional, se for particular escolhido
pelas partes (art. 154 do Código Penal), ou de violação de sigilo funcional, caso
seja indicado pelo tribunal (art. 325 do Código Penal). Inclusive, o Enunciado
62 do ENFAM (2015) traz que “o conciliador e o mediador deverão advertir
os presentes, no início da sessão ou audiência, da extensão do princípio da
confidencialidade a todos os participantes do ato”.
Dessa forma, crucial o estímulo aos métodos virtuais de
resolução de disputas, os ODR´s - Online Dispute Resolution, que já são
utilizados mundialmente.
A Coreia do Sul, por exemplo, desde 2011, conta com uma legislação
de proteção de dados pessoais, Personal Information Protection Act (PIPA)46,
conforme esclarece Bottino (2020, p. 16):
Quanto a procedimentos de resolução de disputas
individuais, a lei PIPA tem como ponto central a
responsabilidade de ressarcir por danos causados
por tratamento de dados. Nesse contexto, a
Coreia do Sul tende a paralelamente permitir três
mecanismos de solução de controvérsias: um
mecanismo “informal” de mediação (o número de
telefone “118”); um mecanismo formal de mediação
(o Comitê de Mediação de Disputas envolvendo
Dados Pessoais); e o judiciário. O mecanismo que
recebe o maior número de reclamações é o sistema
“informal” de mediação53, chamado de “118 Call
Center”, em que as pessoas podem registrar as suas
reclamações por telefone e a KISA (agência de
internet e segurança) procura mediar a relação com
a empresa ou a entidade.47
Tradução oficial da lei para o inglês está disponível em: http://law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=1950
62&urlMode=engLsInfoR&viewCls=engLsInfoR#0000. Acesso em: 160 dez 2020.
47
Disponível em: https://www.kisa.or.kr/eng/main.jsp. Acesso em: 07 jan 2021.
46

123

MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO - MÉTODOS ADEQUADOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS

Além disso, criou um Comitê de Mediação de Disputas envolvendo
Dados Pessoais (PIDMC ou Pico), para resolver disputas individuais e coletivas,
com funções operacionais e administrativas. Trata-se de mecanismo virtual,
acessível, gratuito e que não necessita da atuação de um profissional:
A PIPA cria também o Comitê de Mediação de Disputas
envolvendo Dados Pessoais (artigo 40 e seguintes). É
uma plataforma online e ágil que serve dar satisfação
para os indivíduos independe de as disputas se
relacionarem a um ressarcimento econômico ou não.
Sua função é considerar os documentos apresentados
pelo titular - podendo requerer informações extras,
inclusive depoimentos de testemunhas - e apresentar,
em no máximo 60 dias, uma proposta de acordo
para as partes. Se elas aceitam, o acordo se torna
obrigatório e pode ser executado diretamente. Uma
das grandes vantagens do sistema é que ele pode
ser acessado diretamente por meio virtual ou pode
ser referido pela KISA. A lógica do mecanismo de
mediação é que seja acessível, gratuito e que dispense
a utilização de representação profissional (advogados)
(BOTTINO et al, 2020, p. 16 e 27).
No Brasil, a plataforma “consumidor.gov.br” serve como um paralelo
aos desafios da resolução de conflitos relacionados à aplicação da LGPD, vez
que o índice médio de solução das empresas foi de 80,7%, mais de 780 mil
reclamações finalizadas no ano de 2019, segundo a SENACON48.
Considerando o sucesso dos resultados obtidos pela Coreia do Sul,
a iniciativa de criação de uma plataforma online e gratuita como instrumento
para autocomposição no Brasil, com acesso direto pelo meio virtual, não só
facilitaria a acessibilidade, mas agilizaria a resolução dos conflitos e dispensaria
a utilização de representação por advogado.
Como destaca Vainzof (2020, online), um cuidado a observar é que
a ANPD, sob pena de ausência de confiança do mercado, deve priorizar um
engajamento construtivo com a iniciativa privada, dando prioridade ao diálogo,
apoio, mútua cooperação, orientação, conscientização e informação. Segundo
o autor, as sanções devem ser a ultima ratio, principalmente e somente quando
houver alguma violação dolosa, ou práticas exponencialmente negligentes,
condutas reiteradas ou extremamente graves.
SENACON, Consumidor em Números de 2019. Disponível em: https://www.defesadoconsumidor.
gov.br/images/2020/Consumidor-em-nmeros---2019.pdf. Acesso em: 3 dez. 2020.
48
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Portanto, é necessário que sejam realizados investimentos não só
no setor privado, mas também no público. Longe de se constituir um entrave,
há um incentivo no direito brasileiro ao uso da tecnologia pela administração
pública e, inclusive, pelo Judiciário. Deste modo, não é equivocado concluir pela
possibilidade da adesão pelo poder público aos métodos da ODR, nos conflitos
havidos entre o Estado e o cidadão, no intuito de obter resolução rápida e menos
custosa do litígio (AMORIM; RODRIGUES, 2019, p. 190).
O estímulo à conciliação e mediação, além de incitar as partes a um
procedimento menos desgastante e mais rápido do que o processo judicial,
visa dar solução à crise da administração da justiça no Brasil. É evidente
que a regulamentação da conciliação e da mediação pelo CPC enfrentará um
desafio cultural decorrente de percepção distorcida construída sobre os meios
consensuais de resolução de disputas, com dois enfoques principais: i) a noção
de que a solução consensual é uma justiça de segunda linha; ii) a ideia de que os
meios consensuais de conflitos devem ser implantados para desafogar o Poder
Judiciário (NERY, p. 624, 2020).
Diante do histórico do país, que conta com índice expressivo de
judicialização, a democratização e utilização cada vez maior das plataformas
digitais, com incentivo ao uso dos métodos adequados, como as ODR´s., não
é apenas necessário, mas urgente.
CONCLUSÃO
Com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados nº
13.709/2018, foi institucionalizada a proteção e regulação específica sobre
dados pessoais, não só para a proteção da privacidade, já consagrada pela norma,
mas dos direitos dos indivíduos, com previsão da necessidade de autorização
expressa para a coleta de dados pessoais, garantia de acesso às informações
sobre dados pessoais e autodeterminação informativa.
Uma das grandes conquistas da LGPD foi a garantia aos usuários de
ampla informação acerca do tratamento destinado aos seus dados pessoais,
com indicações da finalidade da coleta, modo, período de armazenamento
e com quem são compartilhados. Uma das previsões importantes da nova
legislação refere-se à responsabilidade civil objetiva e solidária, do controlador
e operador, pelo tratamento irregular de dados pessoais, o que acarreta um
aumento da judicialização.
É forçoso reconhecer que o Brasil encontra-se em uma situação de
atraso em relação ao pouco, ou inexistente, conhecimento da sociedade sobre
a proteção de dados pessoais e sobre a segurança da informação, devendo ser
estipulados programas de conscientização e transparência, com investimentos
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nos setores privado e público para implementação de mecanismos de
segurança da informação, o que conduz à redução de riscos contra vazamento
de informações, redução de fraudes, diminuição de erros e manuseio correto
de informações confidenciais.
Em havendo conflito, a LGPD estimula a autocomposição e, com a
criação da ANPD, órgão de fiscalização e regulação, pretende atribuir eficiência
à resolução dos conflitos. Para tanto, prevê a implementação de mecanismos
simplificados, inclusive, por meio eletrônico, para o registro de reclamações
sobre o tratamento de dados pessoais, além da possibilidade de celebrar
compromisso com agentes de tratamento para eliminar irregularidade, incerteza
jurídica ou situação contenciosa no âmbito de processos administrativos.
Além dos vários benefícios da conciliação e da mediação, pode-se
afirmar que se tratam de instrumentos efetivos para resolução de conflitos
relacionados à proteção e tratamento de dados pessoais, especialmente, por seu
caráter de confidencialidade, que terá o condão de proteger ambas as partes
contra a exposição indesejada.
Os métodos online de resolução de disputas, os ODR´s (Online Dispute
Resolution), também se mostram excelentes alternativas a ser adotados pela
ANPD, a partir da experiência da Coreia do Sul, que ao criar uma plataforma
online para dar satisfação para os indivíduos em caso de disputas relacionadas
com ressarcimento econômico ou não, faz uma proposta de acordo para as
partes, garantindo uma saída ágil e eficaz para solução dos conflitos.
O incentivo e investimento nas soluções alternativas de resolução de
conflitos é urgente para que a judicialização de conflitos relacionados à proteção
de dados pessoais no Brasil seja, de fato, concretizada como a ultima ratio,
tanto em benefício da observância dos direitos dos indivíduos que sofrerem
violação pelo ilegal tratamento de seus dados pessoais, quanto em relação às
questões inerentes às instituições públicas e privadas.
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CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ATUAÇÃO DA ADVOCACIA PÚBLICA
CONCILIATION, MEDIATION AND PERFORMANCE OF PUBLIC LAWYER
Leonardo Fratini Xavier de Souza49
RESUMO
O objetivo do trabalho é investigar o uso da mediação e conciliação no âmbito
da advocacia pública. A problemática reside em perquirir a possibilidade da
celebração de acordos, mesmo que inexista lei autorizativa do ente público,
sem que isso afigure violação das prerrogativas processuais. Como principal
contribuição, tem-se a autorização da adoção dos meios consensuais pelo
Poder Público, quando voltados à satisfação de direitos fundamentais
constitucionalmente assegurados, não sendo mais viável utilizar como
impeditivo à ausência de legislação específica, mormente, tendo em vista
benefícios dos métodos adequados e o novo paradigma processual.
PALAVRAS-CHAVE: Código de Processo Civil; Conciliação; Mediação;
Advocacia Pública.
ABSTRACT
The 2015 Code of Civil Procedure expressly adopted the use of conciliation
and mediation, as consensual forms of conflict resolution, stipulating the
holding of the hearing, before the presentation of the defense, as a way to
encourage the composition of the parties. However, the provisions regarding
these consensual means did not highlight the peculiarities and prerogatives that
affect the performance of the Public Power in court, therefore, this paper aims
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a atuação do Poder Público em juízo. 3 A nova perspectiva do processo civil
contemporâneo e seus incentivos para a solução consensual dos conflitos
pelo Poder Público. 4 Atuação da advocacia pública quanto a celebração da
conciliação ou mediação de acordo com a espécie de litígio. 5 A possibilidade
de celebração da conciliação ou mediação pelo Poder Público sem lei específica.
Conclusão. Referências.
INTRODUÇÃO
Com a edição do Código de Processo Civil, instituído pela Lei nº
13.105/2015, houve a expressa disposição acerca da realização de audiência
preliminar no intuito de obter a composição amigável das partes numa
determinada lide judicial, através dos institutos da conciliação e mediação,
conforme disposição do art. 334 do CPC/2015.
Destarte, os meios adequados mostraram-se muito eficazes à resolução
amigável dos conflitos submetidos a apreciação do Poder Judiciário, evitando o
trâmite lento e burocrático das demandas.
Inobstante, ao tratar dos institutos da mediação e conciliação, o Código
de Processo Civil não considerou as características peculiares de determinados
litigantes. É o caso da Fazenda Pública, que atua no processo sob a perspectiva
da legalidade, indisponibilidade do erário público, necessidade de pagamento
via precatórios, ou requisição de pequeno valor, dentre outras características.
Não há nenhuma ressalva em relação a litigantes específicos
(Poder Público, por exemplo), bem como a natureza, ou característica do litígio
envolvido, o que faz com que as regras sejam empregadas genericamente. Há
apenas a ressalva de que não será designada a audiência de conciliação, ou
mediação, nos casos em que não for admitida autocomposição, referindo-se à
questão dos direitos indisponíveis.
Assim, mostra-se necessária uma releitura dos meios alternativos de
composição, para que possam ser efetivamente empregados pela Administração
Pública quando figurar num dos polos da relação processual, isso, sem afronta
às prerrogativas e deveres processuais.
Conforme será apresentado adiante, o avanço do direito processual
civil, especificamente após a superveniência do chamado neoprocessualismo,
fruto do neoconstitucionalismo, faz com que vários institutos processuais
fossem revistos, inclusive com interferência na atuação da Fazenda Pública
no processo civil, possibilitando um abrandamento dos rigores que cercam a
possibilidade de utilização dos meios consensuais de resolução de litígios.
Neste sentido, o presente estudo irá se desenvolver em cinco
capítulos. Primeiramente, abordar-se-á os meios consensuais de resolução
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de conflitos à luz do Código de Processo Civil. Na sequência, adentrandose nas peculiaridades dos litígios envolvendo o poder público. Ato contínuo,
investigar-se-á a atuação da advocacia pública quanto da celebração de acordo
em sessão de conciliação e mediação, apresentando uma nova perspectiva do
Processo Civil contemporâneo e seus incentivos para a solução consensual dos
conflitos pelo poder público. Por fim, adentrar-se-á no cerne da problemática
objeto deste estudo referente à possibilidade de celebração de acordo pelo poder
público, ausente lei específica autorizativa.
1 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 E OS MEIOS CONSENSUAIS DE
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
No intuito de afastar-se da consagrada natureza adversarial do processo
civil, o Código de Processo Civil de 2015 trouxe várias inovações, dentre elas,
a previsão expressa da realização de audiência de conciliação e mediação
antes mesmo de apresentada a contestação. Um estímulo, no sentido de que a
composição amigável, em várias situações, pode render melhores frutos do que
a espera por uma sentença judicial, imposta por terceiro para pôr fim ao litígio.
Em muitos casos, a solução consensual é preferível, pela economia
processual, satisfação de ambas as partes, que não sofrem a imposição de um
resultado e pela brevidade do processo (ARAÚJO, 2016, p. 59-60).
O intento do legislador, é fixar no Brasil a ideia de que o processo civil
não se presta apenas a sua função clássica, que parte da concepção de que a
decisão judicial é o meio mais eficaz para a pacificação social. Pelo contrário,
atualmente, vários estudos vêm demonstrando que a superação do conflito não
é efetivamente resolvida pela exclusividade da atuação do Estado-Juiz.
Ninguém melhor do que as próprias partes litigantes para reconhecerem
suas posições e interesses e, com isso, traçarem o caminho mais eficiente para
finalizar uma demanda levada ao Poder Judiciário. Lógico que é imprescindível a
disposição e interesse das partes, para viabilizar a resolução amigável do conflito.
Por isso, que Cassio Scarpinella Bueno (2020, p. 51) denomina a
conciliação, mediação e a arbitragem meios adequados de solução de conflitos,
uma vez que são muito mais apropriados, levando à obtenção de resultados
muito mais satisfatórios, considerada a natureza do litígio, a condição dos
sujeitos processuais, as informações que cada um dispõe.
No entanto, o presente estudo não comportará a análise da arbitragem,
mas apenas da conciliação e mediação, mormente, no que concerne ao âmbito
de interferência na atuação judicial do Poder Público.
Outrossim, a função do CPC/2015 foi de incentivar a celebração dos
acordos judiciais, tanto que no art. 3º, § 2º, diz que “o Estado promoverá, sempre
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que possível, a solução consensual dos conflitos”, enquanto no art. art. 3º, § 3º,
aduz que “a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de
conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e
membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”.
Outra inovação do CPC consiste na profissionalização e regulamentação
das atividades do conciliador e medidor, conforme previsão do art. 149,
erigindo-os ao patamar de verdadeiros Auxiliares da Justiça, dada a importância
e relevância do múnus que exercem.
Comentando especificamente a presença no CPC dos meios
consensuais de solução de conflitos, sustenta Cândido Rangel Dinamarco
(2020, p. 431) que essa atitude do legislador foi uma clara positivação dos
cinco propósitos do anteprojeto, elaborado pelo Min. Luiz Fux na qualidade
de Presidente da Comissão de Redação. Ainda, destaca o propósito de
fidelidade ao contexto social, isso, porque garante uma maior aderência
possível das realidades subjacentes ao processo, considerando que os meios
consensuais permitem a “obtenção de soluções plenamente pacificadoras
entre os sujeitos conflitados, trazendo-lhes sensações felizes de satisfação
e alívio em tempo muito mais breve que o tempo de produção de tutelas
jurisdicionais pelos juízes estatais”.
Tratando desses avanços, Fredie Didier Junior (2017, p. 306) defende
que o diploma processual criou verdadeiro princípio do “estímulo da solução
por autocomposição”.
Para José Miguel Garcia Medina (2020, p. 163), ao prever a
conciliação e a mediação, o Código de Processo Civil acabou por admitir a
concepção de acesso à justiça, ou acesso à ordem jurídica justa, a princípio,
inaugurada com a Resolução nº 125/2010 do CNJ, que dispõe sobre a Política
Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no
âmbito do Poder Judiciário
Considerando a importância do tema, o CPC prevê o acesso à justiça no
caput do art. 3º, enquanto que, nos parágrafos, consagra os meios consensuais de
solução de controvérsias, demonstrando possuírem “igual dignidade enquanto
mecanismos de pacificação social” (RODRIGUES, 2016, p. 373).
Neste cenário, a preocupação do legislador em implementar
mecanismos para solução consensual dos litígios, não pode ser ignorada pelo
Poder Público quando figurar no polo de uma determinada relação processual.
Não será mais cabível o entendimento de que esses meios se destinam apenas às
pessoas privadas, mesmo que invocada à incompatibilidade das prerrogativas
processuais enquanto justificativa.
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2 AS PECULIARIDADES QUE CIRCUNDAM A ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO
EM JUÍZO
Por muitos anos, a atuação do Poder Público em juízo pautou-se
exclusivamente na indisponibilidade do interesse público e, em consequência,
na indisponibilidade do erário público, além dos princípios da legalidade
e impessoalidade.
Na maioria das vezes, as particularidades dos conflitos em que a Fazenda
Pública figurava como polo eram invocadas como subterfúgio à obstaculização
da resolução consensual da lide, à exemplo da assertiva de que a celebração de
acordos com determinado litigante violaria o princípio da impessoalidade.
Além do mais, ainda permanece a ideia de que, diante da aplicação do
princípio da legalidade e indisponibilidade do interesse público, seria necessária
a edição de lei específica concedendo autorização expressa para a realização
de acordos judiciais pelo ente público, através da conciliação, mediação, ou
qualquer outra forma de composição amigável.
Neste contexto, inevitável a pouquíssima utilização dos meios
consensuais nos conflitos envolvendo ente público, um verdadeiro desprestígio
a esses importantes institutos jurídicos, levando em conta que o Poder Público
é um dos maiores litigantes no Brasil, congestionando o Poder Judiciário com
uma quantidade imensa de processos.
A pesquisa do Conselho Nacional de Justiça, denominada “100 Maiores
Litigantes”, aponta que cerca de 21% dos processos pendentes perante o Poder
Judiciário têm o Poder Público como parte (BRANCO, 2020, p. 12).
Ocorre que o avanço legislativo fez com que fossem mais bem delimitada
a utilização desses princípios e institutos jurídicos, inclusive, mesclando a
aplicação conjunta da indisponibilidade do interesse público com o princípio
da legalidade, dando solução jurídica às pretensões levadas a juízo da maneira
mais democrática possível, em sintonia com os ditames constitucionais.
Nesse sentido, ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973,
Eduardo Talamini (2005, p. 2) sustentava que o princípio da indisponibilidade
do interesse público não afeta o princípio da legalidade administrativa, diretriz
fundamental da atuação pública. Aliás, “a administração, uma vez constatando
que não tem razão em dado conflito, tem o dever de submeter-se aos parâmetros
da legalidade”. Neste sentido:
A Administração não está dispondo, “abrindo mão”,
do interesse público quando dá cumprimento a direito
alheio. E isso pela óbvia razão de que, nessa hipótese,
se não há direito em favor da Administração, não há que
se falar em interesse público (TALAMINI, 2005, p. 2).
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Atualmente, não há mais espaço para sustentar que os princípios
da indisponibilidade do interesse público e da legalidade possam afastar a
Administração Pública (litigante) dos meios consensuais de resolução de conflitos.
Muito pelo contrário, tratam-se de instrumentos cabíveis e que devem ser
admitidos pela esfera pública, ainda que sem previsão legal específica, a depender
das peculiaridades da situação controvertida submetida ao Poder Judiciário.
Verifica-se, nessa situação, verdadeiro conteúdo democrático, porquanto
as próprias partes, incluído o Poder Púbico, constroem a melhor solução para
determinada controvérsia jurídica.
3 A NOVA PERSPECTIVA DO PROCESSO CIVIL CONTEMPORÂNEO E SEUS
INCENTIVOS PARA A SOLUÇÃO CONSENSUAL DOS CONFLITOS PELO
PODER PÚBLICO
Os avanços trilhados pela sistemática do Processo Civil moderno
ensejaram a superação da visão meramente adversarial, que impregnava
todo o sistema processual brasileiro, permitindo a implementação de novos
mecanismos de acesso à justiça e de solução de litígios.
Conforme já analisado, resta evidente que o Código de Processo Civil
adotou como pilar a priorização dos meios consensuais de resolução de conflitos
(artigos 3º, §§ 2º e 3º, 334).
Ainda, voltado especificamente ao Poder Público, o CPC, em seu art.
174, caput e incisos I a III, determina que União, Estados, Distrito Federal
e Municípios criem “câmaras de mediação e conciliação, com atribuições
relacionadas à solução consensual de conflitos no âmbito administrativo”.
Além das normas específicas voltadas à conciliação e mediação, os
princípios processuais da cooperação e boa-fé, previstos no nos artigos 5º e 6,
incentivam o Poder Público na busca pela resolução consensual. Nessa senda,
ensina Eduardo Talamini:
“Concerne, ainda, à imposição de que a
Administração Pública paute suas condutas de acordo
com o princípio da boa-fé. No Brasil, tal princípio
tem assento constitucional, também no art. 37,
caput, da CF/1988 (LGL\1988\3), que determina à
Administração o respeito ao princípio da moralidade.
Há reprovação qualificada (justamente porque
constitucional) à postura desleal da Administração
Pública. Se a Administração constata que a posição
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jurídica do particular é correta, não lhe é dado
valer-se de artifícios ou subterfúgios para subtrair-se
ao cumprimento do dever dali extraível”.
Uma vez constatado que o Poder Público não terá êxito na demanda
judicial, não pode ele ignorar os meios consensuais, mormente, atuando de
forma protelatória, sob pena de violar os princípios da boa-fé e cooperação
processual, além de afastar-se dos fundamentos institucionais de sua existência.
4 ATUAÇÃO DA ADVOCACIA PÚBLICA QUANTO A CELEBRAÇÃO DA
CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO DE ACORDO COM A ESPÉCIE DE LITÍGIO
Ao prever a conciliação e a mediação, o CPC o fez por meio de
normas genéricas. Não direcionou o seu uso a determinados litigantes, ou
elencou hipóteses para a não realização envolvendo o ente público, ressalvada
a indisponibilidade do direito postulado em juízo.
Dessa forma, as normas insertas no art. 334 do CPC/2015 são
plenamente aplicáveis ao Poder Público, quando este figurar como litigante
na demanda.
Outra questão que deve ser levada em consideração no incentivo à
adoção dos métodos adequados pelo ente público, é a natureza da pretensão
levada a juízo, pois, a depender do direito discutido na demanda, maior será o
estímulo a celebração de acordos judiciais pelo Poder Público e menores serão
os empecilhos invocados para essa concretização.
Um exemplo, é a pretensão voltada a satisfação de direitos e garantias
individuais em face do ente público, como no caso das demandas por vaga em
escolas para crianças, ou àquelas visando o fornecimento de remédios, ou até
mesmo procedimentos cirúrgicos.
Nesses casos, considerando que a Constituição Federal assegura
o direito saúde e educação, não se pode invocar a indisponibilidade do
interesse público, ou a falta de lei específica, como impeditivos à utilização da
autocomposição.
Pelo contrário, o princípio da indisponibilidade do interesse público
não é absoluto e deve ser mitigado, possibilitando a aplicação dos métodos
alternativos de solução de controvérsias, com promoção das garantias
constitucional de acesso à ordem jurídica justa (art. 5º, XXXV, da CF/88),
duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88) e, sobretudo,
eficiência na Administração Pública (CAMBI; SOUZA, 2017, p. 150).
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5 A POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO PELO
PODER PÚBLICO SEM LEI ESPECÍFICA
Ainda que subterfúgio à salvaguarda da segurança jurídica, é inegável
que o rigor positivista vem sendo atenuado, principalmente, após a superação
do legalismo, sob a ótica do neoconstitucionalismo, que influenciou o processo,
através do surgimento do chamado neoprocessualismo, ou formalismo-valorativo.
Fredie Didier Junior destaca que o termo neoprocessualismo demarca
uma quarta fase evolutiva do direito processual, em superação as fases
denominadas praxismo, processualismo e instrumentalismo. O termo, por seu
turno, é marcado por uma interessante função didática, uma vez que remete
rapidamente ao neoconstitucionalismo, movimento que assinalou a superação
dos ideais puramente positivistas (2017, p. 52-53).
Hoje em dia, o entendimento é no sentido de que o processo civil deve
ser centrado no ideal de justiça, mediante domínio de valores constitucionais.
O processo deve ser método para realização da justiça material sob regência
constitucional (PORTO, 2020, p. 27).
Destarte, a mudança de paradigma culminou com a pertinência da
adoção dos meios consensuais de resolução de litígios pelo Poder Público, que
não poderá mais simplesmente furtar-se ao uso dos meios adequados, sob a
singela alegação de que sua atuação se dá com base no estrito cumprimento
da legalidade e, que diante da ausência de autorização legal, não lhe torna
pertinente o uso da composição amigável.
Contrariamente, na atualidade, procura-se construir técnicas processuais
no intuito de garantir a promoção do direito fundamental à adequada, efetiva e
célere tutela jurisdicional, o que somente é perseguido com o afastamento do
apego excessivo ou desmedido às formas.
Outro aspecto relevante é o enfoque da prestação jurisdicional
adequada, que reclama seja feita uma análise que leve em consideração o
neoprocessualismo e os mecanismos de solução de conflitos pelo Poder Público.
O neoprocessualismo contribuiu para incentivar, ou autorizar, a
formalização de acordos judiciais pelo Poder Público, ao afastar o formalismo
ou método lógico-formal, sem deixar de levar em conta que toda atuação estatal
deve respeito ao princípio da legalidade (CF/1988, art. 37, caput), mas que a
atuação das partes no processo deve ser pautada pela boa-fé (CPC/2015, art. 5º,
caput) e dever de cooperação (CPC/2015, art. 6º, caput).
A Constituição, por ter se tornado o centro do debate jurídico, adquiriu
força normativa suficiente para gerar uma revisão de todos os institutos da
Teoria Geral do Direito, em especial, o do Direito Processual Civil. Este fato
ficou expresso no Código de Processo Civil de 2015, ao disciplinar no seu
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art. 1° que “o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme
os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República
Federativa do Brasil, devendo ser observadas as suas disposições”.
Com o reconhecimento expresso no Código de Processo Civil de
diversos princípios derivados da força normativa da Constituição, conduziu-se,
na seara processual, ao abandono do formalismo, o que levou ao abrandamento
do princípio da legalidade estrita, aplicada na atuação do Poder Público
em sede processual.
Assim, em sua atuação jurisdicional, o Poder Público deve obediência
aos ditames constitucionais, dada sua maior carga axiológica; e secundariamente,
às normas editadas pela própria Administração Pública, mormente, às que lhe
dão sustentação.
Justamente nesse ponto, para a garantia de direitos constitucionais,
como por exemplo, na saúde e educação, o Poder Público está apto a realizar a
composição judicial, ainda que ausente lei autorizativa específica, desde que se
preste a garantir direito fundamental consagrado na Constituição Federal.
Nesse caso, esclarece Daniel Sarmento, citado por Geisa Rosignoli
Neiva, que a solução consensual estaria englobando não apenas a legalidade
estrita, mas também o arcabouço de legalidade e, principalmente, os princípios,
objetivos e valores constitucionais (NEIVA, 2019, p. 129).
Também, nas ações com conteúdo patrimonial, poderá se valer da
conciliação, ou mediação, se constatado que dificilmente o Poder Público
terá êxito na demanda, já que não soa democrático negar a possibilidade de
uma conciliação, por exemplo, e protelar o processo com defesas e teses
infundadas. Apesar de um maior dever de cautela nesses casos, ainda assim, os
meios consensuais poderão ser efetivados, mesmo em não havendo legislação
específica autorizativa.
CONCLUSÃO
A grande litigiosidade presente atualmente na sociedade, fez com que
o novo diploma processual ampliasse, para além da decisão judicial, o leque de
alternativas voltadas à solução consensual de litígios.
Inobstante a previsão legal, o Poder Público, apesar de ser um dos
maiores litigantes do país, tem se afastado do emprego da conciliação e
mediação, sob o fundamento de que poderia estar violando a indisponibilidade
do interesse público e os princípios da legalidade e impessoalidade, dentre
outros fundamentos.
A atitude de desprezo da advocacia pública pela solução consensual,
deve ser imediatamente repensada, eis que destoa de todo ordenamento jurídico
contemporâneo, que preza pela maior celeridade e eficiência do processo.
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Nesse sentido, o Código de Processo Civil implementou importantes
inovações que acarretaram o afastamento do processo civil meramente
adversarial, com previsão expressa dos princípios da boa-fé e cooperação
processual (art. 5º e 6º).
A depender da natureza do litígio discutido em juízo, as novas
percepções aplicadas ao processo civil, aliadas aos avanços doutrinários do
pós-positivismo e neoconstitucionalismo, expressados no direito processual
pelo neoprocessualismo, autorizam a adoção dos meios consensuais de
solução de litígios pelo Poder Público, quando voltados à satisfação de direitos
fundamentais previstos na Constituição Federal.
Destarte, dado os seus benefícios, os meios consensuais previstos no
Código de Processo Civil são mecanismos importantes à disposição do Poder
Público, que deles deve buscar fazer uso em larga medida, não lhe sendo
mais viável, à luz do novo paradigma processual, sustentar que a ausência
de legislação específica lhes impede de optar pela resolução consensual dos
conflitos fazendários submetidos ao Judiciário.
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RESUMO
O presente estudo tem como objetivo analisar, à luz do Código de Processo Civil,
o uso dos métodos de solução de conflito nas ações de família. Examina-se como
os métodos são estimulados no procedimento especial, a disciplina da matéria em
relação à consensualidade buscada no procedimento ordinário comum e como o
regramento, atento às peculiaridades das controvérsias familiares, pode influenciar
na duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF). Para tanto, utiliza-se
do método dedutivo, partindo do conceito geral de meio adequado de solução de
conflito para a especificidade de uma análise pautada na sua aplicabilidade nas
causas de família. Como principal contribuição do trabalho, tem-se que o uso dos
métodos adequados de resolução de conflitos, permitindo a construção de uma
decisão conjunta pelas partes, permite que as controvérsias sejam dirimidas em
toda, ou quase toda, sua origem e extensão, efetivamente resolvendo os conflitos,
inclusive, com superação de trauma e questões pessoais.
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ABSTRACT
This study aims to analyze, in light of the Code of Civil Procedure, the methods
of conflict resolution within the so-called “Family Actions”. It is examined how
the methods are stimulated in the special procedure foreseen in articles 694 and
following of CPC/2015, the discipline of the matter in relation to the consensuality
sought in the common ordinary procedure and how the rule, attentive to the
peculiarities of family controversies, may influence the reasonable duration of the
process (art. 5, LXXVIII, of the FC). The deductive method was used, starting
from the general concept of adequate means of conflict solution for the specificity
of an analysis based on its applicability to family causes. The study is based on
bibliographic analysis and relevant legal provisions.
KEYWORDS: Mediation; Conciliation; Family Actions; Reasonable Duration
of the Process.
SUMÁRIO: Introdução. 1 Dos meios “alternativos” de solução de conflitos. 2 O
estímulo à consensualidade como peculiaridade das ações de família. 3 Busca
pelo consenso e a duração razoável do processo. Conclusão. Referências.
INTRODUÇÃO
Os conflitos familiares encerram particularidades que os distinguem
daqueles provenientes de outros ramos do direito. A intensa carga sentimental,
somada a outras características próprias, são alguns, dentre tantos outros, fatores
de distinção. Na grande maioria dos casos, o vínculo rompido e originário
da controvérsia levada ao Poder Judiciário não é superado ou retomado tão
facilmente, o que acaba repercutindo na relação jurídico-processual.
Atento a essa realidade, o Código de Processo Civil de 2015 apresentou
um procedimento especial para as chamadas “Ações de Família”, valorizando
a resolução das controvérsias por meio de métodos alternativos de solução de
conflitos, principalmente a mediação, disciplinada na Lei nº 13.140/2015. O
foco é que o conflito seja tratado em todo seu contexto e não apenas a parcela
levada ao conhecimento do Poder Judiciário.
A mudança legislativa, por um lado, observa o contexto pragmático
e atende aos anseios dos operadores do direito na área de família, que já de
longa data não encontram nas assoberbadas Varas de Família a via adequada
para solução de suas causas, mas, por outro, peca em alguns pontos essenciais,
como, por exemplo, o fato de não prever prazos para a realização de alguns atos
processuais imprescindíveis à concretização dos métodos resolutivos.
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O enfrentamento da temática recomenda, em um primeiro momento,
o exame dos principais meios adequados de solução de conflitos. Em seguida,
examinar-se-á o procedimento especial das “Ações de Família” previsto no art.
693 e ss. do CPC/2015, concluindo com a relação entre a duração razoável do
processo e o procedimento especial em questão.
Para tanto, com uso do método lógico dedutivo, combinado aos
precedentes de pesquisa bibliográfica e documental.
1 DOS MEIOS “ALTERNATIVOS” DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS
O Capítulo X do Código de Processo Civil, que trata das “Ações
de Família”, está inserido no Título III, que versa sobre os “Procedimentos
Especiais, cuja base assenta-se na ideia de consensualidade.
Ao disciplinar a matéria em capítulo autônomo, trazendo os métodos
consensuais, como a mediação e a conciliação, percebe-se, de plano, a
preocupação do legislador com a resolução de conflitos em causas de família.
Dentro de uma sociedade ainda arraigada à cultura do litígio, em que
as mudanças legislativas dificilmente são capazes de alterar a realidade prática
de quem atua no contencioso (TARTUCE, 2016a, p.1), a aplicabilidade dos
métodos alternativos enfrenta sérios óbices e caminha a passos lentos. Toda
mudança, num primeiro momento, gera resistência, mas a prática e o passar do
tempo demonstram que o histórico da elaboração e corrente aplicação das leis
sobre o tema são louváveis e promissores.
A par dos dispositivos constitucionais que tratam da solução pacífica dos
conflitos (art. 4º, VII, CF) e do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF), foi preciso
especificar expressamente as modalidades de “apreciação contemporânea do
acesso à justiça” (CABRAL, 2017, p. 358).
Nesse sentido, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução
nº 125/2010, um dos marcos sobre a matéria, que dispõe sobre a Política
Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito
do Poder Judiciário e dá outras providências. A norma corrobora a tentativa
do CNJ (2015, p. 12) de “mudar o rosto” do Poder Judiciário, intimidador e
ineficiente ao olhar do jurisdicionado, por meio de alguns 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) (20.
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Embora sem fazer alusão à mediação, o CPC/73 já mencionava o instituto
da conciliação, ao atribuir ao juiz o dever de “tentar a qualquer tempo conciliar
as partes” (art. 125, IV), bem como, ao se referir à denominada “audiência de
conciliação” (art. 277) como uma das fases do procedimento ordinário.
Com o advento do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), o
legislador trouxe de modo específico os conceitos de mediação e conciliação.
Publicada, posteriormente (26/06/2015), mas com entrada em vigor em momento
anterior ao CPC (dezembro de 2015), a Lei n° 13.140/2015, conhecida como
Lei de Mediação, que disciplina pormenorizadamente o instituto da mediação.
O CPC/2015 refere-se à mediação e à conciliação em seu art. 3º,
§3º, mas é a Seção V do Capítulo III que trata com detalhe dos mediadores e
conciliadores enquanto auxiliares da Justiça.
A mediação é compreendida como a técnica aplicada aos casos
em que há prévio vínculo entre as partes, em que o mediador “auxiliará aos
interessados a compreender as questões e os interesses em conflito”, de forma
que encontrem a solução para o litígio (art. 165, §3º). Tem por função primordial
o restabelecimento do canal de comunicação entre as partes para que, entre si,
acordem (RUIZ, 2005, p. 75).
A Lei de Mediação, por seu turno, a conceitua como um método resolutivo
que serve de instrumento de atuação sem conteúdo decisório, do qual participa o
mediador com função de auxiliar e estimular o desenvolvimento de soluções (art.
1º, parágrafo único).53 O procedimento visa trabalhar o conflito, de modo que o
acordo, se surgir, será mera consequência (GRINOVER, 2015, p. 50).
A mediação, que pode ser extrajudicial (arts. 21 e ss) ou judicial (arts.
24 e ss, Lei 13.140/15), será orientada pelos princípios da imparcialidade do
mediador, isonomia entre as partes, oralidade, informalidade, autonomia da
vontade das partes, busca do consenso, confidencialidade e da boa-fé (art. 2º,
incs. I a VIII, da Lei 13.140/15).
Já, a conciliação, em regra, aplica-se aos casos em que não há relação
anterior ao litígio (NERY JR, 2016, p. 761). Diferentemente da mediação,
caracteriza-se pela possibilidade de o conciliador apresentar soluções para o
conflito (cf. art. 165, §2º, CPC). Busca-se a transação entre as partes, de modo
a colocar fim ao litígio (GRINOVER, 2015, p. 49).
Assim, do agir do mediador é possível inferir uma atuação mais intensa e
profunda, por albergar o aspecto emocional das partes na tentativa de restaurar a
relação abalada (MEDINA, 2020, p. 306), ao passo que o conciliador possui um
papel mais ativo, cuja função é sugerir alternativas para resolução do conflito,
José Miguel Garcia Medina relembra que a Lei 13.140/2015, diversamente do que dispõe o CPC,
detalha acerca da possibilidade de o mediador apresentar proposta de solução, de acordo com o
disposto no §2º do art. 30 da referida lei (2020, p. 307).
53
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sem adentrar no contexto global do problema, cingindo-se à resolução daquilo
que lhe é submetido (ARENHART; MARINONI; MITIDIERO, 2017, p. 303).
A partir das características de cada método, deduz-se a mediação como
o mais adequado à resolução de conflitos familiares, dada a questão de fundo
que permeia o conflito, que reclama a resolução do problema em si e não apenas
dos aspectos acessórios. A hipótese, por certo, não exclui a possibilidade de
conciliação entre as partes. É o que ocorre, v.g., quando se fala de questões
eminentemente patrimoniais.
A longa duração dos processos, ante a necessidade do cumprimento
de formalidades legais (art. 5º, LIV, CF), como a garantia da imparcialidade
do terceiro investido no mister de julgar, o elevado custo e a grande carga de
trabalho do Judiciário, que não consegue analisar cada caso dentro de suas
peculiaridades, são alguns dos fatores principais que motivam a utilização de
meios consensuais de resolução de conflitos.
Cabe ao julgador e ao mediador/conciliador, preferencialmente, no
início do litígio, a cautela de determinar o método a ser utilizado, a fim de evitar
a dilação demasiada da relação processual com medidas infrutíferas.
Ademais, a nomenclatura “métodos alternativos de resolução de
conflitos” não é a mais apropriada para definição do fenômeno que designa,
uma vez que não se tratam propriamente de “alternativas” ao processo estatal,
“[…] mas de outras vias, que subsistem ao lado deste e que, dependendo do tipo
do conflito, podem ser mais adequadas” (GRINOVER, 2015, p. 48).
A expressão, portanto, que melhor traduz o fenômeno conformase com o termo “meios adequados de resolução de conflito”, porquanto
visam a obtenção de acordos que reflitam uma tutela efetiva de direito
(CHACUR, 2019, p. 99).
2 O ESTÍMULO À CONSENSUALIDADE COMO PECULIARIDADE DAS
AÇÕES DE FAMÍLIA
Antes de adentrar com maior profundidade na temática, é fundamental
compreender o que se entende por “Ações de Família”.
De acordo com o art. 693 do CPC/2015, “Ações de Família” correspondem
aos processos contenciosos de divórcio, separação, reconhecimento e extinção
de união estável, guarda, visitação e filiação, excluindo-se a ação de alimentos
e as que versarem sobre interesse de criança ou adolescente, que observarão o
procedimento previsto em legislação específica.54
Art. 696, parágrafo único, do CPC/2015: “A audiência de mediação e conciliação poderá dividirse em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual, sem prejuízo
de providências jurisdicionais para evitar o perecimento do direito.”
54
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Não se pode afirmar, portanto, que o conceito de ações de família é
assim caracterizado ante o direito material tutelado (OLIVEIRA, 2019, p. 14),
o que poderia ser relacionado com as competências de uma Vara de Família, por
exemplo, pois, de modo geral, os temas tratados pelo Direito de Família são: o
casamento, a união estável, as relações e institutos de direito protetivo (DINIZ,
2017, p. 19). Afinal, há direito de família tutelado por outros procedimentos
que não os ora analisados (ação de alimentos, procedimentos de jurisdição
voluntária, dentre outros).
Há quem questione se o rol previsto no art. 693 do CPC/2015 seria de
caráter taxativo, o que repercute na extensão da aplicabilidade de suas regras aos
capítulos subsequentes. A resposta parece não ensejar maiores controvérsias.
O Direito de Família pauta-se no afeto e relação de parentesco entre
as partes. Trata-se de um dos ramos com maior grau de mutação e, a partir
dessa constatação, a disciplina da matéria não pode fechar os olhos para as
modificações culturais, sob pena de ineficácia (DIAS, 2017, p. 39). Inviável,
pois, contemplar todas possibilidades de pretensões existentes dentro do
Direito de Família. No mesmo sentido, Cassio Scarpinella Bueno considera
não taxativo o rol, rememorando a mutabilidade e amplitude do conceito de
família(s) (2017, p. 433).55
As “Ações de Família” não se confundem com o procedimento de
jurisdição voluntária, previsto no art. 731 e ss. do CPC/2015. Esse se insere na
Seção que trata do Divórcio e da Separação Consensuais, da Extinção Consensual
de União Estável e da Alteração do Regime de Bens do Matrimônio, e tem
como nota distintiva a consensualidade entre as partes, tanto que considerados
espécie de jurisdição voluntária. Já, aquelas, possuem como característica a
litigiosidade e, como singularidade, a fase prévia da solução consensual.
O procedimento, como exposto, denota a preocupação do legislador
com os conflitos familiares, aos quais “todos os esforços serão empreendidos
para a solução da controvérsia” (art. 694, CPC). Nesse sentido, o princípio da
consensualidade, insculpido no art. 3º, §2º, do CPC/2015, é potencializado nos
conflitos envolvendo relações de afeto.
A família é considerada base da sociedade (art. 226, caput, da CF),
conferindo-lhe o Estado proteção especial. Isso, porque é na família que o ser
humano tem as primeiras experiências, tendo ela papel relevante na formação
da personalidade — um verdadeiro guia de atuação dentro da sociedade.
De acordo com Paulo Lobo (2018, online), a família é o espaço das
realizações existenciais do indivíduo e, por conta da privatização de relações
No mesmo sentido, Fernanda Tartuce e Rafael Calmon (TARTUCE. Processo civil no direito
de família: teoria e prática. 2018, p. 45. CALMON. Direito das famílias e processo civil: interação,
técnicas e procedimentos sob o enfoque do Novo CPC. 2017, p. 64).
55

150

HOMENAGEM DOS ALUNOS E PROFESSORES DO MESTRADO DA UNIPAR AO MESTRE JOSÉ LAURINDO DE SOUZA NETTO

amorosas e afetivas, rejeita-se a ideia de que a intimidade esteja sob tutela
do Estado e, consequentemente, do Direito. Com efeito, reclama-se mais
autonomia e liberdade, em detrimento da intervenção estatal na vida privada.
A resolução de um conflito familiar por métodos heterocompositivos, em que a
decisão é entregue a terceiros, em caráter imperativo, nem sempre se apresenta
como alternativa mais adequada. Resolve-se o processo, mas não o problema
que lhe deu origem.
Não por outra razão, o Poder Judiciário é novamente instado a decidir
incontáveis controvérsias envolvendo membros de um mesmo grupo familiar.
Essa constatação guarda relação com a posição do legislador processual de
incentivar a resolução consensual dos conflitos, empregando todos os esforços
possíveis. Às partes, se faculta e incentiva a busca autônoma da melhor solução.
Nesse contexto, fundamental realçar a importante atribuição da
mediação de analisar o contexto do litígio e da relação entre os membros do
mesmo núcleo familiar. A mediação trabalha o conflito, sem apresentar soluções,
mas fazendo com que as próprias partes encontrem o melhor caminho. Visa
à recuperação da qualidade da convivência, empregando como técnica uma
transferência do olhar, “que se move do passado e do presente para o futuro”
(BARBOSA, 2012, p. 14). Instiga os participantes, que estão sofrendo o luto
de situações complexas, ou nutrindo sentimento de vingança, que inicialmente
aflora quando constatada alguma adversidade, a atuarem de modo ativo no
enfrentamento da problemática.
No que lhe concerne, o mediador precisa atuar de modo a considerar
e trabalhar os sentimentos para os minimizar e, se possível, colocar fim à
controvérsia. A necessidade de profissionais especializados nessa área é
primordial e, como não poderia deixar de ser, não foi olvidada pelo legislador
(art. 694, caput, in fine, CPC/2015).
A complexidade das posições dos membros da família é outro aspecto
que deve ser observado pelo mediador. Em um divórcio envolvendo filhos, por
exemplo, ao abordar questões como a melhor modalidade de guarda, regime de
visitas, etc., a (o) cônjuge virago/varão não pode ser tratada (o) isoladamente
como mãe/pai. Deve, igualmente, ser ouvida (o) como esposa (o) que foi, para
que a relação com o (ex) cônjuge não seja ainda mais desestruturada e produza
reflexos nas escolhas envolvendo o rebento, ou na boa convivência com os
demais membros do núcleo familiar.
Nesse sentido, Aguida Arruda Barbosa (2012, p. 12) leciona que o
mediador familiar deve observar todo o contexto familiar, o que inclui questões
culturais de ordem antropológica, social, filosófica, política, psicológica e outras.
Nas demandas familiares, apesar de a mediação se mostrar mais
adequada, dadas suas particularidades, permanece a possibilidade de uso
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de outros métodos. Aplica-se o conceito de justiça multiportas56 — a mera
utilização de um método não exclui automaticamente a possibilidade de
se recorrer a outro (OLIVEIRA, 2019, p. 89). Conforme for a natureza
da controvérsia, analisa-se o melhor método a ser aplicado.
Acena-se, pois, com a proposta de que a mediação e a conciliação,
da maneira com que foram implementadas no CPC/2015, constituem métodos
direcionados à resolução das controvérsias de forma mais benéfica possível
para ambas as partes e não podem ser confundidas com nenhuma forma de
indevida intervenção estatal dentro do seio familiar.
3 BUSCA PELO CONSENSO E A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO
Uma das principais características da resolução de conflitos por meio
da mediação e conciliação consiste na celeridade e na persecução do resultado,
que não necessita seguir os formalismos do processo judicial.
No procedimento especial das “Ações de Família”, descrito no art.
694 e ss, do CPC/2015, prepondera a busca pela consensualidade em relação à
celeridade do desenvolvimento processual. Se as partes chegarem a um consenso,
capaz de encerrar o litígio, já no início da marcha processual, com a renúncia ao
prazo recursal e a outras formalidades, a prestação se dará de forma célere.
No entanto, não há óbice algum em se estender o trâmite da relação
jurídico-processual pelo tempo necessário para se alcançar o consenso.
Segundo Fabio Caldas de Araújo (2019, p. 343), o tratamento especial dado
pelo legislador permite que as “Ações de Família” não fiquem à mercê de
amarras preclusivas do procedimento comum.
O parágrafo único do art. 694 do CPC/2015 faculta as partes suspender
o processo em caso de tentativa de resolução do conflito por meio da mediação
extrajudicial, mas não especifica o prazo de suspensão. José Miguel Garcia
Medina (2020, p. 1051) entende que, por se tratar de requerimento das partes,
deve subsumir-se à hipótese do art. 313, II c/c §º4, do CPC/2015, que estipula
o prazo máximo de 6 (seis) meses de suspensão.
Por outro lado, como salientam Hermes Zanetti Jr, Michelle Ivair
Cavalcanti de Oliveira e Francisco Martínez Berdeal (2020, p. 249),
Termo criado por Frank Sander em 1976, segundo Cabral, Didier e Zaneti Jr.: “é a expressão de
uma nova arquitetura para a tutela dos direitos. Ao invés de uma só porta que permite o acesso
de todos e a qualquer tempo, sem distinções subjetivas, objetivas ou teleológicas, a Justiça passa a
apresentar muitas alternativas de acesso, diversas portas, diversas justiças, para uma só finalidade”,
onde, “Atacam-se as patologias diagnosticadas no Poder Judiciário, mas também se busca a
solução pelos meios adequados”. (JUSTIÇA MULTIPORTAS. Mediação, conciliação, arbitragem
e outros meios de solução adequada para conflitos Coord: Fredie Didier Jr, Hermes Zaneti Jr. e
Trícia Navarro Xavier Cabral. Salvador: Juspodvim, 2017, p. 6).
56
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o art. 16 da Lei de Mediação dispõe que a suspensão se dará pelo tempo
necessário para a solução consensual do litígio. Como parâmetros, os autores
tomam de empréstimo o prazo do procedimento comum
A limitação temporal não se harmoniza com processos de família, cuja
complexidade e profundidade raramente encontram paralelo em processos de
outra natureza. Nada obstante, uma possível solução, para evitar a suspensão
ad eternum, seria estipular a necessidade de renovação da suspensão dentro de
determinado lapso temporal, o que permitiria aferir se as partes estão agindo
de boa-fé e se realmente estão se empenhando na perspectiva de uma solução
consensual (ZANETTI, 2020, p. 249).
Diferentemente do procedimento comum (art. 334, §4º, CPC/2015), o
art. 695 do CPC/2015, que trata da designação da audiência de conciliação e
mediação,57 não traz exceções para designação do ato, o que induz ao raciocínio
de que, em se tratando de litígios familiares, sempre deverá ocorrer.
Luiz Guilherme Marinoni (2017, p. 795) considera inviável a realização
da audiência/sessão de conciliação e mediação, uma vez que a intenção do
legislador se concentra justamente na busca do consenso, o que pode ser
refletido, v.g., na ausência de indicação, no mandado de citação, da causa da
controvérsia (art. 695, §1º, CPC).
Já, Fernanda Tartuce (2016b, p. 9-10), analisa a questão sob a
ótica da voluntariedade que deve lastrear a realização de uma audiência de
conciliação e mediação. Segundo a autora, devem incidir as mesmas causas
de não realização do ato aplicáveis ao procedimento comum, sobretudo,
quando ambas as partes manifestarem desinteresse, ou a causa não admitir
autocomposição, sob o argumento de que esse proceder evitaria a realização
de atos que já se sabe de antemão que serão infrutíferos. Prestigia-se, assim,
a celeridade e economia processual.
De qualquer forma, ressalva-se a necessidade da clara informação
as partes acerca da possibilidade da realização em qualquer momento, se
assim desejarem. A inadmissibilidade da autocomposição ocorre em casos de
impossibilidade jurídica de autocomposição, ou quando é inadequada, como na
hipótese de recair alguma medida protetiva sobre uma das partes contra a outra.
No último caso, não se nega a razoabilidade na cautela adotada, por se tratar
de medida necessária à segurança da parte. Todavia, nas demais hipóteses,
muitas vezes, não haverá voluntariedade, ante a peculiaridade das controvérsias
familiares, não raro permeada de exacerbada animosidade.
Ademais, nada impede que a primeira audiência de conciliação/
mediação seja a oportunidade para as partes serem informadas acerca
dos benefícios de resolver o litígio pela via consensual e, considerando
57

Tratando de métodos diversos, a conjunção alternativa “ou” seria mais adequada.
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a possibilidade e prolongamento das sessões, não necessariamente nela será
celebrado o acordo.58
O art. 696 do CPC/2015 dispõe que a audiência de mediação e
conciliação poderá “[…] dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias
para viabilizar a solução consensual, sem prejuízo de providências jurisdicionais
para evitar o perecimento do direito.” Não estipula um número máximo de
sessões ou audiências,59 tampouco fixa prazo, mínimo ou máximo, para a
realização entre uma e outra.
Na audiência de conciliação do procedimento comum, há uma limitação
temporal de até 2 (dois) meses entre uma sessão e outra (art. 334, §2º, CPC),
desde que necessária à composição das partes.60 Embora ainda pouco utilizado
na prática, em casos de mediação, que aborda o conflito em sua profundidade, a
utilização de mais sessões se mostra imprescindível para que o método consiga
alcançar a finalidade a que se destina. O prolongamento da marcha processual,
neste caso, tem sua razão de ser.
A duração razoável do processo, alçada à condição de direito
fundamental (art. 5º, LXXVII, CF), pela Emenda Constitucional n° 45/2004,
e contemplada em diversos tratados e convenções internacionais, dentre os
quais, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (arts. 7.5. e 8º),61 visa
garantir às partes que recebam a prestação jurisdicional, por meio de decisão
que encerre o conflito em tempo razoável.
Com efeito, “no processo o tempo é mais que ouro: é justiça” (COUTURE
apud NERY, 2016, p. 371). Não é difícil perceber que, com o passar do tempo
e o avanço das tecnologias, reclama-se cada vez maior celeridade e otimização
nas respostas. Com a tutela jurisdicional, não é diferente. Como destaca José
Miguel Garcia Medina (2020, p. 39), tutela prestada tardiamente não pode ser
considerada eficiente
Para Hermes Zanetti e outros, na mesma obra, “a obrigatoriedade da sessão de mediação ou audiência
de conciliação não viola o princípio da voluntariedade pelo fato de que a solução consensual será
sempre expressão da autonomia da vontade e da independência das partes. O seu comparecimento
ao ato é que se tornou obrigatório, e, não, obviamente, a realização de acordo. (ZANETI JR, Hermes;
OLIVEIRA, Michelle Ivair Cavalcante; BERDEAL, Francisco Martinez, A ATRIBUIÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO NAS AÇÕES DE FAMÍLIA. Revista Eletrônica de Direito Processual –
REDP. Rio de Janeiro. Ano 14. Vol. 21. Número 3. Setembro a Dezembro de 2020, p. 252).
59
Usualmente utiliza-se o termo “audiência” quando da realização do método de conciliação e
“sessão” em caso de mediação.
60
O Enunciado 577 do Fórum Permanente de Processualistas Civis expõe que depende da
concordância de ambas as partes a realização de nova sessão. Disponível em: https://institutodc.
com.br/wp-content/uploads/2017/06/FPPC-Carta-de-Florianopolis.pdf. Acesso em: 15 nov. 2020.
61
O Brasil é signatário da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, também conhecida
como Pacto de São José da Costa Rica, desde a entrada em vigor do Decreto nº 678, de 6 de
novembro de 1992.
58
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A duração razoável de um processo deve ser analisada com objetividade,
de acordo com sua natureza, o comportamento das partes, autoridades judiciárias
e com a fixação de prazos para a prática de atos (NERY, 2017, p. 372).
Ao tratar de questões que envolvam afeto e vínculos, o procedimento
para superação de traumas e aspectos mal resolvidos inexoravelmente trabalha
com o tempo.
No divórcio litigioso, por exemplo, o rompimento da relação conjugal faz
ruir um edifício de expectativas e certezas, como padrão de vida, estabilidade e
companhia. Independentemente da causa, “significa também a dura constatação de
que não temos garantia do amor” (PEREIRA, 2001, online). A separação é rito de
passagem dos mais traumáticos e sofridos, pois muitos não conseguem realizar a
transição do luto, vivendo, por anos, em melancolia por não superar o ciclo que já se
encerrou. Sair dessa posição de sofrimento é “tomar as rédeas do próprio destino”
(PEREIRA, 2010, online) e ter a capacidade de fazer suas próprias escolhas, o que
inclui encontrar a solução mais adequada para questões patrimoniais, de filhos
(guarda/visitação), dentre outras. Essa emancipação do sujeito, que necessita, na
maioria dos casos, vencer as fases da perda, demanda tempo.
Partindo desta realidade empírica, o legislador previu a possibilidade
de alongar o trâmite de processos que versem sobre controvérsias familiares.
O intuito é permitir a construção de um consenso, seja por meio da conciliação,
seja por meio da mediação, evitando futuras demandas e resolvendo, de uma
vez por todas, a controvérsia em sua base. Sobre a ponderação, pelo legislador,
do princípio da razoável duração do processo em demandas familiares, bem
dissertou Fabio Caldas de Araújo (2019, p. 345):
A interpretação do art. 5º, LXXVIII, da CF/1988
deve levar em consideração a natureza das pretensões
que são postas em juízo, e nem sempre o processo
finalizado em menor tempo corresponde ao que
atende ao escopo de pacificação e restauração
entre as partes.
É certo que o processo não pode perdurar para sempre. A partir do
momento em que constatada a ausência de real interesse em acordar, deverá se
seguir o caminho do procedimento comum (art. 697 do CPC/2015).
Capacitado que deve ser (art. 11 da Lei 11.340/2015), caberá ao
mediador/conciliador, um olhar atento para tentar identificar às hipóteses em que
o caminho da consensualidade, efetivamente, deve ser perquirido. Semelhante
atenção deve ser direcionada à escolha do método a ser utilizado, sob pena de
desnaturar a função de cada um deles, frustrando-se legítimas expectativas.
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CONCLUSÃO
Atento à realidade pragmática, o CPC/2015 implementou um
procedimento especial para as chamadas “Ações de Família”, contenciosos
de divórcio, separação, reconhecimento e extinção de união estável, guarda,
visitação e filiação.
O objetivo do legislador foi estimular a autocomposição na solução de
conflitos em causas familiares, cuja complexidade e profundidade nem sempre
são bem resolvidas com uso dos métodos heterocompositivos. A construção de
uma decisão de forma conjunta pelas partes coloca-se como alternativa viável
para superação de traumas e questões pessoais.
Ainda que, de alguma forma retarde o andamento processual, a busca
pelo consenso não encontra óbice no princípio da duração razoável do processo,
previsto, dentre outros, no art. 5º, LXXVIII, da CF, e nos arts. 7.5 e 8º da
Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que deve ser compreendido
a partir de um novo olhar, atento às especificidades intrínsecas das questões
familiares. Resposta célere, mas ineficaz no plano jurídico-social, não pode ser
considerada adequada.
Com o incentivo à aplicação dos métodos adequados de resolução de
conflitos, controvérsias são dirimidas em toda, ou quase toda, sua origem e
extensão, possibilitando que as partes obtenham de modo efetivo e satisfatório
a solução de suas querelas, ou quando menos lhes seja oportunizada a melhor
comunicação e, consequente, convivência harmônica, um dos principais
objetivos do processo.
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RESUMO
Este artigo de revisão tem o escopo de demonstrar o status quaestionis dos
autores em relação ao reconhecimento do problema do congestionamento do
Poder Judiciário e as possíveis formas de superação. Trata-se de abordagem
interdisciplinar em que, por meio de metodologia fenomenológica, investiga-se
a hiperjudicialização, buscando-se reconhecer as causas sociais e culturais na
sua composição pós-moderna, além da possibilidade de ampliação do sistema
multiportas estimulado pelo Código de Processo Civil, Lei de Mediação e
resoluções 125/2010, 325/2020 e 358/2020, todas do Conselho Nacional de
Justiça. Conclui-se que, em uma sociedade orientada por uma cultura balizada
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na vontade individual, que resultou no congestionamento do Poder Judiciário,
as melhores e mais adequadas soluções devem ter maior participação dos
indivíduos na sua formulação, aliadas à construção de sólidos valores morais e
éticos, atualmente dissolvidos na sociedade líquida moderna.
PALAVRAS-CHAVE: Hiperjudicialização. Pós-modernidade. Autocomposição.
ABSTRACT: This review article aims to demonstrate the quaestionis status
of the authors in relation to the recognition of the problem of congestion in
the Judiciary and the possible ways to overcome it. This is an interdisciplinary
approach in which, through phenomenological methodology, hyperjudicialization is investigated, seeking to recognize social and cultural causes
in its postmodern composition, in addition to the possibility of expanding the
multiport system stimulated by the Process Code Civil, Mediation Law and
resolutions 125/2010, 325/2020 and 358/2020, all from the National Council
of Justice. It is concluded that, in a society guided by a culture based on
individual will, which resulted in the congestion of the Judiciary, the best and
most appropriate solutions must have greater participation of individuals in its
formulation, combined with the construction of solid moral and ethical values,
currently dissolved in the modern liquid society.
KEYWORDS: Hyperjudicialization. Postmodernity. Alternative Dispute Resolutions.
SUMÁRIO: Introdução. 1 A hiperjudicialização da sociedade. 2 A sociedade
pós-moderna. 3 As soluções autocompositivas. Conclusão. Referências.
INTRODUÇÃO
A pesquisa científica deve buscar a compreensão dos problemas reais
encontrados na sociedade, investigando meios de os solucionar.
Nesse sentido, com vistas à promoção de soluções úteis, este artigo
científico pretende realizar uma revisão sistemática do conhecimento
epistemológico relevante produzido por diferentes autores que demonstram
preocupação com as seguintes graves questões: verificar o congestionamento
do Poder Judiciário; identificar as possíveis causas da hiperjudicialização; e,
especialmente, avaliar as formas institucionais de solução das lides a fim de que,
adequadamente utilizadas, possam colaborar com a redução da judicialização.
Para este intento não é suficiente realizar a análise do fenômeno
jurídico strictu sensu, isto é, a percepção da existência de conflitos de interesses
qualificados por uma pretensão resistida, a lide processual.
Para buscar a compreensão das causas da transformação social, que
ensejaram a hiperjudicialização, é imprescindível uma abordagem sistêmica
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que possa enxergar, além da lide processual, a lide sociológica, o que permitirá
diferir os conflitos essencialmente de direito que demandam necessária
intervenção judicial, dos conflitos de interesse, na expressão de Carnelutti,
utilizada para descrever o posicionamento antagônico entre duas ou mais
pessoas sobre o mesmo bem da vida.
O contexto é o de uma sociedade complexa em que se percebe a alta
velocidade na geração e transmissão de informações, fatores que fazem com que
a academia, a produção racional, científico-epistêmica, não possa tardar a acolher
esta nova realidade: a hiperjudicialização no contexto de uma sociedade complexa.
Exatamente por isso, a abordagem será interdisciplinar, com análise
de produções científicas antropológicas aptas a revelar a composição e a
natureza humanas, além do estudo sociológico, que tem por enfoque o modo de
relacionamento entre os indivíduos na sociedade contemporânea.
É absolutamente evidente que as formas jurídicas empregadas pelo
Estado para solucionar todo o universo de lides tiveram de ser ponderadas,
mormente, em se considerado o acesso à justiça como o mais básico dos direitos
humanos, sem o qual não resta possível a concretização dos demais direitos.
No mesmo sentido, seguiram as políticas públicas de tratamento
adequado dos conflitos de interesses, mormente, as propostas de pacificação
judicial autocompositivas, que superam o problema da baixa confiabilidade social
em soluções impostas por magistrados, alheias às vontades e participação das
partes. O magistrado decide com base em premissas inafastáveis materializadas
nos limites da lide processual apresentada ao Estado-juiz por um profissional
(advogado) que traduz a pretensão da parte em linguagem técnico-jurídica, nada
além do pedido e dos pontos contraditórios bilateralizados pela contestação. A
solução de direito encontrada pela sentença, adjudicada pelo Estado, muitas
vezes não alcança os verdadeiros interesses das partes escondidadas por trás da
lide. A justiça, na percepção dos jurisdicionados, é valor muito complexo para
ser acessado apenas do ponto de vista técnico-jurídico.
Posto que as Ciências Humanas e Sociais são definitivamente
influenciadas pelos paradigmas epistêmicos e metodológicos, a clareza do
conteúdo a ser dissertado mantém argumentação clara e eficiente de todos os
pressupostos da pesquisa já realizada.
Ainda que o Poder Judiciário tenha alcançado, no decorrer dos últimos
anos, uma grande produtividade numérica e esteja no seu limite de atuação,
o problema da hiperjudicialização ainda persiste, indicativo de que apenas o
cumprimento das metas quantitativas não é suficiente.
Nos ensinamentos de Cappelletti e Garth, temos três ondas de acesso à
justiça. A primeira onda consistente na assistência judiciária aos pobres, a segunda
a da maior representação dos interesses difusos e a terceira a do aceso à representação
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em Juízo a uma concepção mais ampla de acesso à justiça. A composição dos
conflitos constitui uma solução contemporânea capaz de superar as barreiras ao
acesso à justiça citadas, ou seja, atua no contexto da chamada “terceira onda” de
acesso à justiça, a qual “centra sua atenção no conjunto geral de instituições e
mecanismos, pessoas e procedimentos utilizados para processar e mesmo prevenir
disputas nas sociedades modernas” (CAPPELLETTI, 1998, p. 67-68).
Diante disto, imperioso o avanço da política para tratamento adequado
dos conflitos, de modo a ampliar a utilização dos meios adequados em território
nacional e, consequente, favorecer introdução de uma cultura da paz no país.
Conforme Kazuo Watanabe destaca em seu artigo sobre Política
Pública do Poder Judiciário Nacional para o tratamento adequado dos conflitos
de interesse “é imperioso o estabelecimento pelo próprio Poder Judiciário
de uma política pública de tratamento adequado dos conflitos de interesses,
estimulando e mesmo induzindo uma ampla utilização, em nível nacional, dos
meios consensuais de solução dos conflitos.” (WATANABE, 2011, p. 4).
Ainda, serão abordados alguns dos aspectos fundamentais da sociedade
pós-moderna, ou modernidade líquida, na expressão de Zygmunt Bauman, e as
implicações sociais apresentadas por José Ortega Y Gasset.
O derradeiro capítulo demonstrará, teoreticamente, a efetividade das
soluções autocompositivas, pois o indivíduo, o sujeito humano que apresenta
a sua vontade perante o mundo, manterá maior satisfação e sujeição à ordem
social quando compreender as causas de suas lides, podendo, inclusive, tentar
evitá-las ou, ao menos, compô-las.
1 A HIPERJUDICIALIZAÇÃO DA SOCIEDADE
De acordo com o “Relatório Justiça em Números”, produzido pelo
Conselho Nacional de Justiça:
Em toda a série histórica, a taxa de congestionamento
do Poder Judiciário se manteve em patamares elevados,
sempre acima de 70%. As variações anuais são sutis
e, em 2017, houve redução de um ponto percentual,
fato até então nunca observado. Ao longo de oito
anos, a taxa de congestionamento variou em apenas
1,5 ponto percentual. (CNJ, 2018) [mas já percebemos
melhorias] O aumento da produtividade ocorreu de
forma coordenada, pois foi verificada em ambos os
graus de jurisdição. Esse esforço culminou em uma
taxa de congestionamento de 68,5%, sendo o menor
índice verificado em toda a série (CNJ, 2020, p. 5)
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Isso quer dizer que a necessidade de desafogamento do Poder Judiciário
é um problema urgente, notório e até gerador de injustiças, pois a estrutura
estatal destinada a conformar as lides não está conseguindo solucionar, apesar
da melhora, em número ou em tempo razoáveis, o volume de casos ajuizados
anualmente. Este cenário se vê em muito refletido nas metas nacionais 1 e 2,
descritas na Resolução 325/2020 do CNJ, que visam empreender esforços na
“prevenção de formação de estoque e (...) redução de passivo processual”.
Camila Silva Nicácio, por outras trilhas epistêmicas, atinge as mesmas
conclusões apresentadas neste artigo. In verbis:
Assim, o que encorajaria “o aumento da demanda
social pelo direito” (direito oficial) seria, sobretudo,
a confirmação da falência de sistemas tradicionais
e não governamentais de regulação social (como a
família, a escola, os sindicatos etc.), ligada igualmente
à multiplicação dos campos passíveis de serem
regulados pelo Estado” (NICÁCIO, 2017, p. 6).
Nessa citação, em que a autora menciona J. Faget e Marcela Iacub,
também foi elaborada uma crítica à “juridicização dos costumes” ao afirmar
o excesso de intromissão do “direito oficial” em setores da vida privada que
seriam melhor regulados por outras ordens normativas, como a família, a escola
ou até sindicatos.
Por evidente, e acompanhando a própria autora, não se pretende a
mera substituição da prestação jurisdicional pelas soluções consensuais de
conflitos. Não há qualquer relação na oposição entre eventual “contratualismo”
e “desmaterialização do Direito”.
São semelhantes as concluões deste artigo com as da autora que afirma:
“É necessário senso de adequação e de oportunidade, como também ações
pedagógicas visando a sensibilizar o público de cidadãos sobre a existência de
diferentes mecanismos de regulação, bem como suas particularidades e limites”
(NICÁCIO, 2017, p. 15).
Dentre os objetivos estratégicos, estabelecidos pelo Conselho Nacional
de Justiça e que compõem os macrodesafios da Resolução 325/2020, estão os
de assegurar os direitos fundamentais, conferir agilidade e produtividade à
prestação jurisdicional, prevenir litígios e adotar soluções consensuais para os
conflitos. Há muito a ser feito e a facilitação de acesso à justiça, mais do que
o acesso ao Poder Judiciário, é a oferta de instrumentos públicos e privados
de prevenção, transformação e solução extrajudicial de conflitos. Ainda
amparado na Resolução 325/2020 do CNJ, incumbe a Rede de Governança
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Colaborativa do Poder Judicário o “aperfeiçoamento da Estratégia Nacional
do Poder Judiciário 2021-2026”, para a adequada prestação jurisdicional nesta
sociedade pós moderna, inclusive com a “criação de soluções tecnológicas
para a resolução de conflitos pelo Poder Judiciário por meio da conciliação e
mediação”(nos moldes da Resolução 358/2020 e às advertências da Lei Geral
de Proteção de Dados).
Reconhecer a existência de um problema exige identificar as suas
causas. Nesse sentido, o procedimento, por necessidade lógica, inicia-se com
a identificação das causas para, então, buscar meios de solucioná-las. Assim,
valendo-nos da lição de Almeida (ALMEIDA, 2015, p. 155):
Nos últimos anos, o Poder Judiciário viu-se diante
de um aumento considerável das demandas judiciais
e, atualmente, é visto pela sociedade como único
e importante órgão de solução dos conflitos. A
judicialização das demandas sociais significa que
todos os litígios, dos mais simples ao mais complexos,
são submetidos ao crivo do Judiciário. Nesse processo,
vários fatores contribuíram para a supervalorização
do referido órgão: o neoconstitucionalismo que
superou o estado Legislativo e consagrou a
supremacia da Constituição; o pós-positivismo que
preconiza uma valorização dos princípios e sua
inserção na Constituição através da inserção dos
direitos fundamentais; a insuficiência da atuação
dos outros Poderes, mais precisamente o Executivo,
que não atende às necessidades sociais; a própria
complexidade das relações sociais na modernidade
(consequência de uma sociedade massificada) exige
uma atuação mais efetiva e concreta do direito, o
que resulta no processo de judicialização de todo
o tipo de demanda social; e o despertar gradual da
sociedade no sentido de exigir a reparação de lesões
aos seus direitos (característica quase sempre latente
na sociedade brasileira, tendo em vista seu contexto
histórico) que vê no Judiciário o órgão solucionador
de todo e qualquer conflito social. (grifos nossos)
Partindo dessa premissa, uma das causas identificáveis do problema
abordado neste capitulo, a hiperjudicialização da sociedade, decorre da necessidade
de atuação direta do Estado nas lides, por meio de prestações jurídicas.
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Conforme Canotilho (2004, p. 52-53), as “posições jurídicas prestacionais”
exigem um aumento do Poder Estatal perante a sociedade, para que possa enfrentar
os direitos concedidos aos cidadãos”. O mesmo autor afirma que:
1) no plano político-constitucional, as posições
jurídicas prestacionais são posições claudicantes, pois
a sua optimização pressupõe sempre uma reserva
econômica do possível, que os órgãos ou poderes
públicos interpretarão ou densificarão segundo os
modelos político-económicos dos seus programas de
governo; 2) no plano jurídico-dogmático, assiste-se
a uma inversão do objecto do direito subjectivo: os
clássicos direitos de defesa reconduziam-se a uma
pretensão de omissão dos poderes perante a esfera
privada; os direitos a prestações postulam uma
proibição de omissão, impondo-se ao Estado uma
intervenção activa de fornecimento de prestações;
3) nos planos metódico e metodológico, enquanto
a densidade, das normas consagradoras de direitos
de defesa permite, tendencialmente, a justicialidade
destes direitos, jurídico-individualmente accionada,
os preceitos consagradores dos direitos a prestações
estabelecem imposições constitucionais vagas
e indeterminadas, dependentes da interpositio
do legislador e demais órgãos concretizadores.
(grifos nossos).
Ressalte-se que a própria cultura promovida pelas instituições
educacionais e universidades, contribuem com a citada hiperjudicialização.
Veja-se, nesse sentido, Caperuto (2017):
Aprendemos a litigar na faculdade e as pessoas
procuram o advogado não para fazer uma conciliação,
mas para abrir o processo e brigar até o fim. Nos
Estados Unidos é diferente, pois há anos eles adotam
vários métodos de conciliação. No Japão, então, é
uma vergonha procurar o Judiciário, porque significa
que esta pessoa não teve a capacidade de resolver
seus conflitos.
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Há indicativos, lembrados por Camila Silva Nicácio, que justificariam a
cultura da judicialização. Ao citar Michel Alliot, antropólogo do Direito francês,
Nicácio apresenta a importância das diferentes cosmogonias e cosmologias para
a representação que se faz do Estado e de sua justiça, explicando que:
As sociedades judaico-cristãs, por exemplo, para as
quais o universo é criado por um deus exterior e superior
a ele, tenderiam a ver no Estado – o substituto laico
desse deus – o recurso primeiro para seus problemas
e dificuldades, segundo uma lógica tendendo a
desresponsabilizar o sujeito. Tal responsabilidade
recairia no contesto das culturas orientais, inteiramente
sobre o indivíduo, responsável por manter o esuilíbrio
de um univrso infinito e terno, pelo qual nenhum
deus exterior pode responder. Esta visão irá incidir
naturalmente na maneira segundo a qual tais culturas
concebem o Estado, seu direito e sua justiça – recursos
últimos à gestão da vida em sociedade. A aversão das
culturas orientasis ao contencioso, e simetricamente o
apego das culturas ocidentais ao mesmo, encontrariam
guarida nesta demonstração (NICÁCIO, 2013, p.33).
Há evidências de que uma das causas do congestionamento do Poder
Judiciário é a hiperjudicialização, agravada por uma cultura de promoção da
conflituosidade na busca da satisfação dos direitos prometidos pela Constituição
da República, muitos deles não efetivados.
2 A SOCIEDADE PÓS-MODERNA
Identificadas algumas, dentre outras, causas do fenômeno do
congestionamento do Poder Judiciário, é necessária uma nova abordagem para
a solução dos conflitos. O Poder Judiciário, com base no ponto de vista técnicojurídico, normalmente ocupa-se da identificação de direitos por meio da noção
bilateral entre direitos e deveres, o que muitas vezes não satisfaz os verdadeiros
interesses das pessoas.
Para se avançar na identificação das causas desse fenômeno, é
necessário perceber a sociedade moderna, sua natureza social e características
fundamentais. Zygmunt Bauman (1999, p. 28) analisa a sociedade atual,
denominada modernidade líquida, ou líquido-moderna, identificando o
comportamento humano:
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[...] tendem a ser inflexíveis quando defendem seus direitos
aos serviços prometidos, mas em geral querem seguir seu
caminho e ficariam irritados se isso não lhes fosse permitido.
Ocasionalmente podem reivindicar melhores serviços; se forem
bastante incisivos, vociferantes e resolutos, podem até obtê-los.
Se se sentirem prejudicados, podem reclamar e cobrar o que
lhes é devido – mas nunca lhes ocorreria questionar e negociar
a filosofia administrativa do lugar, e muito menos assumir a
responsabilidade pelo gerenciamento do mesmo. Podem, no
máximo, anotar mentalmente que não devem nunca mais usar
o lugar novamente e nem recomendá-lo a seus amigos.
Zigmunt Bauman demonstra o comportamento das pessoas da moral
prevalecente em determinado momento histórico. Assim, a falta de limites na
demanda de “direitos” deve ser considerada uma “fratura no tecido social”. Em
melhores termos: “A infinidade da responsabilidade moral, a falta de limites da
demanda moral simplesmente não pode se sustentar quando ‘o Outro’ aparece
no plural” (BAUMAN, 2001, p. 163).
Nesse sentido, José Ortega Y Gasset (2016, p. 84), ainda em meados
de 1930, pela obra A Rebelião das Massas, pressagiou a formação do que se
podería chamar de homem contemporâneo:
O novo fato social que aqui se analisa é este: a história
europeia parece, pela primeira vez, entregue à decisão
do homem vulgar como tal. Ou dito em voz ativa: o
homem vulgar, antes dirigido, resolveu governar o
mundo. Esta resolução de avançar para o primeiro
plano social produziu-se nele, automaticamente,
mal chegou a amadurecer o novo tipo de homem
que ele representa. Se atendendo aos defeitos da
vida pública, estuda-se a estrutura psicológica deste
novo tipo de homem-massa, encontra-se o seguinte:
1º, uma impressão nativa e radical de que a vida é
fácil, abastada, sem limitações trágicas; portanto,
cada indivíduo médio encontra em si uma sensação
de domínio e triunfo que, 2º, o convida a afirmar-se
a si mesmo tal qual é, a considerar bom e completo
seu haver moral e intelectual. Este contentamento
consigo o leva a fechar-se em si mesmo para
toda instância exterior, a não ouvir, a não pôr
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em tela de juízo suas opiniões e a não contar
com os demais. Sua sensação íntima de domínio
o incita constantemente a exercer predomínio.
Atuará, pois, como se somente ele e seus congêneres
existissem no mundo; portanto, 3º, intervirá em tudo
impondo sua vulgar opinião, sem considerações,
contemplações, trâmites nem reservas; quer dizer,
segundo um regime de “ação direta”. Este
repertório de feições fez com que pensássemos em
certos modos deficientes de ser homem, como o
“menino mimado” e o primitivo rebelde; quer dizer,
o bárbaro. (O primitivo normal, pelo contrário, é o
homem mais dócil a instâncias superiores que jamais
existiu – religião, tabus, tradição social, costumes –.)
[...] Este personagem, que agora anda por toda a
parte e onde quer impor sua barbárie íntima, é,
com efeito, o garoto mimado da história humana.
(grifos nossos).
Em suma, a socidade pós-moderna acostumou-se a tudo exigir, a nada
negociar e, havendo interesses insatisfeitos, demandar por meio do Estado a sua
satifação, independemente de negociações com a parte contrária.
3 AS SOLUÇÕES AUTOCOMPOSITIVAS
Reconhecendo os problemas até aqui expostos, o Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), gestor de políticas publicas no âmbito do Poder Judiciário,
percebeu a necessidade de compor as lides por meio da atuação volitiva das
partes. Sem limitar-se, no entanto, a um demandante exigindo o que considerar
o próprio direito, mas com ampliação dos métodos de resolução de conflitos
por meio de ações de negociar, compor a lide, atendendo-se tanto aos efetivos
interesses quanto às formas possíveis de conciliação.
Para realizar tal intento, em 2006, o CNJ estabeleceu três parâmetros
fundamentais: 1) compromisso na tentativa de conciliação; 2) expansão dos
Juizados Especiais; e 3) a capacitação profissional de mediadores e conciliadores.
Assim, quanto aos macrodesafios do Poder Judiciário para o sexênio,
2021-2026, a Resolução 325/2020, em seu anexo, efetivamente sintetiza a
priorização de solução adequada dos conflitos:
Refere-se ao fomento de meios extrajudiciais para
prevenção e para resolução negociada de conflitos,
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com a participação ativa do cidadão. Visa
estimular a comunidade a resolver seus conflitos
sem necessidade de processo judicial, mediante
conciliação, mediação e arbitragem. Abrange também
parcerias entre os Poderes a fim de evitar potenciais
causas judiciais e destravar controvérsias existentes
[…] (CNJ, 2014) (grifos nossos).
Os meios consensuais de resolução de conflitos, instituídos por meio
da Política Pública de Tratamento Adequado de Conflitos de Interesses,
implementada no Brasil pela Resolução CNJ n. 125/2010, posteriormente,
alterada pelas emendas 1/2013, 2/2016 e Resolução 326/2020, foram
recepcionados pelo Código de Processo Civil de 2015.
Diferenciando a conciliação da mediação, o CPC/2015 dispõe que o
mediador apenas “facilita o diálogo entre as pessoas para que elas mesmas
proponham soluções (art. 165, §3º)”. Sua interferência se dá de forma mais
direta, inclusive, podendo “chegar a sugerir opções de solução para o conflito
(art. 165, §2º)”. Assim, tem-se que o aspecto fundamental seja a participação
efetiva das partes na busca de soluções, na apresentação de uma maneira que
permita aos contendores encontrarem um caminho que supere a lide existente
pelo métodoo autocompositivo, ou seja, buscar melhores instrumentos de
apaziguamento social.
É importante destacar que, no Brasil, a grande maioria dos conflitos é
resolvida sob a tutela do Poder Judiciário, que normalmente utiliza o método
adversarial, a cultura impregnada na sociedade de que as partes são adversárias,
que deve haver um ganhador e um perdedor, não há uma efetiva promoção de
técnicas outras para pacificação de demandas judiciais.
Buscando-se em Santos (2006), os estudos sociológicos demonstram
a eficácia dos paradigmas impostos pelo Conselho Nacional de Justiça sobre
conflitos sociais e mecanismos de solução, permitindo afirmar que: a) em
primeiro lugar, o Estado moderno ou contemporâneo não tem o monopólio da
produção e distribuição do direito, posto que o direito estatal coexiste com outros
que com ele se articulam de modos diversos; b) em segundo lugar, o relativo
declínio da litigiosidade civil não significa a diminuição dos conflitos sociais
e jurídicos, mas resulta do desvio desses conflitos para outros mecanismos de
resolução, informais e mais baratos, existentes na sociedade.
Para Antonio Hélio Silva (2008, p. 21), a desjudicialização por meios
alternativos é uma das formas viáveis para solução de litígios. Segundo esse autor:
A adoção de meios alternativos de solução de litígios está
associada a processos e movimentos de informalização
171

MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO - MÉTODOS ADEQUADOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS

e desjudicialização da justiça, à sua simplicidade e
celeridade processual, através do recurso a meios
informais para melhorar os procedimentos judiciais e
à transferência de competências para instâncias não
judiciais, o que não leva ao enfraquecimento do
Poder Judiciário. (grifos nossos)
Ofertar múltipas portas de acesso à justiça, oportunidade para, em
espaços dialógicos de respeito, transmitir valores éticos e morais, permitirá que
a sociedade diminua o demandismo, enfrente melhor e com naturalidade os
conflitos e, principalmente, que possa encontrar, pelos métodos adequados de
solução de controvérsias, o apaziguamento social, finalidade do prório Direito.
O brocardo jurídico ubi societas ubi ius (“onde há a sociedade, há
o direito” ou “onde está a sociedade está o direito”) deve ser antecedido por
ubi societas ubi confligit (“onde há sociedade, há o conflito” ou “onde está a
sociedade, está o conflito”).
O conflito é natural nas relações. Contudo, muitas portas podem se
apresentar como adequadas para solucioná-lo, o administrar e transformar.
Tanto o Código de Processo Civil quanto a Lei de Mediação estimulam as
soluções consensuais. Igualmente, o CNJ, ainda antes das reformas legislativas,
por meio da Resolução 125/2010, já prometia um sistema multiportas com
soluções pré-processuais e acesso à mediação e conciliação, antes da busca por
soluções impostas.
Seguindo a mesma linha, a Resolução 358/2020 CNJ prevê a adoção
de soluções tecnológicas e ideias inovadoras para otimização do Judiciário.
É o caso do sistema informatizado para a resolução de conflitos por meio da
conciliação e mediação (SIREC), que contará com diversas funcionalidades,
tais como, cadastro das partes, integração com o cadastro nacional de
mediadores e conciliadores (Conciliajud), cadastro de casos extrajudiciais,
acoplamento com o sistema processual, negociação com troca de mensagens,
possibilidade de propostas para aceite, assinatura e de emissão de relatórios
para gerir os requerimentos feitos pelas partes. A Resolução 325/2020 do
CNJ, também, reforça a impresdindibildiade das soluções autocompositivas.
Não só prevê o alinhamento à Estratégia Nacional do Poder Judiciário (20212026), com salvaguarda dos direitos fundamentais, agilidade, produtividade na
prestação jurisdicional, prevenção de litígios e adoção de soluções consensuais
para os conflitos, como também auxilia no prognóstico do Judiciário do
futuro. A valorização em máxima medida dos métodos adequados se dá pela
responsabilização colaborativa de execução conferida a todos os colaboradores
do Judiciário, com publicização, monitoramento e avaliação dos resultados
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alcançados. Em seu § 3º do artigo 11 deixa clara a necessidade de “monitoramento
de objetivos, metas, indicadores e iniciativas previstas nos planos estratégicos
dos órgãos do Poder Judiciário e dos segmentos de justiça (...)”, conferindo
prioridade às metas elaboradas, a exemplo das soluções autocompositivas.
É importante destacar, ainda, que os números atuais favorecem o
prestígio às soluções por meio da conciliação. Em 2019, 3,9 milhões de
sentenças homologatórias de conciliação foram proferidas (12,5% de todos os
processos), com índicies conciliatórios na faixa de 20% nos Juizados Especiais
(CNJ, 2020, p. 9)
Ao defenderem os métodos autocompositivos para a promoção da
cultura da paz social, José Luiz Bolzan de Morais e Fabiana Marion Spengler
(MORAIS, 2008, p. 75) lecionam que “Esse novo modelo de composição
dos conflitos possui base no direito fraterno, centrado na criação de regras de
compartilhamento e de convivência mútua que vão além dos litígios judiciais”.
Para os referidos autores:
Existem outros mecanismos de tratamento das
demandas, podendo-se citar a conciliação, a arbitragem
e a mediação. Trata-se de elementos que possuem como
ponto comum o fato de serem diferentes, porém não
estranhos ao Judiciário, operando na busca da “face”
perdida dos litigantes numa relação de cooperação
pactuada e convencionada, definindo uma “justiça de
proximidade e, sobretudo, uma filosofia de justiça do
tipo restaurativa que envolve modelos de composição e
gestão do conflito menos autoritariamente decisórios”.
Em suma, a composição dos conflitos sociais, entre indivíduos que
estejam tratando de direitos disponíveis, ou até de “direitos indisponíveis, mas
transigíveis”, na expressão da Lei 13.140/2015, não precisaria a sua solução
estar, necessariamente, vinculada à imediata prestação jurisdicional.
CONCLUSÃO
Verificou-se o histórico congestionamento do Poder Judiciário
decorrente de muitos componentes culturais e da composição plural da sociedade
moderna líquida, que de certa forma permitiram identificar e justificar, no
contexto complexo, algumas das possíveis causas da hiperjudicialização.
Avaliaram-se algumas das formas institucionais de solução das lides,
sinalizando a existência de outras múltiplas portas que podem possibilitar,
desde que adequadamente utilizadas, a redução da judicialização.
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Revisaram-se as principais conclusões obtidas pelos pesquisadores
acerca do paradigma explicitado.
Os problemas abordados são atuais, verdadeiros e complexos, o
que exigirá muito mais do que artigos e discussões epistêmicas para a sua
solução. Alguns passos foram dados, mas ainda será necessária a travessia
entre as previsões legais e a realidade cultural brasileira, que ainda mantém a
característica de procurar o Estado-juiz para resolver questões que poderiam ser
administradas de forma extrajudicial.
A produção intelectual realiza-se com a apresentação da realidade,
sempre complexa, mormente quando se enfrentam muitas variáveis, como
ocorre com a questão abordada. Entretanto, ainda assim foi possível, em parte,
conhecer algumas das causas em torno do problema, especialmente, com vistas
a gerar reflexões sobre algumas possíveis soluções.
Foi possível perceber que o congestionamento do Poder Judiciário não
pode ser imputado à mera inércia estatal, uma vez que o Poder Judiciário está
diuturnamente trabalhando com vistas a solucionar internamente os próprios
problemas e que a hiperjudicialização é consequência, também, da massificação
da sociedade pós-moderna na qual ainda prevalece a cultura do litígio, orientada
pela busca de decisões jurídicas fornecidas pelo Estado (o enfretamento da lide
por meio de promoção da litigiosidade para obter-se a satisfação dos direitos).
Escorando-se no conceito de modernidade líquida de Bauman, a própria
pós-modernidade é composta por indivíduos que realmente se consideram
efetivamente meros titulares de direitos e pouco preocupados com seus deveres,
especialmente, no reconhecimento da necessidade de negociação, isto é, da
percepção de que, mesmo diante da existência de direitos, a sua satisfação não
decorrerá apenas da força estatal, mas de um permanente estado de negociação
entre os participantes do meio social.
Como demonstrado na obra de José Ortega Y Gasset, o ser humano não
deve se comportar como “o garoto mimado da história humana”.
A hiperjudicialização e a conformação atual da sociedade pós-moderna,
exigem novos paradigmas de reconhecimento e enfrentamento dos problemas
sociais. Assim, a utilização de métodos consensuais, em múltiplas portas, com
soluções autocompositivas, permite fazer prevalecer a cultura da paz, com
promoção pedagogica da moral e a ética. Neste sentido, é o que refletem as
resoluções 358/2020 e 325/2020, ambas do Conselho Nacional de Justiça.
Dessa mesma forma, entende Camila Silva Nicácio, ao apresentar a
fundamental questão pedagógica do ensino e sensibilização dos cidadãos sobre
as diversas formas de regulação, por óbvio, obedecidos os limites de atuação de
cada modo de solução de conflitos.
O Conselho Nacional de Justiça, ao editar a Resolução 125/2010,
posteriormente alterada pelas emendas 1/2013, 2/2016 e Resolução 326/2020,
174

HOMENAGEM DOS ALUNOS E PROFESSORES DO MESTRADO DA UNIPAR AO MESTRE JOSÉ LAURINDO DE SOUZA NETTO

deixou claro que o acesso à justiça não se confunde com o acesso ao Judiciário,
e as partes não apenas devem apresentar seus pedidos, exigindo intervenção
estatal (heterocompositiva) direta em conformidade com seus direitos e suas
provas, mas também têm o direito de receber auxílio para resolver as próprias
disputas de forma consensual (autocompositiva). A Resolução 358/2020 segue
mesma linha, ao dispor acerca da adoção de soluções tecnológicas e ideias
inovadoras para otimização do Judiciário. A Resolução 325/2020, por seu
turno, também corrobora a impresdindibildiade das soluções autocompositivas,
valorizando em máxima medida os métodos adequados, inclusive, com
responsabilização colaborativa de execução conferida a todos os colaboradores
do Judiciário, com publicização, monitoramento e avaliação dos resultados
alcançados, permitindo verdadeiro prognóstico quanto ao caminhar rumo ao
Judiciário do futuro, voltado às soluções autocompositivas.
Os meios consensuais de resolução de conflitos, instituídos por meio
da Política Pública de Tratamento Adequado de Conflitos de Interesses,
implementada no Brasil pela Resolução CNJ n. 125/2010, foram recepcionados
pelo Código de Processo Civil de 2015.
Atualmente, com o estímulo aos métodos consensuais, por meio da
conciliação e mediação, a participação ativa e consciente das partes em conflito
é medida que se impõe, não apenas para atenuar o congestionamento do Poder
Judiciário, mas também para a obtenção de uma solução mais adequada em face
da nova conformação cultural que se apresenta na sociedade moderna-líquida.
Hoje, o que as pessoas querem é resolver o conflito na sua integralidade,
satisfazendo seus interesses e alcançando o bem da vida (lide sociológica), não
mais se conformam com a mera resolução da lide (lide processual) que muitas
vezes “mata o processo”, mas não soluciona o conflito.
Diversamente da solução imposta pelo Estado (forma heterocompositiva),
por meio da mediação, por exemplo, o mediador apenas facilita o diálogo entre
as partes, identifica os efetivos interesses em conflito e as auxilia para que
encontrem elas mesmas as adequadas soluções (forma autocompositiva). Na
conciliação, outra porta autocompositiva, o conciliador interfere de maneira
mais direta, mas nunca substituindo o protagonismo das partes. O que ocorre
é a possibilidade de apresentação, pelo conciliador, de propostas de resolução
de conflitos, para que as partes, sem qualquer imposição, optem por acolher, ou
não, a sugestão apresentada.
Não foi o objetivo do artigo, nem seria possível, se aprofundar
em todas as formas adequadas de solução de conflitos, que se encontram
nas obras que resultaram nesta revisão, tampouco tratou-se da arbitragem.
O foco que se deu foi a maior participação das partes na solução do conflito
(forma autocompositiva para atender a interesses), não apenas aguardando
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por uma decisão judicial (forma heterocompositiva para atender à lide
processual – posição).
Enfatizou-se, igualmente, a possibilidade de aprimorar o acesso à justiça
e a solução dos conflitos, desafogando o Judiciário e promovendo o atendimento
aos interesses individuais de forma fraterna, não egoísta, isto é, afastando o que
“eu quero” e fazendo emergir o “que podemos conseguir juntos”.
No contexto de uma sociedade hiperjudicializada, com um Poder
Judiciário congestionado, afigura-se recomendável e adequada a maior
participação dos indivíduos na formulação das resoluções das próprias lides,
por métodos diversos, preferencialmente, consensuais, (autocompositivos)
comportamento que pode ser estimulado por sólidos valores morais e éticos
que foram dissolvidos na sociedade líquida moderna.
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CAP. 3

O PROCESSO DEMOCRÁTICO E O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
EFETIVADOS POR INTERMÉDIO DA MEDIAÇÃO: UMA ANÁLISE
DOS DADOS DO CEJUSC DE TOLEDO/PR65
THE DEMOCRATIC PROCESS AND THE CONTRADITIONAL PRINCIPLE
EFFECTED THROUGH MEDIATION: AN ANALYSIS OF THE DATA
OF CEJUSC DE TOLEDO/PR
Alana Caroline Mossoi66
RESUMO
O objetivo do trabalho é investigar a importância dos métodos autocompositivos,
especialmente, a mediação, na concretização do processo democrático, vez que
revestidos do princípio do contraditório imediato entre as partes envolvidas. A
problemática reside em, à luz da mediação e dos dados do CEJUSC Toledo/
PR, refletir/demonstrar a relação entre democracia, participação efetiva das
partes e contraditório. Para tanto, utilizou-se a revisão bibliográfica a partir
do método dedutivo. Como principal contribuição do trabalho, tem-se que a
mediação é responsável pela concretização do processo democrático, mediante
a participação efetiva das partes na resolução dos seus conflitos e da nova visão
do Poder Judiciário.
PALAVRAS-CHAVE: Processo democrático; Princípio do Contraditório;
Efetividade. Dados do CEJUSC Toledo/PR.
ABSTRACT
The search for a democratic process goes back many centuries, which is why it
has become constantly elevated by law enforcement officials. It is noticed that
democracy, understood as the effective participation of the parties, gains more
space in the principle of contradictory, inserted in the Federal Constitution in 1988.
Currently, the principle finds support, for example, in the Code of Civil Procedure,
as well as in the institution self-compositional methods, such as mediation. Thus, it
is concluded that mediation is responsible for the concretization of the democratic
Agradeço ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Toledo/PR (CEJUSC),
na pessoa da Dra. Denise Terezinha Corrêa de Melo, pela disponibilização dos dados da pesquisa
de satisfação e, acima de tudo, permitir que eu me tornasse mediadora.
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process, through the effective participation of the parties in the resolution of their
conflicts and the new vision of the Judiciary, according to data collected by the
Judicial Center for Conflict Resolution and Citizenship in Toledo / PR (CEJUSC).
The bibliographic review was used based on the deductive method.
KEYWORDS: Democratic process; Contradictory principle; Effectiveness; Data
from CEJUSC Toledo / PR.
SUMÁRIO: Introdução. 1 O processo como ideia democrática. 2 Mediação e
sua aplicação no ordenamento jurídico brasileiro. 3 O princípio do contraditório
como ideia de influência nas decisões/sentenças, tal qual os métodos
autocompositivos. 4 CEJUSC’s e a experiência/pesquisa de satisfação do
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania na cidade de Toledo/PR.
Conclusão. Referências.
INTRODUÇÃO
O objetivo geral desta pesquisa é refletir/demonstrar a importância
dos métodos autocompositivos, especialmente, a mediação, na concretização
do processo democrático, vez que revestidos do princípio do contraditório
imediato entre as partes envolvidas.
Para tanto, irá se desenvolver em quatro tópicos. O primeiro, irá tratar do
processo democrático. No segundo tópico, abordar-se-á o instituto da mediação
e sua aplicação no ordenamento jurídico. Também, demostrar-se-á a sua inclusão
no sistema jurídico, vantagens, no que consiste e questões práticas decorrentes.
Além disso, irá se perpassar pela análise do princípio do contraditório, seu
surgimento e aplicação por meio dos métodos autocompositivos. Por fim,
analisar-se-á os dados da pesquisa de satisfação realizada no Centro Judiciário
de Solução de Conflitos e Cidadania de Toledo/PR.
Para desenvolvimento do trabalho, será utilizada pesquisa teóricobibliográfica, de modo a viabilizar análise da importância da mediação na
efetivação do processo democrático.
Por fim, o estudo se justifica, na medida em que muitas pessoas não
acreditam nos benefícios da mediação, crendo ser ‘uma perda de tempo’ e, até
mesmo, violação à razoável duração do processo.
1 O PROCESSO COMO IDEIA DEMOCRÁTICA
À luz do neoconstitucionalismo, o processo liga-se intimamente
à Constituição Federal que irradia para todo sistema a principiologia a ser
seguida como norte.
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Nesta linha, o Código de Processo Civil estabeleceu, em seu art. 1º,
a obrigatoriedade de observância da Carta Magna, ao dispor que o processo
será ordenado, disciplinado e interpretado de acordo com os valores e normas
fundamentais previstos na Constituição Federal. Assim, dando destaque para a
ideia democracia, fundamento do ordenamento jurídico brasileiro e da própria
Constituição Federal.
De acordo com Friede (1999), a noção básica do Estado de Direito surgiu
de forma forjada pela burguesia, no século XVIII, com o objetivo principal
de oposição ao absolutismo, por intermédio da submissão dos governantes à
vontade geral.
Posteriormente, a democracia passou a ser entendida como a realização
de valores, à exemplo da igualdade, liberdade e a dignidade, mais abrangente
que a própria ideia de Estado de Direito (BURRUFINI, 1991).
Por intermédio do avançar da sociedade, os cidadãos, além de
destinatários das normas jurídicas, passaram a ser seus autores, com a
consolidação dos direitos humanos.
Para Jônatas de Paula (2019), a democracia apresenta três significados:
o governo da maioria, ou da vontade geral; igualdade entre os cidadãos; e, por
fim, como o exercício da liberdade das pessoas.
Neste interim, a democracia representa o governo da maioria para
uma maioria em pé de igualdade e, quanto mais direitos fundamentais são
assegurados/concretizados, mais democracia haverá para e pelo povo.
O princípio democrático aponta, no sentido constitucional, para um
“processo de democratização”, o qual se alarga como concepção global aos diferentes
aspectos da vida econômica, social e cultural. É o criar de uma publicidade ativa
(Dahrendorf), através da participação na discussão sobre as possibilidades, fins e
alternativas nos processos de decisão política (SHIRAI, 1994).
Ainda, no âmbito processual, a compreensão do processo e procedimento
fundamenta-se no princípio democrático, a democracia necessita de uma
participação efetiva das partes. Dentro da lógica do Estado Democrático de
Direito, o exercício do poder do Estado, só será legítimo em havendo atuação/
participação das partes (ABREU, 2008). Neste sentido:
E hoje, prevalecendo as ideias do Estado social, em
que ao Estado se reconhece a função fundamental de
promover a plena realização dos valores humanos,
isso deve servir, de um lado, para pôr em destaque
a função jurisdicional pacificadora como fato de
eliminação dos conflitos que afligem as pessoas
e lhes trazem angustias; de outro, para advertir
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os encarregados do sistema, quanto à necessidade de
fazer do processo um meio efetivo para a realização
da justiça. (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO,
2013, p.46).
Por esta razão, visando alcançar a denominada justiça, muito se tem
escrito e, acima de tudo, concretizado, no que diz respeito à autocomposição,
em especial, no âmbito da mediação. É por intermédio dela que se efetiva a
justiça, democracia e, sobretudo, os princípios estampados na Constituição
Federal, quer seja, o do contraditório.
2 MEDIAÇÃO E SUA APLICAÇAO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO
Conforme visto no tópico anterior, o processo sempre deve se pautar
na democracia. É ela que possibilita a efetiva participação das partes no
julgamento, na realização de acordo e exercício do contraditório, nos moldes da
Constituição Federal e normas especiais.
A mediação está intimamente ligada à democracia, vez que traz
procedimento mais democrático e desburocratizado. Busca a “cidadania” do
processo, dando voz aos sujeitos integrantes da relação processual, produzindo
alteridade, ao permitir que a outra parte perceba o outro e suas dores, empatia,
cooperação e o protagonismo das partes na solução das suas desavenças
(BRUNIERI; PEREIRA, 2017)
Nas mais diversas situações, a efetivação dos acordos se dá com a oferta
dos métodos alternativos de solução de conflitos.
Não obstante, tal fenômeno não é novo. Os procedimentos nãojurisdicionais remontam aos anos de 1900 a 1930, nos Estados Unidos. Isso
porque, no começo do século, os reformados, influenciados por Rosco Puond,
passaram a dispensar uma atenção especial aos pequenos litígios, nascidos
das más condições econômicas, sociais, as quais eram ignoradas pelo sistema
judiciário americano (MENDES; HARTMANN, 2016).
No Brasil, por seu turno, a partir da década de 90, surgiram entidades
voltadas à prática e sistematização da mediação, a qual passou a ser estudada
em instituições de ensino superior (BRUNIERI; PEREIRA, 2017).
Hodiernamente, a mediação ganhou espaço relevante no Código de
Processo Civil. O art. 3º, §§2º e 3º 67, por exemplo, ressaltam que o Estado
Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito.
§ 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.
§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão
ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público,
67
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promoverá a resolução consensual de conflitos entre as partes, sempre
que possível.
De acordo com Loureiro (2014), a principal vantagem da mediação não
é a contribuição para a diminuição do número de ações, mas o aperfeiçoamento
na prestação jurisdicional, permitindo que as pessoas construam outra imagem
da justiça e do próprio Poder Judiciário.
Mas o que seria essa mediação? Como ela é efetivada? Quais seus
princípios norte? Qual a duração de uma sessão? Quem a conduz? O que
poderá fazer um mediador? Essas são questões práticas que algumas pessoas
desconhecem e que, por isso, acabam não fazendo uso do instituto, ainda com a
ideia de que o processo precisa ser resolvido/decidido por um juiz.
Inicialmente, é de se destacar que a mediação se pauta em três correntes,
variando conforme o caso concreto, a convenção das partes, a natureza do conflito
e o tempo para resolvê-lo, sendo elas, o Modelo Tradicional Linear de Harvard, o
Transformativo e o Modelo Circular Narrativo (NASCIMENTO, 2019).
De acordo com o Modelo Tradicional Linear de Harvard ou Mediação
Facilitativa, o mediador ajuda as partes a buscarem a solução aceitável aos seu
interesses e necessidade, exercendo, o mediador, apenas o papel do facilitador
do diálogo.
O modelo transformativo, também denominado de Mediação
Transformativa, abarca técnicas facilitativas e aspectos da terapia sistêmica
familiar, priorizando os aspectos intersubjetivos naquelas relações
continuadas (NASCIMENTO, 2019). O método se volta ao empoderamento,
autodeterminação e coprotagonismo das partes.
Já, em relação ao Modelo Circular-Narrativo, desenvolvido por Sara
Cobb, tem-se que a mediação consiste em um processo de narração de histórias,
conservada a integração entre as partes pela comunicação, que configura e
reconfigura os significados. Podendo, ainda, haver a modificação das relações
por meio do acordo, em razão da desestabilização das narrativas, com construção
de outra (NASCIMENTO, 2019).
A Lei 13.140/2015 (Lei de Mediação), Resolução nº 125 e Lei 13.105/15
(Código de Processo Civil), no entanto, não estabeleceram qual dos modelos
seria priorizado, tanto na mediação extrajudicial como na judicial, tratando,
contudo, de um método de negociação entre as partes. Portanto:
A mediação, por seu turno, utiliza a negociação, cujo
eixo de referência é baseado na premissa de que o
conflito ocorrido faz parte do passado. E como tal
não há como modificá-lo, porém constitui-se em
inclusive no curso do processo judicial.
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um problema a ser enfrentado por ambas as partes e
não somente por uma delas. Com isso, se implementa
a cooperação entre elas, oferecendo o pensar sobre
o futuro, para promover ideias ou possibilidades que
levarão a se vislumbrar soluções que atendam não as
posições iniciais, mas sim aos interesses ou necessidades
envolvidas no conflito, os quais são as efetivas motivações
que impulsionam as inter-relações. A mediação utiliza
a negociação cooperativa baseada em princípios
sustentados pelo Projeto de Negociação da Harvard
Law School, buscando com isso demandar o repensar
sobre a inter-relação existente, ou como destaca Lília
Maia de Morais Sales, é o pensar coletivo em vez do
pensar individual (BRAGA NETO, 2007, p.2).
Para a doutrina, a mediação pode ser definida como uma arte, pois implica
um savoir-faire de técnicas de gestão de conflitos, não se limitando à gestão,
mas contribuindo com a recomposição das relações sociais, estabelecimento de
novas relações entre os indivíduos, até mesmo com a sociedade civil e o Estado
(LOUREIRO, 2014).
A duração da sessão de mediação pode variar de país para país. Em
Nova York, por exemplo, o tempo médio é de 9h e 18h. Por seu turno, em
Buenos Aires, em torno de 8h. Já, na Flórida, as sessões duram 4h, sendo que
entre o início e o término de uma mediação podem decorrer de 30 até 90 dias
(DIAS, 2005). No Brasil, o tempo médio é de 2h, podendo variar de acordo com
a complexidade da demanda.
Para dar andamento aos trabalhos de mediação, há um profissional
treinado/capacitado para isso, o denominado mediador.
Com formação específica em mediação, o mediador auxilia as partes
na obtenção de um acordo através da confrontação e negociação de pontos
divergentes, possibilitando uma comunicação entre elas, buscando uma
autodeterminação e responsabilização (BRUNIERI; PEREIRA, 2017). A
mediação sempre ocorrerá em situações em que houver reações continuativas,
como por exemplo, entre familiares, vizinhos, ou pessoas que convivem
intensamente. Isso porque, busca resolver o vínculo e não o problema isolado,
reconstruindo o relacionamento das partes (MENDES; HARTMANN, 2016).
Diversamente do mediador, o conciliador atua nos litígios em que não
há um vínculo prévio entre as partes. Pode-se citar, por exemplo, o caso de um
acidente provocado por um membro de uma família que era vizinha de outra.
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Por um ruído na comunicação, se a vítima ajuizar a ação contra o causador do
acidente e existir uma mágoa como pano de fundo, o procedimento indicado será a
mediação. Diversamente de um acidente de trânsito ocorrido no dia a dia, em uma
grande cidade, vez que não há uma relação anterior entre as partes envolvidas.
Segundo Buitoni (2008), no Canadá, o governo paga sessões de
mediação para que casais, em vias de separação, possam solucionar o problema
fora do âmbito judicial.
Por esse e outros motivos, é que o trabalho do mediador é tido como
artesanal, exigindo muito talento e intuição na busca por soluções diferenciadas
caso a caso, não podendo se reduzir a formas pré-determinadas.
Nesta linha, pode-se citar como exemplo uma sessão de mediação, em
que, um casal, prestes a se divorciar, depois de longa conversa, decide manter o
relacionamento, após colocadas as “cartas na mesa”, angústias e aflições, o que,
até aquele momento, não havia sido feito.
Além disso, a sessão de mediação é regida, dentre outros, pelo artigo 166
do Código de Processo Civil que exige o cumprimento, por parte do mediador,
dos princípios da independência, imparcialidade, autonomia da vontade,
confidencialidade, oralidade, informalidade e decisão informada. Dentre eles,
destaca-se a manifestação expressa do interesse da parte em participar da sessão
de mediação (autonomia da vontade).
Ato contínuo, a nova sistemática codificada permite a efetividade
do modelo “conciliação-defesa”, em substituição ao da “defesa-conciliação”
previsto anteriormente no Código de Processo Civil para o rito ordinário
(MENDES; HARTMANN, 2017).
Assim, pode-se concluir que a mediação é uma grande aliada do
princípio do contraditório imediato, especialmente no tocante a sua efetivação,
vez que permite a participação ativa das partes no momento da conversa durante
a sessão de mediação.
3 O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO COMO IDEIA DE INFLUÊNCIA NAS
DECISÕES/SENTENÇAS, TAL QUAL OS MÉTODOS AUTOCOMPOSITIVOS
Conforme analisado nos tópicos antecedentes, há uma tendência na
doutrina processualista de alinhamento dos princípios processuais com os
princípios constitucionais, o que reflete na ideia do processo como democracia, do
qual efetivamente participam todos os envolvidos ao exercerem o contraditório.
O contraditório não foi contemplado nas Constituições de 1824, 1891
e nem na de 1934, tendo ganhado assento apenas na Constituição de 1937.
A fórmula, então, adotada, no entanto, limitava sua aplicação apenas ao
processo penal, o que se manteve nas Constituições de 1946 e 1967. Somente
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a Constituição de 1988 é que o contraditório se ampliou à seara do processo
civil e administrativo (SILVEIRA, 2015).
Hodiernamente, o contraditório, intimamente ligado ao direito de
ampla defesa, está consagrado no art. 5.º, LV, da CF/1988, o qual estabelece que
aos litigantes/acusados, em processo judicial, ou administrativo, é garantido o
contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerente. Trata-se,
assim, de inegável condição do processo justo, iluminando toda a sistemática
processual civil, penal e administrativa.
Ainda, o Código de Processo Civil ressalta a importância do
princípio em vários dispositivos, especialmente, no Capítulo I, “Das Normas
Fundamentais do Processo Civil”, em seu art. 7º, ao disciplinar que as partes
possuem igualdade dos meios de defesa e incumbe ao juiz verificar e garantir o
contraditório efetivo.
De acordo com Santos, (2011), nos países americanos de tradição
europeia-continental, assim como no Brasil, o princípio do contraditório é
entendido pela doutrina clássica unicamente como, “de um lado, a necessidade
de dar-se conhecimento da existência da ação e de todos os atos do processo
às partes, e, de outro, a possibilidade de as partes reagirem aos atos que lhe
sejam desfavoráveis”.
Para Mangone (2010), a doutrina tradicional identificava o contraditório
apenas como o direito de defesa. Todavia, o contraditório é mais abrangente,
não se restringindo apenas ao direito de defesa. Posteriormente, foi identificado
como binômio informação-reação, vez que seria bilateral às partes.
Sob essa perspectiva, está-se diante de decorrência do princípio da
isonomia (art. 5.º, caput e II da CF; art. 7.º do CPC/2015), já que, se o juiz
decidir apenas com base no argumento de uma das partes, estará dando a elas
tratamento desigual (MEDINA, 2017, p. 44).
Todavia, o contraditório não mais se satisfaz com o binômio informaçãoreação. De acordo com Didier Junior (2005), há, atualmente, um contraditório
substancial ou tridimensional. Não é apenas a participação das partes que
interessa para o processo, mas, sim, a influência delas nas decisões/sentenças.
Muito embora os juízes dirijam o processo no sentido material e
processual, o Código de Processo Civil preceitua que isso será efetivado por
intermédio de um diálogo travado entre as partes, o que possibilitará a influência
e o respeito pelas decisões. Assim, não há espaço para dúvidas, vez que todo o
caminhar do processo deve ser dar com observância, inclusive, para o próprio
magistrado, do contraditório (OLIVEIRA, 2020).
Destarte, têm-se os métodos autocompositivos como a exteriorização
precípua do princípio do contraditório. Isso, porque é por intermédio de uma
audiência de mediação, por exemplo, que as partes se tornam juízes da própria
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causa, vez que, são obrigadas a ouvir o que a outra pessoa traz para aquela
sessão de mediação, bem como expor suas angustias e, quem sabe, encontrarem
um denominador em comum para ambas.
Dá prática forense das audiências de mediação, infere-se que, na
maioria das causas, há um ruído na comunicação entre os participantes.
Ainda, algumas partes vão ao ato por obrigação, em razão, por exemplo, da
obrigatoriedade do procedimento estabelecido no Código de Processo Civil.
Chegam munidos de razão, mas, no decorrer da sessão, após a efetivação
do contraditório, consistente em falar e ser ouvido, encontram um ponto em
comum, por fim, realizando um acordo.
Por arremate, conforme abaixo será demonstrado, tem-se que o
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Cidade de Toledo,
modelo e referência no Paraná, é grande exemplo dos benefícios advindos da
autocomposição.
4 CEJUSC’s E A EXPERIÊNCIA/PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO
DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA NA CIDADE DE TOLEDO/PR
Conforme visto nos tópicos anteriores, a autocomposição se tornou,
especialmente com o Código de Processo Civil, forte aliada da prestação
judiciária de qualidade, não apenas calcada em números.
Ainda assim, antes mesmo do diploma legal, no dia 29 de novembro
de 2010, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 125/2010,
que formalizou a política nacional voltada para o tratamento dos conflitos de
interesse no Poder Judiciário.
De acordo com a resolução, os Tribunais foram incumbidos de criar
os Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos,
voltados à atuação na comunidade, e os Centros Judiciários de Solução
de Conflitos e Cidadania, cujo objetivo é atender aos Juízos, Juizados,
ou Varas, com competência nas áreas cível, fazendária, previdenciária,
de família ou dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e Fazendários
(HAAS; HOFFMANN, 2017).
Em Toledo, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
está em funcionamento há longa data, trazendo ótimos resultados do início de
suas atividades aos dias atuais. É o que apontam os dados de satisfação das
audiências catalogados pelo CEJUSC de Toledo, de 14/09/2015 a 16/03/2020,
data da última audiência presencial, suspensa em decorrência da pandemia do
coronavírus (COVID-19).
Durante este período foram realizadas 6.035 (seis mil e trinta e cinco)
sessões de mediações. Destas audiências, constatou-se um índice elevadíssimo
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de satisfação com o procedimento, sendo que 92% (noventa e dois por cento)
das pessoas saíram satisfeitas e apenas 8% insatisfeitas.
Outro dado que merece destaque é o índice de pessoas que saíram
satisfeitas da audiência de mediação sem nem mesmo terem concretizado um
acordo. De todas as pessoas que não formalizaram acordo naquele momento,
88% (oitenta e oito por cento), saíram, igualmente, satisfeitas, apenas pela
conversa com a outra parte.
Ainda, 96% (noventa e seis por cento) das pessoas que participaram
da sessão recomendariam a mediação, contra 4% (quatro por cento) que
responderam negativamente, sendo este o mesmo percentual de pessoas que
participariam, novamente, de uma audiência de mediação.
Conforme elencado no item precedente, o contraditório é efetivado
pela mediação através da participação efetiva na construção da solução do
‘problema’. A pesquisa traz resultado positivo, neste sentido, ao evidenciar
que 84% (oitenta e quatro por cento) das pessoas disseram que participaram
ativamente na construção da solução e apenas 4% (quatro por cento)
afirmaram que não.
Neste segmento, é de se destacar o exímio trabalho dos mediadores,
mormente, os do CEJUSC de Toledo/PR. Isso, uma vez que 90% (noventa por
centos) das pessoas sentiram-se auxiliadas pelos mediadores na construção do
acordo e 84% (oitenta e quatro por cento) não se sentiram pressionadas a fechálo, o que evidencia a imparcialidade dos mediadores, com nível de 85% (oitenta
e cinco por cento) de excelência na realização dos trabalhos, 12% (doze por
cento) de bom, 2% (dois por cento) de regular e 1% (um por cento) de ruim.
À vista disso, é nítido o excelente trabalho realizado pelos Centros
Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, na pessoa dos mediadores, que
asseguram a efetividade do processo em seu eixo democrático do contraditório
e o bem-estar das pessoas envolvidas no litígio, por meio da realização das
sessões de mediação.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, tem-se que a mediação é uma grande aliada do
processo democrático, mormente, no âmbito do exercício do contraditório.
O processo brasileiro, para ser legítimo, deve ser precedido da
participação efetiva das partes. Isso porque, o avançar da sociedade colocou o
cidadão como autor e destinatário das normas jurídicas, trazendo a ideia de um
governo da maioria para a maioria em pé de igualdade.
Neste sentido, a mediação é incentivada aspirando um modelo
democrático e desburocratizado de processo que dá voz e vez aos sujeitos
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processuais, com salvaguarda do contraditório substancial, real e efetivo.
É durante a sessão de mediação que as partes exercem seu direito de falar,
influenciar e ouvir.
Destarte, o contraditório consiste, não apenas no binômio informaçãoreação, mas na possibilidade influenciar as decisões, inclusive, o modo de ver
da parte adversa.
Os dados catalogados na pesquisa de satisfação, realizada no CEJUSC de
Toledo/PR, por seu turno, comprovam a efetividade da técnica e seus benefícios.
A pesquisa é reflexo do empenho de todos os envolvidos na criação
e manutenção dos centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania,
desembargadores, juízes coordenadores e, em particular, mediadores, almas
do CEJUSC e das próprias partes, que resolvem não apenas um problema
momentâneo, mas evitam conflitos futuros.
Desta forma, é extremamente válida e aplicável à mediação nos
processos que envolvam relações que tenham um vínculo no passado e que se
protraem no tempo, dados os incalculáveis frutos/benefícios.
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A (IM)POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO JUIZ NA MEDIAÇÃO
THE (IM) POSSIBILITY OF THE JUDGE’S PARTICIPATION IN MEDIATION
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RESUMO
O CPC/2015 instituiu uma nova ideia de processo, que incentiva a solução
consensual de conflitos. Unificou procedimento sumário e ordinário,
no agora chamado procedimento comum, que tem como fase inicial a
realização de audiência de mediação ou conciliação. A mediação tem lugar
quando houver, entre as partes, relação contínua, que não se extinguirá
juntamente com o processo. Tendo em conta o aprofundamento das
discussões que ocorrerão, deve ser vedado, ao magistrado, participar das
sessões de mediação. Inobstante, a chance de formação de pré-julgamento,
as informações trazidas são, em regra, confidenciais, e o mediador deve ter
independência para conduzir o procedimento.
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ABSTRACT
The CPC/2015 has instituted a new idea of process, which incentives the
consensual conflicts solution. Summary and ordinary procedures were unified,
forming the common procedure, which has as initial stage the holding of a
mediation or conciliation audience. The mediation will happen when there be,
among the parties, a continuous relation, that will not be extinguished with
the lawsuit. Considering the thorough way of discussion that will take place,
the judge shall not attend these sessions. Despite the chance of creating a prejudgement, the information raised are, by rule, classified. Thus, the mediator
shall have independence to conduct the procedure.
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SUMÁRIO: 1. Introdução 2. Abordagem constitucional do tema: a releitura
da garantia do acesso à justiça 3. Do procedimento comum no CPC/2015
4. Escopos processuais 5. Dos meios alternativos de solução do conflito
5.1. Da obrigatoriedade de realização de audiência de conciliação e mediação
no procedimento comum do CPC/2015 6. Da mediação: noções gerais 6.1.
Princípios informadores 6.2. Mediação judicial ou extrajudicial 6.3. Da função
do mediador 7. A imparcialidade do magistrado 8. Conclusão 9. Referências.
1 INTRODUÇÃO
Em um sentido estritamente técnico, a expressão meios alternativos
de solução de conflitos, ou alternative dispute resolution (ADR) designa os
meios extrajudiciais de solução de conflitos. No entanto, como, no Brasil, temse usado o termo para abarcar, também, os meios alternativos judiciais, valerse-á da expressão nesse sentido.
Tradicionalmente, a cultura de autocomposição foi bastante tímida
no Brasil. O CPC/2015 buscou fortalecer essa cultura, principalmente, ao
estabelecer a realização de uma audiência de conciliação ou mediação como fase
inicial do procedimento comum, que unificou os antigos procedimentos sumário
e ordinário. Sob a nova sistemática, em todas as ações sujeitas ao procedimento
comum será exigida a realização da referida audiência, dispensável somente nas
hipóteses taxativas trazidas pelo próprio Código.
Para que a nova fórmula processual funcionasse satisfatoriamente, o
CPC/2015 determinou, aos tribunais, a instauração de uma estrutura adequada à
realização dessa fase inicial do procedimento comum, com a criação dos centros
judiciários de solução consensual de conflitos, bem como, com a criação de um
cadastro de conciliadores e mediadores.
A instauração dessa estrutura, embora complexa, tendo em conta
as notórias limitações orçamentárias dos Estados-membros, é imprescindível
para que a nova ideia de processo seja satisfatoriamente implantada. Sob o
CPC/1973, o procedimento sumário já previa a realização de uma audiência
de conciliação, na qual era tentada a autocomposição. No entanto, não havia
estrutura adequada para que as partes se sentissem, realmente, estimuladas ao
consenso. A audiência, geralmente, era presidida pelo próprio juiz da causa,
que, em razão do excesso de serviço, não a tratava com a devida importância,
vendo-a mais como uma simples formalidade processual.
O CPC/2015 buscou mudar essa realidade. Não apenas ao determinar
a implantação de uma estrutura adequada, mas, também, ao diferenciar
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as causas em que deve ser realizada audiência de conciliação, e as causas que
demandam a realização de audiência de mediação, institutos que, à primeira
vista, podem parecer a mesma coisa, mas que não se confundem. Com isso,
o Código pretendeu dar o tratamento adequado a cada espécie de conflito,
atendendo, assim, ao menos, em tese, aos escopos trazidos à baila pela Resolução
125/2010, do CNJ.
A efetiva implantação e absorção desse novo sistema, seja pelos
advogados, pelos serventuários, pelos juízes, ou pela sociedade, em geral,
leva tempo, obviamente. Até lá, muitas dúvidas surgirão no dia a dia forense.
Uma delas é a que aborda o presente trabalho, elaborado mediante pesquisa
bibliográfica, qual seja, a possibilidade ou não de que o juiz da causa participe da
(s) audiência (s) de mediação. Naturalmente que a dúvida pode ser transportada
à conciliação, porém, a questão mais problemática parece estar na mediação.
2 ABORDAGEM CONSTITUCIONAL DO TEMA: A RELEITURA DA GARANTIA DO
ACESSO À JUSTIÇA
A Constituição Federal de 1988 garante, em seu artigo 5º, inciso XXXV,
que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a
direito” (BRASIL, 1988). Consagrou, pois, o constituinte, a garantia do acesso
à justiça, também chamada de garantia da inafastabilidade da jurisdição.
A visão clássica acerca de tal garantia era, simplesmente, que a
Constituição garantia a todos o direito de provocar o Poder Judiciário, a fim de
que conseguir uma tutela ressarcitória ou inibitória, conforme tenha havido lesão
ou ameaça de lesão a algum direito do postulante. Essa concepção puramente
formal foi chamada por Cappelletti (2014) de supersimplificação da realidade,
por ignorar, segundo o Autor, o contexto social do sistema jurídico.
O acesso à justiça, todavia, passou por uma releitura. “O conceito de
acesso à Justiça significa muito mais do que acesso ao processo jurisdicional
estatal”, pontua Beneti (2014). A concepção que hoje impera é de que o
artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, não garante apenas o direito
à postulação de uma tutela ressarcitória ou inibitória, mas, sim, o direito ao
chamado processo justo e à ordem jurídica justa, ou, nas palavras de Nery
Júnior (2016), à tutela jurisdicional adequada. “Não é suficiente o direito à tutela
jurisdicional. É preciso que essa tutela seja a adequada, sem o que estaria vazio
de sentido o princípio”, destaca o Autor (2016, p. 210). O exemplo de que se
vale o aludido autor é o da parte que necessita de tutela de urgência; nesse caso,
preenchidos os requisitos, o juiz é obrigado a conceder a tutela antecipada, sob
pena de não prover, à parte, a tutela jurisdicional adequada. Daí Greco (2003)
dizer que a tutela jurisdicional efetiva, além de garantia da eficácia concreta dos
direitos assegurados, é, em si, um direito fundamental.
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Consagrando essa nova visão, o CPC/2015 trouxe, na redação
de seu artigo 3º, que “não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça
ou lesão a direito”. À primeira vista, a impressão que se tem é a de que o
Código simplesmente reproduziu a previsão constitucional. Todavia, note-se
que, enquanto a Constituição fala em Poder Judiciário, o CPC/2015 fala em
apreciação jurisdicional.
Não se trata, pois, da mesma coisa, eis que Poder Judiciário e
jurisdição, embora mantenham constante relação, não são sinônimos. Esta,
pontuam Pinho e Stancati (2016), “[...] pode ser delegada para serventias
extrajudiciais ou ser exercida por câmaras comunitárias, centros ou mesmo
conciliadores e mediadores extrajudiciais”. Assim, quando o legislador se
vale do termo apreciação jurisdicional, prosseguem os Autores, “[...] ele abre
as portas para outras formas positivas de composição, buscando o dever de
cooperação das partes e envolvendo outros atores”. Essa sistemática, ao
contrário do que possa parecer, não foi uma criação do CPC/2015. Sua origem
está na Resolução 125/2010, do Conselho Nacional de Justiça, que trouxe essa
ideia de incentivo aos meios alternativos de solução de conflitos, que ficou
conhecida como Tribunal Multiportas. Na doutrina, Dinamarco (2005, p. 137)
já lecionava que “[...] a exagerada valorização da tutela jurisdicional estatal, a
ponto de afastar ou menosprezar o valor de outros meios de pacificar, constitui
um desvio de perspectiva a ser evitado”.
3 DO PROCEDIMENTO COMUM NO CPC/2015
Antes de se tratar das inovações trazidas pelo procedimento comum
do novo CPC, cabe, inicialmente, distinguir, de forma resumida, processo
e procedimento.
O procedimento, diz Greco Filho (2009, p. 38), “[...] é a forma pela
qual se sucedem os atos processuais”, enquanto o processo se consubstancia na
relação jurídica havida entre autor, réu e juiz. Diante disso, é o procedimento que,
nos dizeres de Marques (1999, p. 6), “[...] revela o processo, dá-lhe realidade
exterior e torna possível, mediante o modus faciendi impresso à sucessão
de atos que se entrelaçam na relação processual, a que se atinja, de maneira
adequada, a finalidade compositiva da intervenção estatal”. Por exemplo, uma
ação de interdição não segue a mesma sequência de atos processuais de uma
ação monitória, que, por sua vez, não se desenvolve pelo mesmo caminho de
uma ação possessória, e assim por diante.
Dito isso, podemos tratar de uma das principais inovações trazida
pelo novo CPC: a extinção da separação do processo de conhecimento, em
procedimento ordinário e sumário.
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Agora, pela regra do artigo 318, do novo Código, o processo
de conhecimento segue o procedimento comum. Medina (2016) frisa que
a terminologia ‘comum’ não deve levar o intérprete a imaginar que se trata
de um procedimento simples, alheio às peculiaridades do direito material.
Pelo contrário, o procedimento é comum “[...] apenas no sentido de ser
geral e abrangente, sendo suas regras, por tais razões, aplicáveis aos demais
procedimentos”, observa o Autor (2016, p. 541).
A antiga divisão do processo de conhecimento em procedimento
ordinário ou sumário visava agilizar as causas de menor complexidade, que,
a priori, tramitariam pelo procedimento sumário. Ocorre que, o resultado
almejado não era atingido.
Não obstante, algumas peculiaridades do procedimento sumário faziam
com que a análise da demanda, por parte do Judiciário, não fosse plena, ou, então,
exigia a conversão do procedimento, que passaria de sumário para ordinário, a fim
de possibilitar a cognição plena, pelo Juízo. “Enquanto o procedimento sumário
caracterizava-se pela concentração dos atos processuais e pela maior ênfase à
oralidade, no ordinário os prazos eram mais amplos, as fases menos concentradas
e a oralidade menos intensa”, lembra Medina (2016, p. 540).
Substancialmente, o atual procedimento comum manteve o iter do
antigo procedimento ordinário. No entanto, o artigo 334, do novo Código
estabeleceu a obrigatoriedade da realização de audiência de conciliação e
mediação. Realizada a referida audiência, com conciliação, extingue-se o feito.
Infrutífera a tentativa de conciliação, o processo terá seguimento, nos exatos
moldes do antigo procedimento ordinário, isto é, apresentação de contestação,
impugnação à contestação, e assim por diante.
4 ESCOPOS PROCESSUAIS
O Direito Processual Civil se desenvolve sobre três pilares, chamados
de escopos processuais. São eles o escopo político, o escopo jurídico e os
escopos sociais. Para o presente trabalho, importam, principalmente, os escopos
sociais, que, serão, em razão disso, abordados de forma mais detalhada.
O primeiro deles, o político, importa, nos dizeres de Dinamarco (2005,
p. 148), em “[...] concorrer para a estabilidade das instituições políticas e para
a participação dos cidadãos na vida e nos destinos do Estado”. Esse escopo se
alicerça na teoria de Chiovenda (2002, p. 42-43), de que “[...] a ação se origina
do fato de que aquele que deveria conformar-se com uma vontade concreta da
lei, que nos assegurava um bem da vida, a transgrediu; daí, procuramos a atuação
dela independentemente da vontade do devedor”. O escopo político, então, podese dizer, é uma garantia de sobreposição da vontade da lei à vontade do obrigado.
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No que concerne ao escopo jurídico, muito se debateu acerca da
adoção da teoria unitária70, de Carnelutti, ou da teoria dualista71, de Chiovenda,
segundo as quais, o escopo jurídico do processo seria, respectivamente, a justa
composição da lide ou a atuação da vontade concreta do direito, como dito
acima. A discussão, ao menos com a intensidade de outrora, foi superada,
prevalecendo a teoria dualista. Hoje, a controvérsia que acalora os embates
dos juristas é se o juiz cria ou não a norma jurídica. Sem adentrar no mérito
da questão, que é bastante denso, crê-se ser equivocado dizer que o juiz cria
a norma. Isso porque a norma não deixa de existir quando cumprida – e, se
cumprida, obviamente, não será colocada perante o juiz.
Tem-se, finalmente, os escopos sociais, que se desdobram em escopo
social de educação e escopo social de pacificação.
Historicamente, o Poder Judiciário brasileiro não funciona de forma
satisfatória, seja pela morosidade, seja pelo alto custo, seja pela qualidade das
decisões. O fato é que, como aponta Dinamarco (2005), as pessoas acabam se
sentindo inibidas em procurar as vias legais para solucionar suas demandas,
preferindo, muitas vezes, não buscar seus direitos. O escopo social de educação,
leciona Dinamarco (2005, p. 148), “[...] pode vir da instrução escolar básica, de
campanhas publicitárias de variada ordem e, como dito, do exemplo ofertado
pelos bons resultados do processo”, ou seja, incumbe à comunidade jurídica,
em geral, a busca constante pela melhoria do Judiciário, a fim de efetivar o
escopo social de educação.
Outra questão a ser levada em conta, em se tratando de escopos sociais,
é a pacificação de conflitos. Tradicionalmente, o escopo social de pacificação
foi levado a cabo, quase que totalmente pelo Judiciário. “Ou seja, toda ênfase é
dada à solução dos conflitos por meio de processo judicial, em que é proferida
uma sentença, que constitui a solução imperativa dada pelo representante do
Estado”, critica Watanabe (2005, p. 685). O problema já havia sido percebido
por Carnelutti (2000), que apontava a supervalorização do processo contencioso,
O processo contencioso seria, no entender de Carnelutti (2000, p. 93-94), “[...] um processo
caracterizado pelo fim, que não é outro que a composição da lide. [...], a composição se deve
fazer conforme o direito ou conforme a eqüidade, e a conformidade com o direito ou com a
eqüidade expressa-se por meio do conceito da justiça, a fórmula pode ser integrada falando
de justa composição da lide”. O conceito se aplica, a priori, somente ao processo contencioso
porque o processo voluntário, em Carnelutti, tinha valor prático inferior. Ainda, o autor se utiliza
da expressão “fim”, no sentido de finalidade, e não de resultado, de modo que, embora seja sua
finalidade, o processo pode não resultar na justa composição da lide.
71
Para Chiovenda, ação e obrigação não se confundem. “A ação não se assimila à obrigação, não
é o meio para atuar a obrigação, não é a obrigação em sua tendência para a atuação, não é um
efeito da obrigação, não é um elemento nem uma função do direito de obrigação, mas um direito
distinto e autônomo que exsurge e pode extinguir-se independentemente da obrigação [...]; direito
tendente a um efeito jurídico e não à prestação”, na lição do Autor (2002, p. 43)
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e o abandono à penumbra, do processo voluntário. Essa forma de solução de
conflitos se torna bastante delicada, levando-se em conta que, via de regra, uma
das partes sairá vencida. Daí que, não obstante a tendência, do vencido, ao
acatamento da decisão judicial, em razão da legitimidade do juiz para impor
uma decisão, como aponta Armelin (1979), viu-se a possibilidade de uma
melhor solução advir da autocomposição entre as partes. Nessa eliminação de
conflitos72, seja pelos meios tradicionais ou pelos meios alternativos, é que se
consubstancia o escopo social de pacificação.
5 DOS MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DO CONFLITO
A coisa julgada material, na lição de Nery Junior (2016), é o centro
do processo civil. Ao ingressar em juízo com determinada demanda, o autor
visa à prestação jurisdicional que julgue procedente sua pretensão. Trata-se da
efetivação do direito de ação, na clássica concepção da garantia constitucional
do acesso à justiça
Sem afastar a busca por essa efetivação do direito de ação73,
o processo civil brasileiro tem buscado incentivar a solução do litígio por meios
alternativos, assim entendidos, na dicção de Stöber (2015), “[...] os instrumentos
para que um conflito particular possa ser solucionado antes que o caso seja
levado a julgamento perante um tribunal estatal”. “Surgindo um conflito entre
dois interesses contrapostos, pode acontecer que seja resolvido por obra dos
próprios litigantes ou mediante a decisão imperativa de um terceiro, [...]”, anota
Carreira Alvim (2017, p. 8). Há, na primeira situação, prossegue, “[...] uma
solução parcial do conflito, por obra das próprias partes, e, no segundo, uma
solução imparcial do conflito, por ato de um terceiro, que não é parte”. No
processo civil alemão, conforme lição de Stöber (2015), a regulamentação do
incentivo à solução do litígio por meios consensuais data de 2001, quando foi
alterado o § 278, do Código de Processo Civil alemão.
A consciência do escopo social de pacificação mediante a eliminação de conflitos e insatisfações
é um dos fatores que levam o Estado-de-direito a proibir o exercício espontâneo da jurisdição. A
tutela jurisdicional que o juiz se disporia a dar sem a iniciativa de parte poderia ser desprovida
de utilidade, na medida de sua incidência sobre situações que não estivessem sendo motivo de
angústias e tristezas ao possível titular de direitos. Ou poderia até fomentar conflitos que, apesar
de algum direito violado ou obrigação descumprida, ainda estivessem latentes e, portanto, não
constituiriam um inconveniente social. (DINAMARCO, 2005, p. 147)
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Do ponto de vista puramente jurídico as diferenças são notáveis e eliminariam a ideia de que se
equivalham, porque somente a jurisdição estatal tem entre seus objetivos o de dar efetividade ao
ordenamento jurídico substancial, o que está fora de cogitação nos chamados meios alternativos.
Mas o que há de substancialmente relevante no exercício da jurisdição estatal, pelo aspecto social
do proveito útil que é capaz de trazer aos membros da sociedade, está presente também nessas
outras atividades: é a busca de pacificação das pessoas e grupos mediante a eliminação de conflitos
que os envolvam (DINAMARCO e LOPES, 2017, p. 31).
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Os meios alternativos de solução de conflitos são a arbitragem, a
transação, a conciliação e a mediação.
A arbitragem consiste na submissão do conflito a um árbitro, para
que este o solucione. É verdadeiro processo, dizem Dinamarco e Lopes (2017),
tanto quanto o processo judicial. “É do passado a crença em um monopólio
estatal da jurisdição, responsável pela concentração dos estudos sobre esta com
o foco lançado exclusivamente sobre a jurisdição estatal”, anotam os Autores
(2017, p. 79). Naturalmente, existem diferenças entre a jurisdição estatal e a
arbitral, “[...] mas não tantas nem tão profundas que legitimem o alijamento da
jurisdição arbitral do conceito de jurisdição”, concluem.
Caracteriza-se, pois, a arbitragem, como uma espécie de renúncia
à garantia do juiz natural. A arbitragem é instituto já mais difundido, eis que
regulamentado desde 1996, por ocasião da Lei 9.307/96.
Os demais – conciliação, mediação e transação – são institutos que,
embora semelhantes, não se confundem. A conciliação, anota Araújo (2016,
p. 61), tem por objetivo “[...] pôr fim ao motivo de pendência entre as partes,
sem uma preocupação específica quanto à interação e aos desdobramentos
extra-autos da relação jurídica”. Diferencia-se a conciliação da transação porque
a primeira pode resultar de simples renúncia ou reconhecimento, enquanto a
segunda pressupõe concessões mútuas.
A mediação, por sua vez, segundo a lição de Araújo (2016), é a proposta
construída com participação direta das partes e do mediador, no intuito de pôr
fim ao próprio conflito existente entre as partes, ou, até mesmo, para evitar
o nascimento do conflito. “O foco na mediação é o conflito, e não a solução.
Na conciliação percebe-se o contrário: o foco é a solução, e não o conflito”,
sintetiza Cahali (2017, p. 47). “As formas de autocomposição, se tiverem êxito,
traduzem-se em negócios jurídicos realizados entre as partes (p. ex., através
da transação, da renúncia, do reconhecimento etc.)”, comenta Medina (2016,
p. 581). “Trata-se de solução consensual do litígio, fundada no princípio da
autonomia da vontade (cf. art. 166 do CPC/2015)”, conclui o Autor.
Possível relacionar, ainda, a possibilidade de autocomposição com a
liberdade processual das partes, acrescentam Dinamarco e Lopes (2017), que,
embora não tenha previsão expressa na legislação, decorre diretamente do
princípio constitucional de liberdade geral, prevista no artigo 5º, inciso II, da
Constituição Federal de 1988.
5.1 DA OBRIGATORIEDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE
CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO NO PROCEDIMENTO COMUM DO CPC/2015
Conforme explanado, o CPC/2015 buscou incentivar que as partes se
valessem, com mais frequência, dos meios consensuais de solução de conflitos.
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Assim, não sendo caso de indeferimento da petição inicial ou de improcedência
liminar do pedido, o juiz determinará a citação do réu, para comparecimento em
audiência de conciliação e mediação.
Aqui reside a principal diferença entre o processo de conhecimento,
sob a égide do CPC/2015, e o processo de conhecimento regulado pelo
CPC/1973. Neste, quando ordinário o procedimento, o réu era citado para
apresentar contestação, e, sendo sumário o procedimento, para comparecer em
audiência de conciliação; naquele, o réu é citado para comparecer em audiência
de conciliação e mediação.
A regra, contudo, comporta duas exceções, nas quais não será
realizada a audiência de conciliação e mediação. São elas: (a) a manifestação
de desinteresse na realização da audiência, por ambas as partes; e (b) a vedação
de autocomposição entre as partes.
Há, ainda, uma terceira causa, extralegal, consistente na demonstração,
pela parte, de prévia tentativa, infrutífera, de conciliação ou mediação74.
Designada a audiência de conciliação e mediação, o não
comparecimento de qualquer das partes será considerado ato atentatório à
dignidade da Justiça, e, ao faltante, será imposta multa, na forma do artigo 334,
§ 8º, do CPC/2015.
6 DA MEDIAÇÃO: NOÇÕES GERAIS
A compreensão do tema pressupõe que se faça uma breve explanação
acerca dos meios alternativos de solução de conflitos. No entanto, como o foco
do presente estudo está relacionado à mediação, esse meio alternativo será
analisado com mais profundidade.
Conforme dito, a mediação intenta a solução da própria controvérsia
havida entre as partes, e não somente a resolução do processo. “A mediação trata
o conflito existente entre as partes, para tentar resolver o litígio hoje e evitar que
outros brotem amanhã”, traduz Scripilliti (2004). “Ela visa, assim, a prevenção
ou correção dos pontos de divergência decorrentes da interação e organização
humana”, acrescenta Cahali (2017, p. 87). A mediação, portanto, tem lugar
quando houver relação permanente entre as partes, como, por exemplo, nas
relações de vizinhança e de família.
Stöber (2015) aponta que, nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, a
mediação é praticada já a algum tempo. A União Europeia, por meio da Diretiva
Enunciado 29 da I Jornada Prevenção e solução extrajudicial de litígios: Caso qualquer das
partes comprove a realização de mediação ou conciliação antecedente à propositura da demanda,
o magistrado poderá dispensar a audiência inicial de mediação ou conciliação, desde que tenha
tratado da questão objeto da ação e tenha sido conduzida por mediador ou conciliador capacitado.
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2008/52/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, passou a regular a mediação.
No Brasil, a primeira abordagem da mediação, no formato atualmente instituído,
deu-se por meio da Resolução 125/2010, do CNJ, que parece ter influenciado
decisivamente na regulamentação da mediação pela Lei 13.140/2015, e pelo
próprio CPC/2015.
A ideia era de incentivar o uso dos meios consensuais ou alternativos
para solucionar as questões havidas entre as partes, sempre que esses meios se
apresentassem como mais adequados em relação ao processo convencional. Aqui,
vale abrir um parênteses para dizer que o modelo adotado pelo CPC/2015, e pela
Lei da Mediação se distanciou do escopo da Resolução 125 do CNJ. O artigo
1º, da Resolução estabelece que a finalidade da Política nacional de tratamento
adequado dos conflitos de interesse seria “[...] assegurar a todos o direito à
solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade”
(BRASIL, 2010), enquanto o CPC/2015, em seu artigo 334, e a Lei de Mediação,
em seu artigo 27, estabeleceram a obrigatoriedade de realização da mediação
para quaisquer espécies de demandas submetidas ao procedimento comum75, sem
qualquer preocupação em averiguar a viabilidade, caso a caso, da realização do
ato. “Tratamento adequado significa perceber as particularidades de cada caso
e as potencialidades de cada técnica e meio. Não se trata de uma mera questão
semântica, mas do próprio paradigma organizacional da justiça civil” comenta
Lessa Neto (2015). Nesse ínterim, o artigo 334, do CPC/2015 vai de encontro ao
disposto no artigo 3º, do mesmo Diploma, que estabelece a política de solução
adequada de conflitos como norma fundamental do processo.
6.1 PRINCÍPIOS INFORMADORES
A conciliação e a mediação são orientadas pelos princípios trazidos
pelo artigo 166, caput, do CPC/2015, a saber, independência; imparcialidade;
autonomia da vontade das partes; confidencialidade; oralidade; informalidade
e decisão informada. Além dos citados, “[...] outros de natureza geral são
aplicáveis ao tema, como a igualdade e a boa-fé, que encontram previsão
no art. 2º, II e VII, da Lei 13.140/2015, sem prejuízo de princípios não
positivados, como o do empoderamento das partes (empowerment)”, salienta
Araújo (2016, p. 703)76.
O CPC/2015 possibilita a não realização da audiência de conciliação ou mediação em duas
hipóteses: (a) quando ambas as partes manifestarem desinteresse; e (b) quando a causa não
admitir autocomposição. A Lei de Mediação não prevê exceções à obrigatoriedade de realização
da audiência de mediação.
76
Araújo comenta que o princípio do empoderamento das partes se consubstancia na quebra do
paradigma da solução essencialmente judicial dos conflitos. “Trata-se do reconhecimento de que
os próprios interessados devem ser investidos do poder de delimitar o melhor caminho para o
75
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Por independência, dizem Farinelli e Cambi (2014), “[...] entende-se
que os conciliadores e mediadores não poderão sofrer interferências capazes de
reduzir sua atuação perante as partes”, de modo que, prosseguem, “[...] durante
a atividade desempenhada, têm autonomia para conduzir a negociação da melhor
forma e no interesse dos litigantes, desde que não excedam os limites legais, morais
ou impostos pelos próprios envolvidos”. Assim, na mediação judicial, por exemplo,
não pode o magistrado dizer ao conciliador ou ao mediador para proceder desta
ou daquela maneira. Como lembra Araújo (2016), por mais que o juiz tenha uma
tendência ao incentivo da solução consensual, suas técnicas para tanto, ao menos,
em tese, não são melhores do que as dos conciliadores e mediadores.
Em que pese a solução dos conflitos por meios consensuais deva ser
incentivada, a autocomposição pressupõe, sempre, espontaneidade das partes;
“nunca poderá ser uma solução imposta e forçada”, observa Araújo (2016, p.
703). Nisso consiste o princípio da autonomia da vontade das partes, também
chamado de voluntarismo da autocomposição. A esse respeito, a crítica já
feita de que a obrigatoriedade de realização da audiência de conciliação e
mediação parece equivocada, sem prejuízo da posição de Cahali (2017), de que
a obrigatoriedade é tão somente de comparecimento ao ato.
A imparcialidade da mediação segue caminho diametralmente oposto
à referente aos juízes. Como o mediador não tem poder de decidir ou de
propor soluções, como se verá adiante, sua postura deve ser de imparcialidade
em relação às partes, enquanto na imparcialidade dos juízes, o que ocorre é o
contrário, isto é, a posição das partes não deve influenciar a imparcialidade do
julgador. Daí o apontamento de Araújo (2016), de que o que o CPC/2015 e a Lei
13.140/2015 chamam de imparcialidade, é, na verdade, neutralidade.
Ainda, a conciliação e a mediação se realizam de forma oral,
não havendo, ainda, consenso sobre a possibilidade de realização por
videoconferência, tendência que, todavia, parece inevitável.
Ainda, não há qualquer forma preestabelecida para a realização das
audiências de conciliação e mediação, tratando-se, pois, de procedimento
informal, a se realizar conforme as partes considerem mais pertinente.
A propósito, é, também, em razão da informalidade que se acredita ser inevitável
a possibilidade de realização por videoconferência.
O princípio da decisão informada se consubstancia na obrigação que
têm os conciliadores e mediadores, de informar as partes e seus procuradores
das consequências do acordo a ser firmado,
Tanto o CPC/2015, em seu artigo 166, §§ 1º e 2º, quanto a Lei 13.140/2015,
nos artigos 30 e 31, preveem que o procedimento da mediação será sigiloso.
fim do litígio. O Estado apenas acompanhará a disputa, mas sem qualquer ingerência quanto à
solução”, esclarece (2016, p. 709).
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Essa confidencialidade pode ser analisada sob dois vértices. O primeiro
deles é o interesse das próprias partes em manter sigilo das negociações. Sob
esse ponto de vista, a confidencialidade pode ser interessante quando, como
no exemplo de Araújo (2016), o caso possa abrir precedente a ser invocado
contra uma das partes. A outra faceta da confidencialidade é a proibição de que
o mediador divulgue ou deponha sobre fatos de que teve conhecimento em
razão de sua atuação em determinado caso. Ainda, o artigo 172, do CPC/2015,
veda que, antes do decurso de 01 (um) ano, contado da data da última sessão de
mediação, o mediador assessore ou represente qualquer das partes.
6.2 MEDIAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL
Quando se fala em solução de conflitos, automaticamente, vem-nos à
mente o conflito judicializado. No entanto, é possível a realização da mediação
extrajudicial, prevista expressamente na Lei 13.140/2015. Cahali (2017, p. 90)
pontua que “[...] embora se refira à mediação judicial, a Res. CNJ 125/2010, já
antes comentada, foi decisiva para impulsionar a mediação privada”. De fato, a
essência da mediação extrajudicial é a mesma da mediação judicial: solucionar
a questão material objeto de dissenso entre as partes.
Contudo, na mediação extrajudicial, existem algumas peculiaridades,
como, por exemplo, a facultatividade na representação por advogado, e a
possibilidade de atuação, na condição de mediador, de qualquer pessoa que
goze da confiança das partes.
Dentro da ideia trazida por Lessa Neto (2015), de que o CPC/2015
dividiu o procedimento comum em duas fases, “[...] uma de esforço de solução
consensual e outra propriamente litigiosa”, percebe-se que a mediação ocorre
na primeira fase, isto é, na de esforço de solução consensual. Nesse diapasão, o
artigo 165, do CPC/2015 incumbiu os tribunais centros judiciários de solução
consensual de conflitos, para condução dessa fase inicial do procedimento
comum, em que será realizada a audiência de mediação ou conciliação.
“A previsão do art. 165 externa uma ruptura com a noção clássica de que
somente o juiz poderia atuar na posição de intermediação entre as partes com o
fim de pacificar o conflito”, destaca Araújo (2016, p. 697).
6.3 DA FUNÇÃO DO MEDIADOR
O CPC/2015, em seu artigo 149, incluiu os mediadores na categoria
dos auxiliares da Justiça, demonstrando, nesse ponto, alinhamento com o
modelo multiportas, buscado pela Resolução 125, do CNJ. Já o artigo 165 do
Código, em seu § 3º, estabelece que o mediador “[...] auxiliará aos interessados
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a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam,
pelo restabelecimento da comunicação, identificar, por si próprios, soluções
consensuais que gerem benefícios mútuos” (BRASIL, 2015). O artigo 4º,
§ 1º, da Lei 13.140/2015, a seu turno, prescreve que o mediador “[...] conduzirá
o procedimento de comunicação entre as partes, buscando o entendimento e o
consenso e facilitando a resolução do conflito” (BRASIL, 2015). Daí se vê que
o mediador não possui qualquer função decisória. “Diferentemente de um juiz
ou de um árbitro, que têm como função a aplicação de normas para produção
de uma decisão vinculante, o mediador apenas ajuda as partes a chegarem a um
acordo explorando seus interesses”, comenta Scripilliti (2004), para quem a
mediação é uma extensão do processo de negociação. “O juiz sempre trabalha
com os fatos passados; o mediador trabalha sempre para a (re)construção
do amanhã e conduz as pessoas em conflito a exteriorizar o que desejam no
presente ou almejam para o seu futuro”, complementa Andrighi (2012). Não
é função do mediador, desta feita, nem mesmo a propositura de uma solução;
sua atuação consiste em mostrar o caminho às partes, para que elas próprias
cheguem a um consenso.
A audiência de mediação, explica Lessa Neto (2015), “[...] será
conduzida pelo mediador ou conciliador, sem a participação, presença ou
conhecimento do juiz em relação ao que for dito, discutido e apresentado”. Isso
porque a cláusula de confidencialidade da mediação é oponível ao próprio juiz,
que, portanto, não tem qualquer atuação na mediação.
7 A IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO
Um dos principais componentes da ideia de Estado de Direito é a
imparcialidade do juiz, e de outros atores processuais, que, todavia, não interessam
ao presente trabalho. “Imparcialidade significa que aquilo que motiva o sujeito do
processo é a correção de seu proceder [...]”, diz Cabral (2007). Trata-se, como aponta
Nery Junior (2005), juntamente com a vedação de tribunal de exceção, e com a
garantia de julgamento por juiz competente e pré-constituído77, de um dos aspectos
da tridimensionalidade da garantia constitucional do juiz natural. Constitui-se, para
Moreira (2001, p. 19), “[...] como garantia, para os litigantes, de que a causa será
processada e julgada por terceiro não envolvido no litígio, sem interesse próprio,
pessoal, em que a vitória sorria a este ou àquele”. A imparcialidade, então, está
relacionada ao subjetivismo da pessoa, tanto que, como destaca Cabral (2007), “[...]
as hipóteses de impedimento e suspeição de determinados sujeitos processuais
“Não basta que o órgão esteja predeterminado na lei, com anterioridade e generalidade. A pessoa
do juiz que exercerá a jurisdição do órgão deve nele ter sido investida através do procedimento
legalmente previsto [...]”, esclarece Greco (2003, p. 69-70).
77
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recaem sobre o indivíduo, sobre o agente público e não sobre o órgão público”,
sem prejuízo do fato de que o magistrado, “[...] em virtude da independência que
a Constituição lhe outorga e assegura, encontra-se em situação especial como
órgão do Estado para o exercício das relevantes funções que lhe são atribuídas”
(MARQUES, 1999, p. 166). Nesse ínterim, insta salientar que a imparcialidade
do juiz é presumida, cabendo à parte questioná-la, quando o magistrado não tomar
a iniciativa de se declarar suspeito ou impedido, conforme o caso.
Nas palavras de Greco (2003, p. 65), o juiz imparcial é “[...] um juiz
eqüidistante das partes e dos interesses a ele submetidos, que vai examinar
a postulação que lhe foi dirigida no intuito exclusivo de proteger o interesse
de quem tiver razão [...]”. Destaque-se que imparcialidade não é sinônimo de
indiferença, isto é, não significa dizer que o magistrado não deve se preocupar
com o andamento e resultado do processo. Pelo contrário. “Ao magistrado
zeloso não pode deixar de interessar que o processo leve a desfecho justo;
em outras palavras, que saia vitorioso aquele que tem melhor direito”, como
observa Moreira (2001, p. 19-20).
Desta forma, o magistrado teria tido acesso a fatos que, via de regra,
não são transportados à fase contenciosa do processo. Consequentemente,
o juiz, muito provavelmente, formaria um prejulgamento que afetaria sua
equidistância das partes e de seus respectivos interesses.
8 CONCLUSÃO
Buscando melhor efetivar os escopos sociais de educação e pacificação,
a sistemática processual sofreu intensas alterações, no concernente ao incentivo
à utilização mais frequente dos meios alternativos de resolução de conflitos;
especialmente, dos meios consensuais.
O CPC/2015 unificou, no agora chamado procedimento comum,
os antigos procedimentos sumário e ordinário. Quaisquer causas que estejam
submetidas ao procedimento comum terão, como fase inicial, a realização
da audiência de conciliação ou mediação, a ser dispensada somente nos
casos previstos na própria lei. O Código determinou, aos tribunais, a criação
dos centros judiciários de solução consensual de conflitos, bem como, a
organização de um cadastro de conciliadores e mediadores. Ainda, positivou,
como norteadores da mediação – e extensíveis à conciliação –, os princípios
da independência; da autonomia da vontade das partes; da imparcialidade; da
oralidade; da informalidade; da confidencialidade e da decisão informada.
Em que pese se tratar de uma fase de estímulo à autocomposição,
sua realização se dá no bojo de um processo judicial. Daí se questionar acerca
da possibilidade ou não de que o juiz da causa participe da(s) audiência(s)
de mediação.
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Inicialmente, é de se destacar a dificuldade de implantação efetiva
da estrutura prevista pelo CPC/2015. Levará algum tempo até que todas as
comarcas do país contem com centros judiciários e com equipe de conciliadores
e mediadores. Nessas comarcas, ao que parece, a mediação e a conciliação serão
conduzidas por serventuários da Justiça, uma vez que o magistrado não pode
exercer tal função, e os advogados da comarca não terão, a priori, interesse em
exercê-la, por força da vedação constante do artigo 166, § 5º.
O artigo 30, caput, da Lei de Mediação é claro ao estabelecer que as
informações colhidas durante as sessões de mediação não serão divulgadas em
processos arbitrais ou judiciais. Naturalmente, pode haver alguma informação
que se enquadre nas exceções previstas na própria lei (vontade das partes,
exigência legal ou necessidade de divulgação para cumprimento do acordo),
mas a regra é que o juiz não tenha acesso a tais informações. Denota-se,
pois, que a lei colocou o juiz como um terceiro, contra o qual é oponível a
confidencialidade, via de regra.
A vedação visa à manutenção da imparcialidade do juiz. Conforme
explanado, a mediação busca a solução do conflito, e não apenas do processo.
Em razão disso, ingressa de forma mais aprofundada na relação das partes.
Assim, tendo em conta que a imparcialidade se constitui como uma ausência
de predisposição do magistrado a favorecer qualquer das partes, por razões
outras que não estritamente jurídicas, é perceptível que, se o juiz participar
desse aprofundamento havido nas sessões de mediação, muito provavelmente
tomará posição sobre qual das partes, a priori, tem razão, o que, por óbvio,
comprometerá sua imparcialidade para a condução do processo, caso não
haja autocomposição.
Não obstante, a mediação é regida, também, pelo princípio da
independência, por força do qual, o mediador deve ter total liberdade para,
juntamente com as partes, conduzir o procedimento da forma que considerar
mais pertinente. Obviamente, tal independência seria comprometida, caso o
magistrado da causa participasse da audiência.
A mediação é um procedimento que visa estimular que as próprias
partes cheguem a um consenso. Na mediação, conforme explanado, não há
sugestão de possíveis soluções. Sem prejuízo da colisão com os princípios da
confidencialidade e da independência, é de se destacar que, por maior simpatia
que o magistrado tenha aos métodos de autocomposição, sua atuação, ainda
que involuntariamente, reveste-se de uma carga de judicialização, o que pode
fazer com que, tanto as partes quanto o mediador, não se sintam à vontade para
conduzir a mediação da forma que seria ideal.
Por isso é que a participação do magistrado incumbido da posterior
condução e julgamento do processo, nas sessões de mediação, quando estas
forem infrutíferas, é absolutamente incompatível com a essência do instituto.
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RESUMO
O objetivo do trabalho é investigar os meios consensuais de resolução de conflitos
como mecanismos de concretização do direito fraterno no âmbito de um mundo
pós-moderno. A problemática reside em analisar o papel dos métodos adequados
na concretização do direito fraterno, no cenário de uma modernidade líquida,
pós-moderna. Para tanto, realizou-se pesquisa bibliográfica em obras, artigos
científicos e textos diversos, adotando-se o método dedutivo. Como principal
contribuição do trabalho observa-se que o direito fraterno permite uma visão
mais humana relativa a determinado conflito, direcionada à sociedade como um
todo, viabilizando tratamento igualitário e humanizado aos litigantes. Por fim,
o exame conclui haver a necessidade de vislumbrar o direito fraterno enquanto
direito fundamental, apto a concretizar todos os demais direitos fundamentais.
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ABSTRACT
The present work aims to debate about the liquidity of modern relationships, as
well as, the consensual means of conflict resolution as concrete means of fraternal
law. Thus, the role of fraternal law in the adversary culture rooted in the Brazilian
legal system is precisely to allow a more humane vision for a particular conflict,
it is a view of society as a whole and not just of the individual as one. To this
end, it is necessary that fraternal law be seen as a fundamental right that aims to
concretize the Principle of Dignity of the Human Person, as well as and that the
other fundamental rights be analyzed from the collective perspective and not only
individual. In a world where relations are increasingly brief and individualistic,
the vision of fraternal law is necessary so that one can look at the other more
seriously and reduce the use of the judicial means of conflict resolution with a
view to equal and humanized treatment between the parts.
KEYWORDS: Liquidity of relations; Fraternal right; consensual means of conflict
resolution; Human rights.
SUMÁRIO: Introdução. 1 A liquidez das relações pós-modernas.
2 A cultura adversarial e seu papel no Direito Fraterno. 3 A necessidade
dos meios consensuais de resolução de conflitos aliada ao direito fraterno.
Conclusão. Referências.
1 INTRODUÇÃO
Observa-se que a sociedade pós-moderna vive em meio à um cenário de
um mundo líquido moderno, sinalizado pela fluidez das relações (BAUMAN,
2001, p. 21- 54) e do modo com que se interpreta o mundo.
A virada para a sociedade líquida, marca mudança tanto no
comportamento social como no surgimento de diversos conflitos
juridicamente relevantes.
Em contrapartida, o ordenamento jurídico, ao fomentar a resolução
judicial dos conflitos, polariza as relações, trabalhando dentro da lógica do
ganha-perde.
Por este motivo, pretende-se analisar o papel das técnicas consensuais
de resolução de conflito no contexto de liquidez do mundo pós-moderno na
concretização do direito fraterno e da visão coletiva dos direitos humanos.
No contexto de uma sociedade em que as relações são líquidas,
passageiras, breves e superficiais é natural que existam mais conflitos, o que leva
a necessidade de compreensão acerca dos métodos mais adequados de resolução.
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O estudo do tema se justifica, na medida em que com o avanço da
tecnologia, crescimento exponencial das possibilidades, facilidades e liquidez
cada vez maior do mundo moderno, é inevitável o surgimento exponencial de
novos conflitos. A concretização dos direitos fraternos, por seu turno, permite
materialização dos direitos humanos sob o viés coletivo, garantindo eficiência,
celeridade e menores custos aos envolvidos na resolução do conflito.
Para tanto, realizou-se pesquisa bibliográfica em obras, artigos
científicos e textos diversos, adotando-se o método dedutivo.
Não obstante, o estudo se desenvolverá ao longo de três capítulos.
Primeiramente, analisar-se-á o contexto do mundo líquido-moderno, na
sequência, adentrando-se na cultura adversarial e seu papel no Direito Fraterno.
Por fim, adentrar-se-á na questão do uso dos meios consensuais de resolução de
conflitos como forma de concretizar o direito fraterno.
2 A LIQUIDEZ DAS RELAÇÕES PÓS MODERNAS
O conceito de modernidade líquida foi difundido pelo sociólogo
Zygmunt Bauman e traduz a fluidez das relações sociais.
A modernidade líquida teve seu marco inicial no período posterior
à Segunda Guerra mundial, sendo que anteriormente vivia-se sob a égide
de uma modernidade sólida, com relações sociais mais rígidas e duradouras
(BAUMAN, 2001, p. 21- 54).
Outrossim, a modernidade líquida ficou bastante perceptível com o
advento da Revolução Industrial que deu lugar ao capitalismo e fez com que
as relações econômicas tivessem protagonismo se comparadas às sociais e
humanas. Com o capitalismo, houve o incentivo ao consumismo que fez com
que valores como moral e ética ficassem em segundo plano. O mais importante
tornou-se o que se pode ter, ou comprar, ficando de lado o que se realmente é.
Tal fenômeno deu ensejo à uma modernidade composta por uma
sociedade de relações frágeis, breves e superficiais aliada ao capitalismo, moda
e pensamento da época.
Para Bauman, neste cenário, as relações humanas devem ser chamadas
de “conexões”, pois, a relação afetiva, seja ela amorosa, ou de amizade, pode
acabar a qualquer momento. O intuito das conexões modernas, para Bauman, é a
busca do prazer a qualquer custo e, para tanto, buscam-se conexões (sexuais ou de
amizade), o grande objetivo da sociedade moderna (BAUMAN, 2001, p. 21- 54).
Com a liquidez das relações cada vez mais presente no cenário mundial,
essencial adoção em ampla medida dos meios consensuais de resolução de
conflitos para que o direito fraterno seja difundido, de modo que os direitos
humanos se concretizem em relação a sociedade como um todo.
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3 A CULTURA ADVERSARIAL E SEU PAPEL NO DIREITO FRATERNO
Inicialmente, cumpre salientar que o ordenamento jurídico brasileiro
incentiva a presença da Cultura Adversarial, consistente no enfrentamento das
partes em litígio para resolução de conflitos.
O direito fraterno, refere-se à aplicação dos direitos humanos partindo
de um viés coletivo, não individualizado. A fraternidade foi um dos pilares da
Revolução Francesa sob a justificativa de que os direitos humanos deveriam
destinar-se a sociedade em geral ou até a determinados grupos, mas nunca
apenas a um único indivíduo.
Ocorre que, quando se fala de direito fraterno, o enfrentamento das
partes em litígio demonstra-se demasiado custoso aos envolvidos, seja pela
morosidade processual, seja pela posição de rivalidade que são colocadas pelo
motivo de que ao fim do processo, integral, ou parcialmente, haverá uma parte
ganhadora e outra perdedora. Quer dizer que:
a ciência processual não é uma estrutura estérea,
destituída de qualquer utilidade prática. Deve ter
como finalidade a valorização do homem, em seus
mais diversos segmentos e origens e deve colocar a
técnica em prol da preservação da dignidade humana
(RAMOS; MILHOMEM, 2015, p. 199).
A cultura brasileira utiliza-se da resolução de conflitos por meio da
decisão judicial, o que deu origem a uma “cultura de sentenças” (GOMES,
2012, p 133) que acabou por não alcançar o que deveria ser a maior missão da
justiça brasileira: a pacificação.
Destarte, não faz muito tempo desde a vigência do paradigma do
legalismo processual, com apego aos ritos e regras, deixado de lado o que
verdadeiramente deveria importar, a resolução efetiva dos conflitos.
Ainda, com o advento do Código de Processo Civil e do princípio da
instrumentalidade das formas e aproveitamento dos atos processuais, houve uma
relativização do paradigma da legalidade pura e simples, o que veio a possibilitar,
por exemplo, a aplicação do princípio da fungibilidade, bem como, a possibilidade
de aproveitamento dos atos processuais quando não houver prejuízo.
Mesmo com a nova visão de que o litígio deve ter protagonismo em
relação ao processo, o meio judicial ainda não se mostra totalmente eficiente
para resolução de todos os conflitos, tendo em vista trabalhar dentro da lógica
adversarial, com duas partes divergindo e uma decisão imposta por terceiro
imparcial, estranho à lide. Outrossim, não é desconhecido que o Princípio
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do Duplo Grau de Jurisdição, um dos pilares do sistema recursal, dentre outras
finalidades, visa o conformismo na parte vencida.
Com o passar do tempo as relações humanas vão ficando cada vez
mais complexas, seja pela liquidez e facilidade de dissolução, seja em razão
dos impactos das inovações e novas tecnologias. A complexidade deve ser
reconhecida, também, no que se refere ao debate em torno das igualdades e
diferenças que constituem um conflito, principalmente, em se falando em
um direito fraterno.
Neste contexto, surgem para o Direito novos desafios, principalmente, no
que concerne ao direito fraterno, capaz de desconstituir conceitos ultrapassados
da ciência jurídica processual.
4 A NECESSIDADE DOS MEIOS CONSENSUAIS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
ALIADA AO DIREITO FRATERNO
O princípio da fraternidade tem se mostrado um dos mais difíceis de
concretizar, visto que constantemente encontra-se atrelado a quesitos religiosos,
perdendo sua característica de categoria jurídica.
Não obstante, é reflexo da necessidade dos indivíduos em exercerem
uma humanidade necessária às relações interpessoais e que fará com que o
direito seja mais justo. Tal conceito vai diretamente ao encontro da constatação
de que as relações pós-modernas são demasiadamente líquidas.
Segundo Bauman (2001), a palavra “liquidez” traduz o desapego,
individualização e insegurança que marcam as relações na pós-modernidade,
constantemente mutáveis.
Na pós-modernidade, a mobilidade e velocidade deixam de ser
necessidade, para ser obrigações, o que acentua ainda mais a fluidez, marco
da modernidade e que acaba por impor resposta célere e simplificada do
Poder Judiciário.
A nova fase da humanidade torna ainda mais difícil se falar em direito
fraterno. No entanto, apesar da presença da brevidade e superficialidades das
relações, o direito fraterno é necessário à manutenção e respeito dos direitos
humanos como um todo.
Mudança de paradigma necessária ao direito brasileiro, o direito
fraterno traduz a necessidade de novos métodos de resolução de conflitos, para
além da custosa judicialização.
Noutras palavras, “Direito e a Fraternidade possuem um caráter de
complementaridade que atravessa séculos e que possivelmente, se perpetuará
no tempo, como forma de realização da vida em comunidade e da harmonização
social” (BASTIANI; PELLENZ, 2015, p. 97-98).
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Destarte, deve ser interpretado como direito metaindividual,
fundamental de terceira dimensão, ao passo que destinado à “proteção, não do
homem em sua individualidade, mas do homem em coletividade social, sendo,
portanto, de titularidade coletiva ou difusa” (CUNHA JÚNIOR 2013, p. 599).
Em verdade, são direitos que se referem a sociedade como um todo e não a
pessoa individualizada como ocorria até o momento.
O Direito Fraterno surgiu pouco após a Segunda Guerra Mundial, período
marcado por grande necessidade de reconhecimento dos direitos coletivos, e
reflete a visão de que a natureza do direito é conflituosa e a fraternidade, por
sua vez, harmônica.
Noutras palavras, o direito fraterno é uma grande proposta às esferas
política e jurídica, visto que busca a superação da igualdade meramente formal,
em reconhecimento da diversidade e alteridade (BRUNET, s.d., p. 14).
De forma exemplificativa, o direito fraterno pode se manifestar quanto aos:
(...) direitos da paz autodeterminação dos povos,
ao reconhecimento recíproco de direitos entre
vários países, ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, ao patrimônio comum da humanidade, ao
desenvolvimento e à comunicação, e outros direitos
difusos que pertencem às denominadas futuras
gerações. (NEVES, Gabriela Angelo, 2017, s.p.)
Direito metaindividual que é, traduz a necessidade de consciência do
indivíduo quanto ao fato de estar inserido em um corpo social, composto das
mais diversas relações intersubjetivas que formam a comunidade social. Sua
principal função, é preservar a existência de grupos e não de indivíduos.
Além de obrigação moral, o direito fraterno deve ser tratado como pilar
fundamental para construção de uma sociedade dentro de um Estado de Direito,
tendo em vista sua importância e o dever de solidariedade que transmite.
Outrossim, ainda pode ser visto como desdobramento do Princípio da
Dignidade da Pessoa Humana, sendo assim, “a proposta fraterna é o embasamento
teórico da mediação e das demais formas alternativas de resolução de conflitos
sociais, pois insere uma cota de complexidade no primado do justo sobre o
bom” (GHISLENI; SPENGLER, 2011, p. 24).
O direto fraterno traz novo viés para dignidade da pessoa humana.
Embora se refira ao indivíduo, tem por enfoque principal o coletivo, as
relações construídas pela sociedade como um todo. Entende que o diálogo e
a resolução consensual de conflitos são sempre os caminhos menos custosos
para as partes envolvidas e, inclusive, os únicos capazes de materializar
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a Dignidade da Pessoa Humana tal qual idealizada pela Constituição
Federal de 1988:
Evidencie-se que “viver com dignidade” implica não
somente na concessão de direitos, mas na concretização
da autodeterminação e no estabelecimento de
condições de efetivação dos direitos humanos;
fazendo-se, primordial o desenvolvimento da ideia
de pacificação, que pode ser alcançada pela mediação
(RUIZ; BEDÊ, 2009, p.9068). (Neves, Gabriela
Angelo, 2017, s.p.)
A reciprocidade por ele trazida faz com que cada indivíduo se preocupe
com o próximo procurando a formação de uma sociedade mais humana, para
tanto, sendo necessária a superação da cultura da judicialização.
Os meios consensuais de resolução de conflito, por seu turno, criam
ambiente harmônico e resgatam uma relação que, à luz da leitura de Bauman, se
apresenta frágil e superficial. Ademais, ao trazerem o diálogo para as relações,
acabam por manter o vínculo entre os sujeitos, com perpetuação da relação
(SOUZA; HERINGER, 2015, p. 4).
CONCLUSÃO
Com o advento da modernidade líquida, as relações passaram a se
romper mais facilmente, dando lugar ao crescimento exponencial dos conflitos.
Somado a isso, a cultura adversarial teve como resultado o abarrotamento
do Judiciário e a resolução deficitária dos conflitos.
Neste contexto, é fundamental a inserção em larga medida da lógica do
direito fraternal na resolução dos conflitos, ao passo que, direito metaindividual
que é (de terceira dimensão), permite a construção de uma sociedade voltada a
persecução e concretização dos direitos humanos.
O direito fraterno juntamente com os meios consensuais de resolução
de conflitos, são mecanismos capazes de romper com a cultura adversarial. A
percepção fraternal de diálogo atenua a rivalidade advinda da judicialização e
proporciona sensação de igualdade entre as partes para que a paz seja alcançada.
O direito fraterno é, portanto, o olhar necessário a liquidez das relações
modernas para que a sociedade passe a enxergar os direitos humanos de forma
coletiva e não apenas de forma individual. Somente com o seu uso é que poderá
haver a completa concretização dos direitos humanos.
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RESUMO
O presente trabalho propõe a análise dos conflitos, como decorrentes da interação
entre sujeitos, influenciados por aspectos intersubjetivos e seus contextos de
vida. Pretende-se demonstrar a possibilidade de transição da estrutural social do
litígio para a da paz, propondo-se a realizar uma leitura dos meios adequados de
solução de conflitos por meio da comunicação não violenta, da teoria da ação
comunicativa e teoria dos afetos. Para tanto, utilizar-se-á do método dedutivo,
partindo-se da análise geral dos conflitos enquanto interação humana, além das
conceituações e características de tais teorias para, então, defender o uso dessas
premissas de comunicação na mediação e conciliação, no intuito de promover
a maior pacificação social. Como principal contribuição do trabalho, concluise pela necessidade da adoção extraprocessual dos mecanismos adequados,
com leitura à luz da teoria dos afetos, de modo a garantir a aproximação dos
litigantes, restabelecer vínculos saudáveis e, consequentemente, construir uma
sociedade sustentável e voltada à pacificação.
PALAVRAS-CHAVE: Conflitos; Comunicação não violenta; Ação comunicativa;
Afetos; Conciliação; Mediação.
ABSTRACT
This work proposes the analysis of conflicts, as resulting from the interaction
between subjects, which are marked by intersubjective aspects and influenced
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by their life contexts. Thus, it is intended to demonstrate the possibility of
a transition from a social structure of litigation, to another focused on the
construction of peace, proposing to carry out a reading of the appropriate
means of conflict resolution through non-violent communication, the theory
of communicative action and the theory of affects. Therefore, the deductive
method will be used, starting from the general analysis of conflicts as human
interaction, in addition to the concepts and characteristics of such theories,
to then defend the use of these communication premises in mediation and
conciliation, in order to promote greater social pacification.
KEYWORDS: Conflicts; Non-violent communication; Communicative action;
Affections; Conciliation; Mediation.
SUMÁRIO: Introdução. 1 Os conflitos e a cultura do litígio. 2 A comunicação não
violenta, teoria do agir comunicativo e a teoria dos afetos. Conclusão. Referências.
INTRODUÇÃO
O conflito é fenômeno social que decorre da interação entre indivíduos
que, mesmo permeado de aspectos negativos, desde os primórdios, contribuiu
para a construção do mundo, perpassando pela história, pelos diferentes
contextos sociais e marcando cada época em eventos, que determinaram os
rumos da sociedade até os dias atuais.
Não obstante, cada indivíduo é direcionado pelo ambiente em que vive,
pelo contexto em que se insere, por tudo que está pré-constituído no mundo
antes mesmo de si. Todo esse cenário, interfere em seu modo de pensar, sentir,
agir e reagir, bem como constrói subjetividades que vão direcioná-lo em seus
atos. Ocorre que, quando dois sujeitos, cada qual com suas subjetividades,
interagem um com o outro, eventualmente surgirão divergências que se
projetarão negativamente, formando os conflitos.
É natural do ser humano defender a si mesmo e a seus interesses, o
que polariza as relações e coloca os sujeitos em posições defensivas, pouco
amistosas. Percebe-se, assim, que a construção dos conflitos se dá em grande
parte por processos intersubjetivos, acentuados pelo espaço social e cultural em
que cada indivíduo está inserido.
Neste contexto, a primeira parte do presente artigo pretende fazer uma
ligação da concepção e construção do processo de conflito, associando o modelo
triangular proposto por Johan Galtung com os estudos de John Paul Lederach, para
entender o modelo adversarial instalado na sociedade e no ensino jurídico brasileiro.
A partir de tal compreensão, tomar-se-á por base a proposta de
transformação do conflito em oportunidade de criação de processos de mudanças
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construtivos, a fim de se promover o restabelecimento de relacionamentos
sustentáveis, diante da insuficiência dos mecanismos tradicionais na construção
e manutenção da paz.
Em um segundo momento, apresenta-se uma leitura dos meios
adequados de solução de conflitos por meio da comunicação não violenta, da
teoria da ação comunicativa e da teoria dos afetos, como formas de melhor
compreender as interações negativas entre os sujeitos, buscando não apenas a
solução individual dos conflitos, mas também a construção da paz social, com
alterações da estrutura social e cultural.
Para a elaboração, será feito uso do método lógico dedutivo, combinado
aos precedentes de pesquisa bibliográfica e documental.
1 OS CONFLITOS E A CULTURA DO LITÍGIO
Para entender a lógica dos conflitos e a cultura do litígio, recorrese à fenomenologia social, segundo a qual a interação social é fruto da
ação empreendida por, pelo menos, duas pessoas que se orientam uma pela
outra. Estes indivíduos são direcionados por subjetividades, decorrentes
do seu ambiente e contexto de experiência, o que os faz vivenciar o “nós”,
a convivência em coletividade, a interação do “eu” com o “outro”. Dessas
relações, surgem os conflitos que, de certa maneira, tiveram significante força
no desenvolvimento do mundo e que são parte da vida de qualquer ser humano
(SCHUTZ, 2012, p. 160-161).
É essa interação entre indivíduos que possibilita a compreensão dos
fenômenos sociais, como o conflito, que surge das relações cotidianas e se
instala em defesa de um interesse, seja ele material, social, relacional, etc.
Johan Galtung (1996, p. 71) deu início aos Estudos para a Paz, em que
propõe um modelo triangular de compreensão do conflito, composto pela soma
de atitudes e premissas (attitude/assumptions), comportamento (behavior) e
contradições (contradiction).
Para o autor, o conflito é parte da vida humana e, como tal, é possível
que os indivíduos consigam absorvê-lo pelos comportamentos, que podem
ser assimilados por meio dos sentidos. Assim, as atitudes (primeiro vértice do
triângulo) englobam emoções, crenças, vontades e, até mesmo, as percepções
das partes sobre si mesmas e sobre o outro, enquanto que o comportamento
(segundo vértice), neste caso, conflituoso, se manifesta em ameaças, coerções
e ataques destrutivos. Por fim, a contradição (terceiro vértice) refere-se à
incompatibilidade de objetivos e conflito de interesses entre as partes. Estes três
elementos influenciam e são mutuamente influenciados (FACCIN, 2020, p. 30).
Ademais, John Paul Lederach entende que o conflito é um fenômeno
pertencente à construção intersubjetiva da realidade, que se desenvolve
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com base em significados, percepções e interpretações que os envolvidos
atribuem aos objetos, ações e eventos. Nesse sentido, é importante a relação
com o conhecimento e a cultura dos indivíduos, já que estão intimamente
relacionados com o processo subjetivo de atribuição de sentido à realidade
(FACCIN, 2020, p. 31).
Nesse sentido, transladando tais conceituações e estudos para o campo
dos conflitos, é possível compreender a carga de fatores intersubjetivos que as
partes carregam quando da instauração do conflito, mormente, quando este se
instaura perante o Poder Judiciário, que possui ares arraigados de adversariedade.
A propósito, sabe-se que o ensino jurídico brasileiro é estruturado sobre
o método adversarial, um modelo de enfrentamento de ideias, do uso da dialética
como meio para contrapor argumentos, o que insculpe uma mentalidade de que,
necessariamente, há um vencedor e um perdedor, e que a sentença do juiz é o
que traz a pacificação a sociedade (BACELLAR; SANTOS, 2016, p. 76)
Somado a isso, tem-se a própria natureza humana, predisposta a
ambições em se obter determinados bens, o que torna seu lado competitivo
sobressalente, deixando de lado o caráter solidário e compassivo. Assim, o
choque de interesses leva a instauração de lides que, ante a complexidade das
sociedades, potencializada pela revolução científica e tecnológica, acaba por
incentivar a resolução de conflitos de maneira adversarial.
Ainda, a disseminação pelas mídias sociais de informações inverídicas,
manipuladas pelo senso comum, muitas vezes, desprovidas de cientificidade,
levam os cidadãos a acreditarem em uma falsa expectativa do seu direito, o que
pode culminar no aumento exacerbado de litígios.
A verdade é que existe uma força atuante sobre o psicológico dos
indivíduos que os faz pensar que somente farão valer seus direitos se acionarem
o Poder Judiciário, fenômeno que se vê refletivo na multiplicação de processos
que culminou com a crise do Judiciário.
Destarte, desde a Constituição Cidadã fala-se em um amplo acesso
ao Poder Judiciário que, no entanto, na atualidade, passou a corresponder
ao acesso à uma ordem jurídica justa e substancial com resolução adequada
dos conflitos, tanto dentro, como fora do Poder Judiciário (BACELLAR;
SANTOS, 2016, p. 69).
A jurisdição como se conhece, com seus mecanismos e aparatos,
acabou por não conseguir resolver os conflitos, muito menos administrar sua
complexidade de outra maneira. Com o tempo, tornou-se insuficiente ante a
contingência do direito e peculiaridades de cada caso (NETTO, 2015a, p. 11),
cenário que tornou urgente a reestruturação social e cultural.
John Paul Lederach propõe a transformação do conflito,
compreendendo-o como oportunidades a longo prazo para se criar processos
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de mudanças construtivos que reduzam a violência, aumentem a justiça nas
interações e estrutura social como um todo, bem como que respondam aos
problemas cotidianos dos relacionamentos humanos (FACCIN, 2017, p. 157).
Para que a violência seja extinta, é necessário considerar as causas e
efeitos do conflito.
A grande questão trazida por Lederach, é que há uma insuficiência dos
mecanismos tradicionais de construção e manutenção da paz em identificar tais
causas e efeitos e, assim, contê-los e minimizá-los. Para ele, o ponto chave
é a reconciliação, o restabelecimento de relacionamentos sustentáveis entre
as partes, já que grupos conflitantes fazem parte de um mesmo espaço social
(FACCIN, 2017, p. 158).
Deste modo, para a prática da transformação de conflitos, é necessário
focar nos elementos subjetivos que influenciam as interações e o embasamento
no conhecimento, linguagem e cultura locais. Para que haja a reconciliação
em uma determinada comunidade local que sofre conflitos de violência, por
exemplo, deve-se partir da realidade desta comunidade, da vivência cotidiana,
considerando as dinâmicas sociais e emocionais. Em contextos de violência
prolongada, há elementos próprios que interferem nas relações intersubjetivas,
como percepções de paz, segurança, pertencimento e sobrevivência, que são
pontos de partida para a construção de novos padrões de relacionamentos
(FACCIN, 2020, p. 87).
Neste sentido, ganham destaque a mediação, a conciliação, a negociação
e as práticas restaurativas, seja judicial, seja extrajudicialmente, ao passo que
levam em consideração o diálogo, empatia, a escuta ativa e habilidades que
buscam identificar as causas e efeitos dos conflitos, a fim de construir relações
mais saudáveis, geradoras de bem-estar coletivo e pacificação social.
Conforme propõe John Paul Lederach, no âmbito extrajudicial destacase o papel de conciliador assumido por indivíduos integrantes da população
local (e aqui o termo é utilizado genericamente), partindo do princípio de que
são os únicos que detêm o conhecimento velado daquele contexto, adquirido
com a experiência e convivência cotidiana. O conciliador local, poderá extrair
significados emocionais do conflito e direcionar da forma mais adequada à
reconciliação. Por isso, um projeto de reconciliação, localmente fundamentado,
é proposta importante atualmente (FACCIN, 2020, p. 88).
Na maioria das vezes, os indivíduos buscam o Judiciário por questões
psicológicas, pela sensação de que somente a via judicial poderá fazer com
que tenham, verdadeiramente, a atenção da contraparte. É a necessidade de
se fazer ouvir e de desabafar, nem tanto aquilo que se conseguirá ao final
do processo. É o que se dá, por exemplo, nas causas familiares, que envolvem
muitos sentimentos e aspectos afetivos.
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No 1º Encontro Ibero-Americano da Agenda 2030 no Poder Judiciário83,
o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) contabilizou o número total de casos
novos por ano, identificados por assunto. Como resultado, no grupo da
“Paz, Justiça e Instituições Eficazes”, os casos novos de família totalizavam
1.757.680, atingindo a primeira posição na tabela comparativa em relação a
outros assuntos.
Ocorre que a instauração de um processo, ainda que seja o caminho mais
utilizado, nem sempre atenderá as necessidades das partes de maneira efetiva.
O juiz estará focado nos fatos do caso concreto no intuito de aplicar o direito e
não necessariamente em aproximar indivíduos e restabelecer as relações:
Deveras, pelo Juizado passa a vida psíquica da
sociedade, que reclama soluções sensíveis, que
atentem mais para as vicissitudes e pequenos dramas
subjacentes ao conflito, colocando o juiz na posição
de terapeuta da vida social. Dessa forma, a saída
ideal para os dilemas do Juizado Especial passa pela
alteração de mentalidade calcada na compreensão do
afeto como valor metafísico do sistema jurídico e no
seu potencial emancipatório (NETTO, 2015, p. 589).
À vista disso, como forma de estímulo à autocomposição, o CPC
passou a prever a realização da conciliação e mediação em qualquer momento
no processo, deixando de lado o viés adversarial, para buscar a melhor solução
para ambas as partes.
Apesar de o maior enfoque direcionar-se a conciliação e mediação,
importante mencionar, também, o “fórum de múltiplas portas”, termo criado
pelo professor Frank Sander, de Harvard, para definir um local onde as pessoas
possam levar seus conflitos e ter a indicação da abordagem mais adequada para
sua resolução. Pode-se afirmar, dessa forma, que a conciliação, a mediação,
processos circulares, conferências de grupo familiar, encontro vítima-ofensor,
são as diferentes formas de se tratar os diversos tipos de conflitos (TJPR, online).
O emprego dos métodos adequados de solução de conflitos causa nas
partes a sensação de estarem mais ativas, expressivas, incluídas e de vivenciarem
a justiça como algo real. Além disso, trabalha com o sentimento de inoperância
do Estado que leva as pessoas a quererem “fazer justiça com as próprias mãos”,
resgatando e fortalecendo o senso de coletividade, bem como o sentimento
A Agenda global 2030 é um compromisso assumido por líderes de 193 países, inclusive o
Brasil, e coordenada pelas Nações Unidas, por meio do Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento (PNUD), nos termos da Resolução A/RES/72/279. OP32, de 2018, da
Assembleia Geral da ONU.
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de corresponsabilidade, isto é, a interação do “eu” com o “outro”, pertencentes
a um mesmo espaço social.
Os conceitos, diferenciações e aplicações dos diversos métodos
adequados de solução de conflitos já são amplamente conhecidos, motivo pelo
qual a presente investigação terá por objeto de análise a comunicação não
violenta, a teoria da ação comunicativa e dos afetos.
2 A COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA, TEORIA DO AGIR COMUNICATIVO
E A TEORIA DOS AFETOS
A comunicação não violenta (CNV) é uma abordagem específica da
comunicação que considera como crucial os aspectos da linguagem e o uso das
palavras. É o falar e o ouvir que faz com que indivíduos se conectem uns aos
outros de maneira tal que floresça a compaixão natural. Para isso, no entanto,
é preciso que se reconheça que todo ser é violento e que mudanças qualitativas
são necessárias.
O termo “não-violenta”, utilizado por Marshal B. Rosenberg (2006, p.
23), faz referência a acepção de Gandhi, a respeito do estado compassivo natural
a que se chega o ser humano quando se afasta do seu coração a violência.
Em suma, a CNV é uma reformulação da maneira pela qual indivíduos
se expressam e ouvem, um estímulo a substituir velhos padrões de defesa, ou
ataque, por respostas conscientes com base na percepção do contexto em que
se encontram, o que coaduna com a proposta de transformação do conflito e
pacificação de John Paul Lederach.
Em congruência com o que propõe a comunicação não violenta,
a teoria da ação comunicativa de Habermas fundamenta a compreensão das
relações entre os seres humanos no conceito de ação, na capacidade que os
sujeitos sociais possuem de interagir entre si e entre grupos, no intuito de
perseguir racionalmente objetivos, priorizando, para tanto, as ações de
natureza comunicativa, relativas à intervenção no diálogo (GUTIERREZ;
ALMEIDA, 2013, p. 153).
A teoria do agir comunicativo considera que se a linguagem natural
(comunicação) tem a finalidade de transmitir informações, o ator está adotando
o agir estratégico, mas se a linguagem natural é usada como fonte de integração,
os atores ligam-se no agir comunicativo (SANTOS, 2007, p. 66). Pode-se
entender, portanto, que se as interações humanas, nesse sentido proposto pelo
filósofo, se dão por meio do agir comunicativo, também por meio dele podem
se resolver os conflitos.
Habermas (1990, p. 367) explica que há agir comunicativo “quando os
planos de ações dos atores implicados não se coordenam através de um cálculo
egocêntrico de resultados, senão mediante atos de entendimento”.
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Assim, traçado um paralelo entre as duas teorias, verifica-se a
necessidade de se deixar de lado o agir estratégico, que direciona a ação do
sujeito com foco ao êxito, isto é, o comportamento adversarial que promove a
cultura do litígio.
Habermas (1989, p. 163-167) afirma que os sujeitos agem
comunicativamente e ao se entenderem uns com os outros no mundo, também,
se orientam por pretensões de validade assertóricas e normativas, de maneira
que toda forma de vida sociocultural está orientada para o prosseguir do agir
comunicativo através das formas de argumentação. Neste sentido, tão logo sejam
consideradas como interações reguladas de maneira especial, por mais pobres ou
rudimentares que tenham sido desenvolvidas, as argumentações correspondem a
formas de reflexão do agir orientado para o entendimento mútuo.
Outrossim, Habermas trabalha com o conceito de mundo da vida, ou
seja, um ambiente físico e cultural, pré-constituído à existência do sujeito, que
o influencia, que contextualiza sua vivência, experiência e, consequentemente,
condiciona sua racionalidade. O conflito se desenvolve nesse mundo da vida, em
uma determinada realidade social, que é o próprio solo da prática comunicativa
e do agir comunicativo e é, portanto, o lugar concreto onde o entendimento ou
o desentendimento ocorrem (SANTOS, 2007, p. 68).
Destarte, é natural que os participantes de uma comunicação recorram
a convicções intersubjetivas para se justificar em uma determinada situação,
revelando-se tais convicções como um recurso para os processos de interpretação.
Entendendo o mundo da vida como um lugar transcendental em que falante
e ouvinte vão ao encontro, é fundamental um espaço sadio, em que as ações são
coordenadas pela construção de consensos através da aceitação da validade dos
argumentos presentes nos atos de fala, que marcam não só a cultura, mas também
as relações sociais e a construção de identidades (GUTIERREZ; ALMEIDA, 2013
p. 166). Há uma implicação lógica necessária de que a representação simbólica
do mundo da vida, por meio dos processos comunicativos, é importante para a
edificação da sociedade em bases mais pacificadoras.
Interpretando-se, a partir disso, a mediação e a conciliação, extrai-se
a necessidade de aplicação do agir comunicativo à sociedade, ao passo que é
a linguagem e a interpretação dela feita que possibilitam acesso ao mundo dos
sujeitos. A linguagem é condição de possibilidade para o entendimento (SANTOS,
2007, p. 70). Assim, se há conflitos, é porque houve falha na comunicação. Além
do mais, se é condição de possibilidade para o entendimento, deve ser amplamente
utilizada como recurso da autocomposição e resolução de litígios.
É relevante ressaltar que para Habermas, em contraposição à Karl Marx
e Max Weber, os conflitos decorrentes das relações econômicas e políticas não
são elementos estruturais da sociedade. Para ele, o elemento estrutural é o uso
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da linguagem em processos argumentativos para a construção de consensos
no mundo da vida (GUTIERREZ, ALMEIDA, 2013, p. 166). Com este
entendimento, comprova-se o argumento exposto no parágrafo anterior.
Neste aspecto, ganha destaque a teoria dos afetos, que se desenvolve
a partir do reconhecimento de que o afeto é um valor jurídico, decorrente dos
princípios da solidariedade e da dignidade da pessoa humana (CARDIN, FROSI,
2010, p. 6859), e possui um valor metafísico com potencial emancipatório.
Por oportuno, indispensável à análise de alguns pontos trazidos
nos estudos de Freud, interpretados pelo professor Vladimir Safatle
(SAFATLE, 2015, online).
A dinâmica da teoria dos afetos é importante para compreender como se
dá a adesão a certos comportamentos. Nesse sentido, é a própria noção de afeto,
como uma dinâmica de sobreposições, que descreve as alterações produzidas
por algo que vem do exterior, que é a base para a compreensão das formas de
instauração da vida psíquica, o que comprova o quanto o ‘socius’ está presente
no “eu”. É a sociabilidade que, passando pela capacidade de sentir do ser,
constrói vínculos inconscientes.
As considerações tecidas anteriormente a respeito do conflito, permitem
observar que a busca pela solução judicial, por meio de um julgamento e de
uma sentença, acaba criando uma barreira psicológica entre os envolvidos que
polariza qualquer sentimento de afeto restante.
Freud, em seus estudos sobre os afetos, procurou privilegiar relações
verticais, próprias aos vínculos relativos a figuras de autoridade, em especial,
figuras paternas. Tal fato traz à tona o questionamento de se realmente não é
este o sentimento que os litigantes possuem com relação ao Judiciário, como
uma figura paternalista, como bem pontua José Laurindo de Souza Netto:
A valorização da solução jurídica pelo afeto, tanto
hoje como outrora, permite, assim, que os litigantes
sejam unidos pelo amor, e não separados pelo
julgamento, libertando-se da dependência paternalista
do judiciário, e, ao mesmo tempo, sentindo-se plenos
e satisfeitos com a decisão (NETTO, 2015b, p. 589).
Não é demais mencionar as considerações de Earl Hopper, segundo
interpretação de Carla Penna (2017, p. 18), no sentido de que o cenário
contemporâneo, marcado pela inconstância e insegurança global, permite
compreender como a vida em sociedade, especialmente em situações de conflito
e trauma, é afetada por processos inconscientes de angústia, ressentimento, ódio,
medo de perda do objeto de amor, comportamentos polarizados e agressivos.
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É possível afirmar que afetos, emoções e sentimentos estão atrelados a
fenômenos intersubjetivos, que podem influenciar e formar a estrutura social,
posicionamento reforçado por Vladimir Safatle, atualmente.
À guisa de conclusão, para enfatizar a relevância da teoria dos afetos,
cabe mencionar o entendimento freudiano segundo o qual, a vida psíquica
conforme se conhece, com suas modalidades de conflitos, sofrimentos e
desejos, é uma produção de modos de circuito de afetos. Se assim o é, deve-se
perquirir a razão pela qual ainda se duvida da efetividade das teorias dos afetos,
da comunicação não violenta e do agir comunicativo, ao menos em alguns
segmentos, para a construção da paz e reestruturação da sociedade.
CONCLUSÃO
A intersubjetividade dos indivíduos, especialmente, as negativas,
chamadas por psicanalistas de psicopatológicas e psicossomáticas, possuem
origem em dificuldades biopsicossociais, que aliadas a processos de exclusão,
vulnerabilidades pessoais e sociais podem influenciar de forma substancial as
emoções e expressões violentas.
Assim, contextos desfavoráveis podem culminar em transformações dos
sujeitos envolvidos, com consequências que, muitas vezes, se manifestam apenas
internamente em atos de despudor, destemor, ressentimento, comportamentos
ofensivos e violentos, que facilmente gerarão conflitos quando em contato com
outro indivíduo, também possuidor de processos intersubjetivos.
Nesse sentido, necessária a compreensão do conflito, decorrente
das interações entre sujeitos, que se instala em defesa de um interesse, seja
ele qual for.
Adotado o modelo triangular, entende-se que o conflito é a somatória
de atitudes que envolvem sentimentos, emoções, crenças, vontades, percepções
e comportamentos, manifestos por meio de ameaças, coerções e ataques
destrutivos, bem como pela contradição relativa à incompatibilidade de
objetivos e ao conflito de interesses entre os indivíduos.
Diante da percepção do conflito como algo intimamente relacionado ao
processo subjetivo de atribuição de sentido à realidade, vê-se o importante papel
dos meios adequados de resolução de conflitos para a reconstrução de toda a
estrutura social da realidade, com o foco não apenas na resolução individual das
lides com o restabelecimento sustentável e saudável das relações, mas também
para construção da paz.
Para tanto, se propôs uma leitura da conciliação e mediação à luz
da comunicação não violenta, teoria da ação comunicativa e dos afetos.
A primeira, considera cruciais os aspectos da linguagem e o uso das palavras para
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reformular a maneira pelo qual indivíduos se expressam e ouvem, estimulando
a substituição de velhos padrões de defesa, ou ataque, por respostas conscientes.
A segunda, permite compreender que os indivíduos, quando em interação,
devem proceder com sua linguagem natural de maneira comunicativa, deixando
de lado o cálculo egocêntrico dos resultados, para promover o entendimento
mútuo. Logo, se as interações humanas devem se dar por um agir comunicativo,
assim também pode acontecer na resolução dos conflitos.
Ainda, pela teoria da ação comunicativa, entende-se que o agir
comunicativo se dá em um espaço anterior ao sujeito, que contextualiza
e influencia suas percepções, também, onde ocorrem o entendimento e
desentendimento, e que deve, portanto, ser considerado quando das análises
para a construção de uma realidade social pautada pela paz.
Destarte, nota-se que na gênese dos conflitos existem elementos motivadores
extremamente subjetivos e arraigados à essência do indivíduo, construídos por todo
o contexto de vivência individual, por vezes, mal compreendidos e não tratados de
maneira efetiva para a cura do problema na causa.
Assim, apesar de a sentença judicial entregar o pedido conforme
requerido, somente com o uso dos métodos adequados consegue-se, efetivamente,
atingir o âmago do conflito, não apenas entregando o quê de direito, mas também
libertando os litigantes dos sentimentos negativos da litigiosidade, através de
uma verdadeira terapia social com solução emancipatória para as partes e a,
consequentemente, construção de uma sociedade voltada para a paz.
Por tais motivos e diante do cenário contemporâneo marcado pela
insegurança e desconfiança, que geram diversas projeções negativas, o estudo
sobre o afeto se mostra cada vez mais relevante, ao passo que representa o
psíquico da pulsação, que desencadeia os sentimentos e sensações, além de ser
o único que pode, de fato, alterar a lógica conflituosa para que se embase em
sentimentos de solidariedade e humanismo.
Por fim, conclui-se pela necessidade da adoção dos mecanismos
adequados extraprocessualmente, por estarem mais próximos da realidade e
do contexto dos indivíduos envolvidos em um conflito, com uma leitura à luz
da teoria dos afetos, apta a garantir a aproximação dos litigantes, restabelecer
vínculos saudáveis e, consequentemente, construir uma sociedade sustentável,
liberta da dependência paternalista do Poder Judiciário.
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DO AFETO NAS RELAÇÕES FAMILIARES
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RESUMO
As relações familiares estão diretamente relacionadas com o afeto, visto que,
o princípio constitucional da afetividade, abordado na Constituição de forma
implícita, bem como o princípio da dignidade humana, são considerados como
princípios do Direito de Família. O Direito de Família trata das relações de
pessoas que possuem convivência, seja pelo casamento ou apenas união, e entre
pais e filhos. Do ponto de vista familiar, são nas relações de afeto presentes na
família, que a criança irá desenvolver sua personalidade, através da convivência
e aquisição de modelos vivenciados. O presente trabalho teve como objetivo
revisar na literatura o estudo do afeto, suas implicações nas relações familiares
e a possibilidade de pedido de indenização por danos morais e materiais,
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já que a falta deste acarreta inúmeras sequelas no desenvolvimento psicológico,
intelectual, sentimental e físico do indivíduo que é privado de afeto. Desta
forma, quando ocorre a privação ou abandono afetivo de uma pessoa
principalmente durante a infância, as marcas podem ser muito profundas.
O Dano Moral pode ser reparado com a ajuda do judiciário, desde que se utilize
da técnica de ponderação para o arbitramento de uma indenização, assim como
uma avaliação psicológica.
PALAVRAS-CHAVE: Afeto. Relações Familiares. Responsabilidade por danos
morais e materiais.
ABSTRACT
Family relationships are directly related to the affection, since the constitucional
principle of affection, addressed implicity in the Constituition and the principle
of human dignity, are considered as principles of family law. The Family Law
deals with the relationships of people who are living, whether by marriage or
just marriage, and between parents and children. Family’s point of view, are
the relations of affection in the family, the child will develop his personality,
through living and purchasing models experienced. The present preoject aimed
to review the literature on the study of affect, implications family relationships
and the ability to claim for compensation for moral and material damages,
since the lack of results in countless sequels for the psychological, intellectual,
emotional and physical person who is deprived of affection. Thus when there is
emotional deprivation or abandonment of a person especially during childhood,
brands can be very deep. The Moral Damage can be repaired with the help of
the judiciary, since it uses the technique of weighting for the arbitration of a
claim, as well as a psychological evaluation
KEYWORDS: Affection. Family relations. Responsibility for moral and
material damages.
INTRODUÇÃO
O tema afeto nas relações familiares baseia-se nos princípios do Direito
de Família que são também princípios constitucionais, bem como em normas
de proteção à família.
Os princípios do Direito de Família são divididos, de acordo com Paulo
Lôbo, em fundamentais e gerais, sempre visando o bem-estar físico e psíquico
da pessoa humana inserida nas relações afetivas.
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No tocante a dignidade da pessoa humana, vale ressaltar que a dignidade
expressa à identidade do homem dotado de valor, reconhecendo-o como pessoa
individualizada com racionalidade e sociabilidade.
Para que as relações entre as pessoas ocorram, bem como entre as
famílias, é importante a troca de afeto, ou seja, sentimentos de ordem positiva
como o amor, mas, também de ordem negativa como a agressividade. O afeto é
energia que movimenta as relações e desenvolve o ser humano.
Quando uma pessoa deixa de receber ou quando nunca recebeu afeto,
ocorre a possibilidade de serem desenvolvidos comportamentos antissociais e
traumas, sendo necessário o acompanhamento psicoterapêutico com profissional
capacitado, auxiliando-o no restabelecimento de sua história de vida.
O presente trabalho tem como objetivo revisar na literatura o estudo
do afeto, suas implicações nas relações familiares e a possibilidade de pedido
de indenização por danos morais e materiais. Desta forma, o Dano Moral
pode ser reparado com a ajuda do judiciário, desde que se utilize da técnica
de ponderação para o arbitramento de uma indenização, assim como uma
avaliação psicológica.
1 O DIREITO DE FAMÍLIA
O Código Civil de 1916 disciplinava o Direito de Família no livro I, parte
especial, onde pautava-se em uma família hierarquizada e matrimonializada,
no critério da legitimidade da família e dos filhos, na desigualdade entre os
cônjuges e filhos, no exercício dos poderes marital e paternal.
O Código Civil de 2002 coloca o Direito de Família no livro IV,
depois dos direitos reais e das obrigações, abolindo as desigualdades antes
existentes, os poderes atribuídos ao chefe da família, o critério da legitimidade
e da exclusividade do matrimônio; ratificando assim as normas constantes na
Constituição de 1988.
O artigo 266 da Constituição de 1988 trata da proteção à família,
compreendendo a família fundada no casamento, na união estável e a família
monoparental (estendendo sua tutela para entidade familiar formada por apenas
um dos pais e seus descendentes). Em conceito amplo família é definida por
pessoas unidas por um vínculo jurídico de natureza familiar compreendendo
ascendentes, descendentes e colaterais, bem como os mesmos do cônjuge, ao
qual possui a denominação de parente por afinidade, incluindo o cônjuge.88
Para o nosso ordenamento jurídico, de acordo com Lôbo e Venosa,
a família é a entidade composta por pais e filhos ou prole, decorrente de
uma relação socioafetivas, sendo assim, o objeto do Direito de Família.
88

VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: direito de família. São Paulo, Atlas, 2011. p. 2
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Esta é protegida de forma positiva e de forma negativa, ou seja, quando positiva
obtém-se algo diverso do que ocorre atualmente, e quando negativo, exclui-se
determinado estado em que não será permitida a sua ocorrência.89
O Direito de Família é o campo do direito mais influenciado por ideias
morais e religiosas, constituindo-se em um complexo de deveres e direitos.
Quase todas as normas de família são imperativas, com isso, a vontade limitase a um consentimento expresso em lei. 90
Segundo Venosa, o Direito de Família:
“trata das relações de pessoas unidas pelo matrimônio,
bem como daqueles que convivem em uniões sem
casamentos; dos filhos e das relações destes com os
pais, da sua proteção por meio da tutela e da proteção
dos incapazes por meio da curatela”.91
O Direito atribui responsabilidades aos pais, que consistem em cuidar,
educar, alimentar, proteger, enfim, o exercício contínuo de uma função. 92
Alguns princípios constitucionais são considerados princípios do Direito
de Família; dividem-se em fundamentais e gerais. Os princípios fundamentais
são: dignidade da pessoa humana e solidariedade. Os gerais são: igualdade,
liberdade, afetividade, convivência familiar e melhor interesse da criança.93
O princípio da dignidade da pessoa humana é dever de respeito, proteção
e intocabilidade, elencado no artigo 1º da Constituição de 1988.
Quanto ao princípio da solidariedade, este é o vínculo de sentimento
racionalmente guiado, limitado e autodeterminado, que compele à oferta de
ajuda de forma a manter a diferença entre os parceiros na solidariedade, previsto
no artigo 3º da Constituição de 1988.
O artigo 5º da Constituição trata da igualdade, esta entre homem e
mulher, entre filhos e entre entidades familiares.
A liberdade diz respeito ao livre poder de escolha ou autonomia de
constituição, realização e extinção de entidade familiar; livre aquisição e
administração do patrimônio familiar; livre planejamento familiar; livre
definição de modelo educacional, valores culturais e religiosos; livre formação
dos filhos respeitando a dignidade da pessoa humana e liberdade de agir,
respeitando a integridade física, mental e moral.94
VENOSA, Silvio de Salvo. Op. cit. p. 5 e 19
VENOSA, Silvio de Salvo. Op. cit. p.13, 14
91
VENOSA, Silvio de Salvo. Op. cit. p.1
92
VENCELAU, Rose Melo. O elo perdido da filiação: entre a verdade jurídica, biológica e
afetiva no estabelecimento do vínculo paterno-filial. Rio de Janeiro: Ed Renovar, 2004, p. 119.
93
LÔBO, Paulo. Famílias. 2 Ed. São Paulo. Saraiva, 2009, p.37.
94
LÔBO, Paulo. Op. cit. p.46.
89
90
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Em relação à afetividade, enquanto princípio, este está implícito na
Constituição e fundamenta o Direito de Família na estabilidade das relações
socioafetivas e na comunhão de vida, sob caráter patrimonial ou biológico. Este
princípio deixa de existir com o falecimento de um dos sujeitos ou se houver
perda do poder familiar, já que, é um princípio onde o dever é imposto aos
pais em relação aos filhos e vice-versa, ainda que haja desamor ou desafeição.
A afetividade é pressuposto da convivência.95
O princípio da convivência familiar é a relação afetiva estabelecida pelas
pessoas de um grupo familiar, enquanto o princípio do melhor interesse da criança
trata dos interesses com prioridade, pelo Estado, sociedade e família, na aplicação e
elaboração dos direitos, principalmente nas relações familiares, conforme estabelece
o artigo 227 da Constituição de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente.96
Desta forma, o planejamento familiar e a paternidade responsável
estabelecem o direito à filiação, não apenas derivada da relação biológica,
mas da construção cultural e afetiva permanente, através da convivência
e da responsabilidade.97
Atualmente a família é considerada uma instituição, enquanto
coletividade humana que está subordinada as condutas sociais e normas, bem
como a figura da autoridade familiar de cada entidade familiar.98
2 A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
De acordo com Luiz Fernando Barzotto,
“O conceito de dignidade aponta para a adequada
atitude em relação à pessoa, a sua reta apreensão, o que
a filosofia contemporânea chama de reconhecimento.
A dignidade, como valor inerente à identidade
humana, exige reconhecimento. Por sua vez, o
reconhecimento encontra um paralelo sistemático no
conceito teleológico de fé”.99
Assim, o conceito de dignidade da pessoa humana possui dois elementos
que a constitui; a pessoa humana e o reconhecimento. A pessoa humana
caracteriza-se pelo ato de existir uma natureza humana, ou seja, racionalidade
LÔBO, Paulo. Op. cit. p.47 e 48.
LÔBO, Paulo. Op. cit. p.52 e 53.
97
VENCELAU, Rose Melo. Op. cit. p. 110 a 113.
98
VENOSA, Silvio de Salvo. Op. cit. p.8
99
BARZOTTO, Luiz Fernando. In Agassis Almeida Filho e Plínio Melgaré (coord.). Dignidade da
pessoa humana: Fundamentos e critérios interpretativos. Ed. Malheiros. São Paulo. 2010, p.40.
95
96
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e sociabilidade, acompanhada de acidentes que concretizam a essência humana,
como idade, inteligência, entre outros. Pode-se dizer então que humano significa
a espécie, enquanto pessoa relaciona-se a um ser que existe.100
O reconhecimento de uma pessoa significa atribuir dignidade à sua
condição humana, pois a dignidade é a identidade dotada de valor; forma como
alguém merece ser tratado; regulando comportamentos. Desta forma, dignidade
e reconhecimento estão interligados, na medida em que o reconhecimento deve
captar o valor da identidade para sua manifestação.
No entendimento de Barzotto
“A dignidade da pessoa humana expressa a exigência
do reconhecimento de todo ser humano como pessoa.
Dizer, portanto, que uma conduta ou situação viola
a dignidade da pessoa humana significa que nesta
conduta ou situação o ser humano não foi reconhecido
como pessoa”.101
O princípio da dignidade da pessoa humana é considerado um
fundamento de toda a norma jurídica, pois se trata de percepção da pessoa,
devendo fundamentar os deveres, dependendo da experiência do reconhecimento.
O fundamento do Direito está na pessoa, considerando-a sagrada, transcendente
ao mundo das coisas.102
Portanto, no direito de Família, o princípio da dignidade da pessoa
humana apresenta sua efetivação quando, na relação entre pais e filhos, entre
cônjuges, existe convivência favorável ao desenvolvimento da personalidade
dos indivíduos envolvidos.
3 O AFETO
A Constituição Federal aborda o princípio da afetividade implicitamente
quando trata da família, e o princípio da dignidade da pessoa humana no art.
1º. O princípio da dignidade da pessoa humana é considerado um princípio
cultural, fundamentado na ideia de autonomia e liberdade, impondo um dever
de respeito e intocabilidade em relação ao indivíduo. O princípio da afetividade
demonstra a importância do afeto nas relações familiares, tratando-se de um
princípio norteador destas relações.
O afeto constitui a base para a formação das relações familiares e
passou a ter valor jurídico, valorizando os vínculos conjugais.
BARZOTTO, Luiz Fernando. Op. cit.
BARZOTTO, Luiz Fernando. Op. cit. p.51
102
BARZOTTO, Luiz Fernando. Op. cit. p.58 a 60.
100
101
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A definição de afeto do ponto de vista familiar pode ser entendida,
como o sentimento entre duas ou mais pessoas, que se afeiçoam através do
convívio em virtude de um destino comum. Assim, a família é o berço para
aprendizagem e convivência, visto que os modelos adquiridos com a vivência
em família demonstram que o afeto está permeado por amor e ódio.103
Quando se fala em afeto, associa-se automaticamente a amor, mas
existem afetos considerados de ordem negativa que são: ódio, agressividade,
competição, medo e inveja. Estes afetos negativos permanecem no inconsciente
de um indivíduo até que seja manifestado, em decorrência de uma situação
propícia para sua explosão. Normalmente tais manifestações geram situações
de violência, que podem ser físicas ou verbais.104
Segundo Groeninga:
“O afeto é tudo aquilo que nos afeta, que nos move,
é a energia presente no inconsciente e no consciente.
Afeto, no senso comum, equivale ao amor. E a isso é
necessário desmistificar. O afeto para a psicanálise é
essa energia com que se investem as representações,
os símbolos, as pessoas, as coisas, as ideias e até as
ideologias e mitos, imprimindo-lhes uma direção, um
sentido, nas ações”.105
A família é um grupo social onde o elemento principal é a afetividade,
ocorrendo então o desenvolvimento da capacidade de agir e pensar de acordo
com a moral e a ética, em função dos modelos obtidos com a vivência familiar.106
Assim, os princípios da afetividade e da dignidade da pessoa humana,
fundamentam os laços de família, onde pais e filhos encontram instrumento
para a realização da sua dignidade como indivíduo dentro da sociedade.107
A afetividade se manifesta nos atos de ensinar, amar e cuidar, todavia
não se pode obrigar a alguém à realização de tais tarefas, e a conviver com o
filho. Assim, o cumprimento do dever de cuidado dos pais para com os filhos
nada mais é do que sua função.108
PEREIRA, Tânia da Silva. O cuidado como valor jurídico. In A ética da convivência familiar
e sua efetividade no cotidiano nos tribunais. Tânia e Rodrigo da Cunha Pereira (coord.). Rio de
Janeiro: Forense, 2006, p. 234 a 237.
104
GROENINGA, Giselle Camara. A família além dos mitos – Afetos, sexualidade e violência- a
família desmistificada. Ed. Del Rei, Belo Horizonte. Págs. 73-76. 2008.
105
GROENINGA, Giselle Câmara. Afetos, sexualidade e violência família desmistificada. In:
DIAS, Maria Berenice (Coord.) Afeto e estruturas familiares. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p.75.
106
GROENINGA, Gisele Câmara. Op. cit.
107
VENCELAU, Rose Melo. Op. cit. p.114, 115
108
VENCELAU, Rose Melo. Op. cit. p.129
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A família e o afeto encontram-se intimamente ligados, embora sejam
abstrações de difícil determinação. As relações e os vínculos familiares são
importantes para o desenvolvimento do indivíduo, já que esta é um referencial,
onde os valores vivenciados, as experiências afetivas e a geração de juízos de
valores e expectativas, influenciarão no desenvolvimento da personalidade.109
Para Giselda Hironaka,
“O dano causado pelo abandono afetivo é antes
de tudo, um dano à personalidade do indivíduo.
Macula o ser humano como pessoa, dotada de
personalidade, sendo o certo que esta personalidade
existe e se manifesta por meio do grupo familiar,
responsável por incutir na criança o sentimento de
responsabilidade social, por meio do cumprimento
das prescrições, de forma que ela possa no futuro,
assumir sua plena capacidade de forma juridicamente
aceita e socialmente aprovada.”110
Quando um indivíduo não recebe o afeto necessário à sua formação, de
acordo com o referencial psicológico, observa-se a negligência afetiva daquele que
tinha dever e que por desatenção, ausência, descaso, omissão ou por falta de amor,
gerou prejuízos à relação familiar. Esta negligência geralmente leva o indivíduo ao
desenvolvimento de comportamentos antissociais e ao uso de drogas lícitas e ilícitas.
É de suma importância a troca de afeto nas relações familiares, principalmente entre
pais e filhos para o desenvolvimento saudável da personalidade.
4 RESPONSABILIDADE POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
O dano material consiste na lesão concreta que atinge interesses
relativos a determinado patrimônio, ocasionando a perda total ou parcial.111
Já o dano moral, consiste na lesão de um interesse que visa à satisfação
de um bem jurídico extrapatrimonial como; a vida, a honra, liberdade,
integridade física e psíquica, sentimentos afetivos etc., presentes nos direitos
de personalidade, ou nos atributos da pessoa, como nome, capacidade, etc.112
HIRONAKA, Giselda, M.F. Novaes, Pressupostos, elementos e limites do dever de indenizar
por abandono afetivo. 07.12.2009. p.3.
110
HIRONAKA, Giselda, M.F. Novaes. Op. cit. p.3.
111
GABURRI, Fernando In Vaneska Donato de Araújo (coord.). RESPONSABILIDADE CIVIL Dano Moral. Direito Civil, Ed Revista dos Tribunais. São Paulo. v.5, 2008. p.81.
112
REIS, Clayton. Avaliação do dano moral. Ed. Forense, Rio de Janeiro, 1998
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De acordo com Clayton Reis113,dano refere-se a prejuízo; no caso
de bens materiais, ocorre a sua reparação mediante reposição do bem, ou
indenização pecuniária frente a impossibilidade de reparar. Em relação ao
dano moral, o prejuízo sofrido é insuscetível de reposição, pois são impossíveis
de se avaliar com exatidão. Desta forma ocorrerá uma compensação através
de valor pecuniário, com o objetivo de satisfazer ou compensar o valor
imaterial que foi lesionado.114
Segundo Romualdo Baptista dos Santos, “dano moral é a lesão
perpetrada contra a esfera de direitos e interesses mais estreitamente
relacionados à personalidade, isto é, aos direitos existenciais”. Desta forma os
danos morais são aqueles causados a bens que não possuem valor econômico,
mas com valor fundamental da dignidade humana, merecendo tutela do direito.
Já, os danos materiais atingem bens materiais de conteúdo econômico, sendo
então indenizáveis.115
Para Clayton Reis:
“É inquestionável que os padecimentos de natureza
moral, como, por exemplo, a dor, a angústia, a aflição
física ou espiritual, a humilhação, e de forma ampla,
constituem evento de natureza danosa, ou seja, danos
extrapatrimoniais. Todavia, esse estado de espírito
não autoriza a compensação dos danos morais, se não
ficar demonstrado que os fatos foram conseqüência
da privação de um bem jurídico, em que a vítima
tinha um interesse juridicamente tutelado”.116
Alguns doutrinadores como Paulo Lôbo, Maria Berenice Dias e Giselda
Hironaka são favoráveis à indenização pelo abandono afetivo, utilizando
a técnica de ponderação para o arbitramento dos danos morais nos casos de
abandono afetivo, ou seja, de forma prudente, muito bem pensada e alegada nos
termos do pedido.117
Segundo apelação e relato do Des. Caetano Lagrasta de 17 de maio de
2008 foi concedido favoravelmente, o pedido de indenização por abandono
moral e material e abalo psíquico, devido à reparação de dano moral.
REIS, Clayton. 1998 Op. cit., p. 7 e 8
Id.
115
SANTOS, Romualdo Baptista dos. p.45. 2008
116
REIS, Clayton. Op. cit., p. 15
117
LOMEU, Leandro Soares. Afeto, abandono, responsabilidade e limite: diálogos sobre
ponderação. p. 4 e 5
113
114
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Em outro processo o Juiz Luis Fernando Cirillo, em 05 de junho de
2004, condenou o réu a reparar o dano moral e o custeio do tratamento
psicológico da autora.118
Como descreve Groeninga,
“Os vínculos não se dissolvem psiquicamente,
mas precisam da colaboração do judiciário para se
transformar. Os traumas não se apagam, precisam
da palavra e do cuidado para serem elaborados.
E é na possibilidade do cuidado e da transformação
dos conflitos e dos vínculos que reside o verdadeiro
remédio jurídico”.119
Por sua vez, Lobo, acrescenta que
“No reino dos fins tudo tem ou um preço ou uma
dignidade. Quando uma coisa tem um preço, pode-se
pôr em vez dela qualquer outra como equivalente; mas
quando uma coisa está acima de todo o preço, e portanto
não permite equivalente, então tem ela dignidade”.120
De acordo com as relações de afeto, é necessário estabelecer a
possibilidade da responsabilização por danos morais e materiais, visto que a
lesão produzida por um membro da família é tão grave, que justifica o pedido
de indenização. A indenização pode permitir que um processo psicoterapêutico
remedei o mal causado pelo autor do dano, e a assistência material de que por
ventura tenha sido privado.
5 DO AFETO NAS RELAÇÕES FAMILIARES
Através da análise do afeto como valor indispensável para as relações
familiares, tem-se a família como sendo o núcleo de proteção e compreensão
dos filhos, com a função de moldar e estruturar o desenvolvimento
psíquico da criança.121
CUNHA, Márcia Elena de Oliveira. O afeto face ao princípio da dignidade da pessoa humana
e seus efeitos jurídicos no direito da família. Disponível em: http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/
files/journals/2/articles/30557/public/30557-32172-1-PB.pdf. Acessado em: 05 maio. 2020.
119
GROENINGA, Giselle Câmara. Afetos, sexualidade e violência - a família desmistificada. In:
DIAS, Maria Berenice (coord.) Afeto e estruturas familiares. Belo Horizonte: Del Rey, 2008. p.80.
120
LÔBO, Paulo Luiz Netto. Princípio jurídico da afetividade na filiação. Jus Navigandi, Teresina,
ano 4, n. 41, maio 2000. Disponível em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=527. Acesso
em: 10 abr. 2010.
121
MADALENO, Rolf. O preço do afeto. In A ética da convivência familiar e sua efetividade
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O afeto proveniente da relação entre pais e filhos, através da proximidade
física e emocional, faz com que a criança se desenvolva de forma positiva para
enfrentar as situações de vida em sociedade.122
O termo afeto, segundo Laplanche e Pontalis, exprime qualquer estado
afetivo, penoso ou agradável; sendo expressão qualitativa da quantidade de
energia pulsional e das suas variações, ou seja, é a carga energética, fator de
motricidade que faz com que um organismo possa atingir o seu alvo.123
Para a Psicologia, o fato psíquico é composto por dois elementos,
o intelectual e o afetivo. O intelectual compreende o conhecimento de uma
situação através da percepção e representação dos conteúdos e natureza dos
objetos, enquanto o afetivo exprime valores em relação à situação vivenciada e
sua significação, através de sentimentos e emoções. Assim a Psicologia, trata de
analisar a dor, o desprazer, que são estados afetivos mais frequentes e facilmente
experimentados pelos indivíduos.124
A dor representa estado de consciência, ou seja, sinal de um índice
interior que revela ao indivíduo sua própria desorganização; por sua vez o
prazer assim como a dor, produz o estado de consciência e o estado somático
revelando-se nas alterações orgânicas.125
Freud indica três possibilidades de transformação do afeto: “o da
conversão dos afetos (histeria de conversão – transposição de um conflito
psíquico e tentativa de resolução deste em sintomas somáticos); o do
deslocamento do afeto (obsessões); e o da transformação do afeto (neurose de
angústia – espera ansiosa crônica, acessos de angústia ou equivalentes somáticos;
melancolia)”. Estes estados são desencadeados por emoções e sentimentos,
tendo como antecedente o exercício de uma função; a dor (insatisfação) e o
prazer (satisfação).126
Para Rolf Madaleno127
“têm os pais, a obrigação de exercerem a sua função
parental, essencial à formação moral e intelectual
de sua prole, mesmo porque, um filho só crescerá
de forma saudável, através das salutares construções
no cotidiano nos tribunais. In Tânia da Silva Pereira e Rodrigo da Cunha Pereira (coord.).
Rio de Janeiro: Forense, 2006, p.151.
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MADALENO, Rolf. Op. cit. p.152.
123
LAPLANCHE, J. e PONTALIS, J.B. Vocabulário da psicanálise. São Paulo. Martins Fontes.
1986. p.34 e 35.
124
GARCIA, José Alves. Princípios de psicologia. Rio de Janeiro. Fundação Getúlio Vargas, 1973, p.169.
125
GARCIA, José Alves. Op. cit. p.170.
126
LAPLANCHE, J. e PONTALIS, J.B. Op. cit. p.35.
127
MADALENO, Rolf. Op. cit. p.152.
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que importam a ausência de rupturas dos vínculos
socioafetivos”.128
Estabelece também, que os filhos têm a necessidade inata do afeto
de seu pai e de sua mãe, pois cada um apresenta uma função específica no
desenvolvimento da personalidade de sua prole.129
De acordo com Venceslau, a afetividade se manifesta nos atos de
ensinar, amar e cuidar, todavia não se pode obrigar a alguém à realização de tais
tarefas, e a conviver com o filho. Assim o cumprimento do dever de cuidado
para com os filhos nada mais é do que sua função.130
CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com a pesquisa realizada, é possível se perceber a importância
do tema afeto nas relações familiares, já que a sua falta ou privação podem levar
um indivíduo a manifestar distúrbios de personalidade, tais como desvios de
comportamento que podem ter consequências graves ou não.
A questão de relacionamento entre os pais tem influência direta nas
condutas dos filhos assim como o relacionamento entre os pais e seus filhos,
pois a forma como a criança é tratada e o exemplo observado por esta,
serve como aprendizagem para seus futuros relacionamentos de amor, de
amizade, de trabalho
O Direito de Família passou a entender que as relações de afeto não
podem ser deixadas de lado, já que a Constituição Federal de 1988 prevê em seu
artigo 1º, inciso III, a dignidade da pessoa humana, constituindo o indivíduo e
reconhecendo-o no mundo.
Para tanto, o pedido de indenização por abandono afetivo encontra
suporte no Código Civil, em seu artigo 186, ainda que exclusivamente moral,
pois os pais são legalmente responsáveis pela assistência material e moral de
seus filhos, quando, por exemplo, na separação de um casal, independente de
quem detiver a guarda.
Desta forma, a pretensão judicial para reparação de um dano psíquico
por quem sofreu e ainda sofre, é o pagamento de tratamento psicoterapêutico ou
até mesmo psiquiátrico quando da necessidade de medicação, bem como perdas
e danos de ordem moral pelo prejuízo causado, quando não existir mais amor
passível de recuperação.
Estando o dano moral relacionado à lesão de um bem jurídico, neste
caso direito de personalidade, o abandono afetivo quando determinado de
MADALENO, Rolf. 2006. p.152.
MADALENO, Rolf. Op. cit. p. 159.
130
VENCELAU, Rose Melo. Op. cit. p. 128 a 131.
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forma favorável pelo Judiciário àquele que pleiteia tal direito, vem demonstrar
que o afeto possui valor nas relações familiares.
No caso do afeto, a sua falta tem um pedido com fim determinado,
o restabelecimento ou a busca da saúde mental, tendo como meio específico o
acompanhamento psicoterapêutico, buscando solucionar um conflito íntimo em
função de uma deficiência ou privação do afeto, o qual é imprescindível nas
relações familiares, seja entre cônjuges ou entre pais e filhos.
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CAP. 4

O SER HUMANO COMO CENTRO DA JUSTIÇA: UMA PROPOSTA DE GESTÃO
THE HUMAN BEING AS THE CENTER OF JUSTICE: A MANAGEMENT PROPOSAL
Não podemos prever o futuro, mas podemos criá-lo.
Peter Drucker131
José Laurindo de Souza Netto132
Gustavo Calixto Guilherme133
Adriane Garcel134
RESUMO
A gestão de um dos maiores e mais respeitados Tribunais de Justiça do Brasil
consubstancia-se em um grande desafio, que poderá ser alcançado por meio da
união de esforços em busca de um Judiciário mais eficiente, transparente e humano.
O presente trabalho tem como finalidade apresentar uma proposta de gestão em
que o ser humano é o centro da Justiça; para tanto, apresentam-se os princípios
norteadores, as ações estratégicas e o portfólio de projetos que são efetivados na
prestação dos serviços judiciais ofertados ao cidadão paranaense. A valorização
do ser humano, o aumento da eficiência, a capacitação contínua de Magistrados
e Servidores, o uso racional de recursos e a aproximação do Poder Judiciário com
a sociedade são a base de todo o trabalho a ser examinado. Utilizando-se como
referencial teórico a obra de Peter Ferdinand Drucker, emerge-se nas iniciativas
atreladas aos Macrodesafios da Estratégia Nacional do Poder Judiciário para o sexênio
2021-2026, em suas perspectivas referentes à garantia dos direitos fundamentais
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e fortalecimento da relação institucional com a sociedade, o aperfeiçoamento dos
processos internos, o aprendizado e o crescimento. Desse modo, as medidas são
pautadas no Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização
das Nações Unidas. Na proposta reafirma-se a continuidade das boas práticas que
vêm sendo realizadas; o propósito é trabalhar de forma inovadora e colaborativa
para efetuar os valores institucionais do Tribunal em sua missão de realizar Justiça.
A Principal contribuição deste trabalho é servir de fonte de pesquisa para efetivação
de políticas públicas inovadoras que têm o cidadão como foco da jurisdição.
PALAVRA-CHAVES: Gestão estratégica. Justiça. Macro desafios. Cidadão.
ABSTRACT
The management of one of the largest and most respected Courts of Justice in Brazil
is a major challenge, which can be achieved by joining efforts in search of a more
efficient, transparent and humane Judiciary. The purpose of this paper is to present the
guiding principles, strategic actions and the portfolio of projects that will be carried
out in order to improve the judicial services that are offered to citizens of Paraná. The
valorization of the human being, the increase of efficiency, the continuous training
of Magistrates and Servants, the rational use of resources and the closeness of the
Judiciary with society will be the basis of all the work to be examined. Using the work
of Peter Ferdinand Drucker as a theoretical reference, it emerges in the initiatives
linked to the Macro-challenges of the National Strategy of the Judiciary for the 20212026 sexennium, in their perspectives regarding the guarantee of fundamental rights
and strengthening of the institutional relationship with the society, improvement of
internal processes, learning and growth. The measures are based on the Strategic
Planning of the Court of Justice of the State of Paraná and the Sustainable Development
Goals of 2030 Agenda of the United Nations. The continuity of the good practices
that have been carried out is reaffirmed, the purpose is to work in an innovative and
collaborative way to realize the institutional values of the Court in its mission to
achieve justice. The main contribution of this paper is to serve as a source of research
for effecting public policies that have the citizen as the focus of the jurisdiction.
KEYWORDS: Strategic management. Justice. Macro-challenges. Citizen.
INTRODUÇÃO
O presente documento contempla a consolidação do Plano de Gestão do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para o biênio 2021-2022.
Para a sua elaboração foram consultados diversos atos normativos
do Conselho Nacional de Justiça, dentre os quais a Resolução nº 325/2020, que
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dispõe sobre a Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026, e a Resolução
nº 221/2016, alterada pela Resolução nº 326/2020, que estabelece princípios de
gestão participativa e democrática na elaboração das metas nacionais do Poder
Judiciário e das políticas judiciárias do CNJ. Também foram analisados os atos
normativos e documentos do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, como,
por exemplo, a Resolução nº 138/2015, que estipula o Planejamento Estratégico
do Poder Judiciário do Estado do Paraná.
As iniciativas a serem apresentadas neste relatório demonstram a
continuidade de uma caminhada rumo a um Judiciário mais eficiente, que
valoriza o seu público interno e externo, por meio de uma gestão eficiente,
transparente, inovadora, participativa e humanizada. Apesar da excelente
produtividade e dos resultados alcançados pelo Tribunal nos últimos anos,
a crise, nas mais diversas áreas, ocasionada pela disseminação da pandemia
da COVID-19, impõe a adoção de iniciativas estratégicas para auxiliar o
jurisdicionado e a sociedade a recuperarem-se de tal impacto.
Neste contexto, o Poder Judiciário tem um papel fundamental na
retomada do crescimento do País no período pós-pandemia, principalmente ao
considerar a sua visão de futuro de ser efetivo e ágil na garantia dos direitos e
que contribua para a pacificação social e para o desenvolvimento do País.
A instituição deve concentrar a sua estratégia na segurança jurídica,
seguindo os precedentes e as novas teses atualmente definidas pelas Cortes
Superiores no incentivo à solução consensual dos conflitos, na gestão da
inovação, na readequação das estruturas judiciais e na gestão colaborativa,
visando a aproximar-se da sociedade.
A identidade organizacional reflete o que é fundamental para a instituição,
representada nos conceitos de missão, visão e valores. Os valores do Poder Judiciário
Paranaense são: transparência, ética, justiça, inovação, celeridade e eficiência.
Construídos a partir do desdobramento dos Macrodesafios da Estratégia
Nacional do Poder Judiciário 2021-2026, os princípios balizadores da gestão
2021-2022 são: a valorização do ser humano; o aumento da eficiência; a
ampliação da capacitação para Magistrados e Servidores; o uso racional dos
recursos; e a aproximação do Poder Judiciário com a população.
1 PRINCÍPIOS NORTEADORES
“O conhecimento e a informação são os recursos estratégicos
para o desenvolvimento de qualquer país.
Os portadores desses recursos são as pessoas”.
Peter Drucker
259

MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO - MÉTODOS ADEQUADOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS

Ab initio, a valorização do ser humano, em efeito, na República
Federativa do Brasil, tem entre seus princípios fundamentais a dignidade da
pessoa humana e a cidadania, que são duas das principais fontes de valores
dominantes na sociedade.
A dignidade da pessoa humana eleva o ser humano ao objetivo maior
da ordem jurídica, devendo os órgãos públicos buscar continuamente a tutela e
a expansão dos meios aptos a garantir os direitos fundamentais.
A cidadania abrange o exercício dos direitos humanos, assegurados
nos mais diversos diplomas normativos de cunho nacional e internacional.
É um dos fundamentos constitucionais para a construção de uma sociedade
livre, justa e solidária.
Como órgão do Poder Público, a gestão do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná deve ser pautada na valorização do ser humano e no respeito
ao próximo, refletidos tanto no ambiente organizacional interno como externo.
O primeiro, a ser exercido por meio do diálogo com os colaboradores e
organizações representativas da classe, por meio de programas em prol da saúde
e do bem-estar, por ações de acessibilidade e inclusão, encontros regionais e por
condições efetivas para a formação do quadro de pessoal. A segunda perspectiva
traduz-se na aproximação do Judiciário com a sociedade, respeitando o cidadão
por meio do aprimoramento contínuo dos serviços públicos oferecidos, pela
transparência das ações, projetos de cidadania e segurança jurídica.
Respeito é um sentimento não imposto, mas expresso, por alguém,
pela identificação, na pessoa respeitável, das qualidades que no seu conjunto
constituem a respeitabilidade: equilíbrio, honestidade, competência,
coragem e fortaleza.135
Seguido do princípio da eficiência, assim sendo, a eficiência consiste em
atingir os resultados esperados com economia. Fazer o melhor uso possível dos
recursos financeiros, tecnológicos, materiais, do tempo e da gestão de pessoas.
Trata-se de um dos princípios constitucionais da Administração Pública e,
dessarte, o Tribunal tem uma atribuição fundamental na implementação das
melhores práticas, ao buscar a excelência do serviço judicial; isto é, fazer mais
com menos.
O princípio da eficiência, tratado também como um dos princípios
basilares da atual gestão, buscar-se-á o incremento da eficiência da prestação
jurisdicional por meio da modernização administrativa das unidades, da
inovação, da expansão do uso da inteligência artificial e softwares de automação,
do mapeamento dos procedimentos, da gestão de competência, do cumprimento
das metas estratégicas do Conselho Nacional de Justiça e dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas.
SOUZA NETTO, João Laurindo de. A respeitabilidade. In: Coletânea de artigos jurídicos em
homenagem ao Professor José Laurindo de Souza Netto. Clássica Editora, 2020. ISBN 978-65-87965-03-1
135
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2 A AMPLIAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DOS MAGISTRADOS E SERVIDORES E O USO
RACIONAL DE RECURSOS: A APROXIMAÇÃO JUDICIÁRIO COM O CIDADÃO
“O maior benefício de treinamento não vem de se aprender
algo novo, mas de se fazer melhor aquilo que já fazemos bem.”
Peter Drucker
A capacitação dos Magistrados e Servidores é essencial para a melhoria
do serviço público. A qualificação contínua dos colaboradores tende a refletir
em todas as atividades do Tribunal. É intrínseca aos demais valores de gestão
apresentados, pois valoriza o ser humano, aumenta a eficiência, a utilização
racional dos recursos e a aproximação do Judiciário com a sociedade. Assegurar
a formação e a capacitação de Magistrados, Servidores e demais colaboradores
será prioridade no biênio 2021-2022.
O desenvolvimento sustentável é um direito e um dever fundamental
estabelecido no preâmbulo do texto constitucional, no princípio da dignidade
da pessoa humana, nos princípios gerais da atividade econômica e presente em
tratados e convenções internacionais; significa a tutela do princípio da dignidade
da pessoa humana e, por consequência, dos direitos e garantias fundamentais
presentes na Carta Magna, como o direito à vida, à saúde, à igualdade e à
proteção ao meio ambiente.
O principal desafio atual é a efetivação do desenvolvimento sustentável
em atenção às suas dimensões sociais, ambientais, econômicas, culturais e éticas.
O programa de ação para o Desenvolvimento Sustentável global está
materializado atualmente na Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas,
editada em setembro de 2015.
O Tribunal de Justiça do Paraná aderiu ao Pacto Global da ONU em
janeiro de 2019, que estimula a implementação das ações que contribuam para
o enfrentamento dos desafios da sociedade e para o cumprimento da Agenda
2030, por meio dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
O uso racional de recursos será uma das premissas para assegurar a
proteção do meio ambiente, a redução de custos e, principalmente, a garantia de
um mundo melhor para as futuras gerações.
Quanto à aproximação do Poder Judiciário com a população, refere-se à
presencialidade e ao atendimento ao cidadão. Constitui-se em fator crucial para
a democracia participativa e será perfectibilizada pela adoção de estratégias
de transparência e de fortalecimento organizacional na garantia do acesso à
Justiça e da concretização dos direitos constitucionais fundamentais; abrange
a cooperação interinstitucional sistêmica e os programas que serão realizados
pelo Poder Judiciário em prol da sociedade.
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3 OS MACRODESAFIOS DO PODER JUDICIÁRIO E AS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
“O mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito”.
Peter Drucker
O Plano de Gestão para o biênio 2021-2022 foi construído a partir dos
Macrodesafios do Poder Judiciário, definidos pelo Conselho Nacional de Justiça
por meio da Resolução nº 325/2020 e alicerçado nas diretrizes do Planejamento
Estratégico do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
A garantia dos direitos fundamentais contempla assegurar o direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, bem como atenuar
as desigualdades e propiciar a inclusão e a acessibilidade a todos. Buscar-se-á
o incremento do direito fundamental de acesso à Justiça mediante as seguintes
ações: o aperfeiçoamento da comunicação com a sociedade. Propõe-se a
aperfeiçoar o sítio na internet do Tribunal, bem como as redes sociais e o canal
de Youtube, oferecendo informações atuais e relevantes acerca da atuação do
Poder Judiciário paranaense, por meio de matérias textuais, vídeos e podCasts.
Nesta perspectiva, pretende-se realizar pesquisa de imagem periódica para
identificar como a sociedade percebe o Tribunal e implementar as melhorias
necessárias. Um objetivo adicional é estreitar o relacionamento com os meios
de comunicação e produzir a TV Justiça, com a finalidade de divulgar os
serviços e programas.
Quanto às ações, a intenção é fomentar as ações de promoção social
relacionadas ao sistema de Justiça e aos direitos fundamentais, de apoio às
iniciativas de acessibilidade e inclusão, bem como fortalecer as ações da CEVID,
do CONSIJ e a Justiça itinerante, a partir das iniciativas a seguir elencadas:
EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE CIDADANIA: Os programas de
cidadania do Tribunal serão expandidos, como já se realizava na gestão frente
à 2.ª Vice-Presidência, ao aproximar o cidadão por meio da ampliação dos
serviços oferecidos nesta política judiciária;
CONSTITUIÇÃO DO OBSERVATÓRIO INTERINSTITUCIONAL DE
DIREITOS HUMANOS: constituição do Observatório de Direitos Humanos
com o intuito de promover a articulação do Poder Judiciário do Estado do
Paraná com instituições nacionais ou internacionais que atuem na defesa dos
direitos humanos; estabelecer parcerias para o intercâmbio de informações;
executar iniciativas e projetos relacionados ao tema e coordenar a atuação do
Tribunal na formulação de políticas, projetos; e diretrizes destinadas à tutela
dos direitos humanos;
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INCENTIVO ÀS INICIATIVAS DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO:
incentivo e expansão das iniciativas de acessibilidade e inclusão; promoção
de um ambiente organizacional de respeito às diferenças; e não-discriminação.
Elaboração de estratégias que favoreçam o ambiente de trabalho seguro
e saudável. Utilização das Centrais de Medidas Socialmente Úteis para a
reintegração social sob o enfoque de práticas restaurativas e de fiscalização
dos substitutivos penais. Permanece a ocupação laborativa de apenados para
atividades de serviços gerais, de acordo com as necessidades do Poder Judiciário,
por meio do Termo de Cooperação nº 177/2016 firmado entre o Tribunal e a
Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária;
FORTALECIMENTO DA CEVID: fortalecer a atuação da Coordenadoria
Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (CEVID) por
meio das seguintes ações: I) ampliação para todos os municípios do Estado do
dispositivo de segurança preventiva denominado Botão do Pânico, instituído pela
Lei Estadual nº 18.868/2016, destinado à fiscalização do cumprimento de medidas
protetivas de urgência em favor de vítimas de violência doméstica e familiar; II)
constituição do COGEN, Comitê de Promoção de Igualdade de Gênero e de Apoio
às Magistradas e Servidoras, com o objetivo de promover a igualdade de gênero,
incentivar a sensibilização quanto à importância da erradicação da discriminação
e da violência contra a mulher e instituir estratégias organizacionais para a
prevenção e para o combate à violência e à discriminação; III) aparelhar a Casa da
Mulher Brasileira com equipe multidisciplinar de orientação e encaminhamento,
estruturando a equipe de Psicologia, Assistência Social e Direito como ocorre
atualmente na Central de Medidas Socialmente Úteis do Fórum Criminal de
Curitiba; IV) tornar a CEVID uma unidade administrativa, nos moldes do GMF
e do CONSIJ;e V) apoio na formação e capacitação de Magistrados e Servidores
em questões de gênero;
INTENSIFICAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DA
INFÂNCIA E DA JUVENTUDE: A intenção é acompanhar e auxiliar o
Conselho de Supervisão dos Juízos da Infância e Juventude (CONSIJ) na
uniformização de procedimentos; na elaboração de métodos de trabalho
interdisciplinares; e na melhoria da estrutura dos serviços judiciais afetos à área da
infância e juventude;
INCREMENTO DAS AÇÕES ITINERANTES: a implementação de
ações itinerantes aproxima o Poder Judiciário do cidadão paranaense e contribui
para a identificação da Justiça como um serviço adequado e disponível para
todos, nos mesmos moldes do que é feito no âmbito da 2ª. Vice-Presidência,
como, por exemplo nos Programas Operação Litoral, Justiça ao Espectador e
Justiça no trânsito; a ideia é difundir os serviços disponíveis à população por
meio de ações itinerantes.
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Há, ainda, a emissão automática de certidões de ações originárias e de
recursos do segundo grau e turmas recursais requeridas pelas partes, advogados
e terceiros interessados. A automatização da emissão de certidões de segundo
grau e das Turmas Recursais é realizada por meio do formulário eletrônico
preenchido pelo requerente; o sistema apresentará todas as informações relativas
ao pedido de forma automática, visando a desburocratizar o procedimento e
trazer modernização e celeridade.
4 O FORTALECIMENTO DA RELAÇÃO INSTITUCIONAL DO JUDICIÁRIO
COM A SOCIEDADE
“Planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras,
mas com um futuro de decisões presentes”.
Peter Drucker
A partir da reestruturação do portal da transparência, em atendimento ao
objetivo sustentável 16 da Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas, mais
especificamente a meta 16.6, que consiste em “desenvolver instituições eficazes,
responsáveis e transparentes em todos os níveis”, reestruturar o atual portal da
transparência disponível no sítio oficial da internet, de forma organizada, em
uma linguagem simples e com informações sobre a administração, estatísticas
(atividade-fim) e serventias extrajudiciais, objetivando aumentar a confiança do
cidadão na instituição.
Elaboração do portal de boas práticas do TJPR, por meio do mapeamento
das iniciativas realizadas nas comarcas do Estado em prol da população,
possibilitando o acesso e a divulgação dos programas de cidadania, de acesso à
Justiça, de Justiça restaurativa, alinhados à Agenda 2030, da Organização das
Nações Unidas.
Por conseguinte, com a constituição do observatório de dados do Tribunal
de Justiça do Estado do Paraná, mediante indicadores para acompanhar os dados
de litigiosidade, o cumprimento das metas nacionais do Conselho Nacional de
Justiça, a evolução histórica entre o total de processos distribuídos e o total de
processos julgados, orçamento e arrecadação, entre outras informações relevantes.
Adicionalmente, serão estabelecidos convênios com órgãos públicos e
universidades mediante a participação de acadêmicos, economistas, estatísticos
e especialistas a fim de analisar o impacto econômico das decisões judiciais e
direcionar políticas públicas.
Em relação à agilidade e à produtividade na prestação jurisdicional,
propõe a intensificação do uso da inteligência artificial mediante a ampliação
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das inovações tecnológicas que visem à automação e ao uso de inteligência
artificial de forma a gerar rapidez na prestação de informações e a diminuir a
necessidade de ação humana na execução de atividades de rotina. As plataformas
de inteligência artificial devem ser customizadas de maneira a trabalhar em
conjunto com o sistema PROJUDI.
A estruturação do banco de dados do tribunal para adequar-se em
sua completude à base nacional de dados do Poder Judiciário (DATAJUD)
é essencial para que o Judiciário paranaense tenha estatísticas exatas para o
cumprimento das metas do CNJ, de modo a possibilitar a análise dos resultados
provenientes das atividades do tribunal.
O objetivo é uniformizar a apuração dos dados estatísticos para que
estejam de acordo com os parâmetros definidos pelas diretrizes do Conselho
Nacional de Justiça em sua completude. A elaboração de um sistema de
informações único para a gestão institucional é primordial para a análise do
impacto das decisões judiciais nas políticas públicas e o mapeamento dos
processos em consonância com os objetivos de desenvolvimento sustentável da
Organização das Nações Unidas.
A constituição junto à Assessoria Técnica do DTIC de uma equipe de
acompanhamento de demandas e a alocação de pessoal. Esta nova estrutura
utilizará ferramentas já consolidadas de gerência de demandas e de Business
Intelligence, aliadas a uma nova ferramenta de Gestão de Serviços de TI para
monitorar o andamento das solicitações e suas execuções, bem como para
gerenciar a disponibilidade dos desenvolvedores.
Com a ampliação das medidas de reorganização das unidades judiciárias
a intenção é estender as medidas de reorganização das unidades judiciárias
para assegurar um maior equilíbrio na distribuição de Servidores, mediante a
expansão do procedimento de unificação de secretarias judiciárias.
A reestruturação administrativa e a revisão de processos de trabalho
ocorreram mediante a implementação das seguintes ações: o exame da
estrutura organizacional, a revisão dos fluxos de trabalho no segundo grau, a
integração e o aperfeiçoamento dos sistemas administrativos, a reestruturação
do departamento de engenharia e arquitetura, e o desenvolvimento de novos
procedimentos administrativos.
O exame da estrutura organizacional refere-se à revisão da estrutura
administrativa e de sua nomenclatura para refletir os conceitos mais modernos
de administração de coordenação, diálogo e novas formas de relação entre
líderes e liderados. Cuida-se, ainda, da implementação de uma nova linguagem
para a designação do conceito de cooperação e organização do trabalho.
A reestruturação dos atuais departamentos, sem incremento de despesa, de
modo a privilegiar o fluxo de trabalho.
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Quanto à revisão dos fluxos de trabalho no segundo grau, é importante a
aglutinação das secretarias das câmaras que atuam em especialidades idênticas,
em uma única unidade administrativa, para atender à demanda da movimentação
processual, minimizando o déficit de servidores e alcançando maior celeridade
na tramitação dos recursos.
Na integração e no aperfeiçoamento dos sistemas administrativos
pretende-se continuar com o processo de absorção dos Sistemas Legados de
Gestão de Recursos Humanos (SGRH) pelo sistema HÉRCULES, mediante
a migração de dados, bem como, em consonância com a área de informática,
desenvolver novas funcionalidades, relatórios gerenciais e procedimentos de
conclusão de expediente na realização e publicação de atos administrativos,
visando a uma maior segurança aos atos praticados. Utilização da ferramenta
AXIOS ASSYST para a integração dos sistemas administrativos e para a
centralização das demandas internas de suporte.
No tocante à reestruturação do Departamento de Engenharia e
Arquitetura, revisar e implementar novos procedimentos operacionais visando
à redução substancial de prazos para a elaboração e aprovação de projetos,
obras e atendimento das solicitações de usuários e clientes internos, bem como
a implementação de procedimentos para o incremento de qualidade final dos
serviços, controle e redução de custos.
Por certo, no desenvolvimento de novos procedimentos administrativos o
plano é incentivar a realização de estudos, mediante a efetiva aproximação dos
usuários de serviços com os técnicos, para que, detectando tarefas repetitivas,
e a partir de critérios definidos (riscos a serem reduzidos, valores a serem
agregados), possam propor novas maneiras de realização das tarefas ou de
substituição dos procedimentos existentes.
Sobre a estruturação da central de movimentações processuais, ocorrerá
mediante o fortalecimento e a estruturação da Central com apoio permanente à
prestação jurisdicional no primeiro grau de jurisdição.
O projeto busca, em cada uma das áreas de atuação oferecidas pelo
sistema, a completa revisão e aprimoramento das ferramentas atualmente
disponíveis, de modo a corrigir, implementar e excluir procedimentos e
ações desnecessárias, buscando sempre a mais rápida, eficaz e precisa
prestação jurisdicional.
A intenção do projeto é que os juízos de primeiro grau encaminhem os
pedidos de cooperação por meio do Sistema PROJUDI. De igual forma, após
a tramitação e a devolução pelo Ministério da Justiça, os requerimentos serão
devolvidos ao Juízo rogante por meio eletrônico.
Por certo, proporcionar celeridade no pagamento de precatórios por meio
da revisão e atualização do estoque será uma realidade.
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A substituição do atual controle de inventário por um sistema moderno,
que apresenta a possibilidade de monitoramento pelo Departamento de
Patrimônio e pelo Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação
também faz parte do projeto.
O propósito é expandir o sistema de votação digital em todos os
procedimentos em que seja necessária a votação pelos membros do Tribunal de
Justiça, tornando céleres os procedimentos, reduzindo o tempo de duração das
reuniões e os desgastes desnecessários.
Implementar uma Central de Serviços para a prestação de informações e
orientações ao público externo, ativando um ponto único de suporte e contato
para todos os interessados em obter algum esclarecimento sobre a prestação
de serviços do Poder Judiciário que, adicionalmente, poderá também atender o
público interno, prestando orientação e suporte às demandas internas do Tribunal.
Em continuidade aos trabalhos realizados, pretende-se mapear a
distribuição processual nas unidades judiciais do Estado para estudos de revisão
de competência visando ao maior equilíbrio na distribuição das demandas por
todo o Estado.
Instituição do Programa Judiciário Eficiente, que atuará em duas frentes:
a judicial, voltada à redução do tempo médio dos processos e da taxa de
congestionamento; e a administrativa, pela qual se buscará a redução do tempo
médio de licitações e aprimoramento da gestão de terceiros e de contratos.
Na seara judicial, o programa englobará a gestão processual dos executivos
fiscais, de forma a proporcionar celeridade e eficiência às demandas por meio
da automação de tarefas repetitivas, da realização de mutirões e da utilização de
métodos consensuais de resolução de conflitos em âmbito tributário.
Diante das adversidades decorridas da pandemia da COVID-19, foi
possível identificar as vantagens da adoção do regime de teletrabalho. A
conjugação do teletrabalho com o presencial e o aprimoramento das plataformas
digitais para a realização das audiências, visando à excelência tanto na prestação
de serviços on-line como presencial, serão consideradas prioridades. Propõe-se
a avaliação contínua das estruturas físicas existentes e dos contratos vigentes de
prestação de serviços terceirizados, em adequação à nova realidade.
O desenvolvimento do trabalho visa à resolução de inconsistências,
implementação de melhorias e aprimoramento do funcionamento do sistema
denominado Jurisprudência, sobretudo no que concerne à experiência do
usuário e ao grau de eficácia da ferramenta de pesquisa, priorizando a questão,
em consonância ao que é realizado por diversos tribunais pátrios. O sistema
denominado Jurisprudência é a ferramenta por meio da qual é disponibilizado
o acesso ao produto da atividade-fim desenvolvida pelo Poder Judiciário
paranaense. Trata-se de um dos serviços mais acessados do Portal TJPR,
utilizado diariamente por milhares de usuários internos e externos.
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Quanto ao enfrentamento à corrupção, à improbidade administrativa e
aos ilícitos eleitorais, o intento é aprimorar a gestão de processos que se referem
ao cumprimento da Meta 04 do Conselho Nacional de Justiça.
5 A PREVENÇÃO DE LITÍGIOS E A ADOÇÃO DE SOLUÇÕES CONSENSUAIS,
– A CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS E
A - PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE
“A administração é um processo operacional composto
por funções como: Planejamento, organização, direção e controle.”
Peter Drucker
Juntamente com a 2ª. Vice-Presidência, atuar na divulgação dos
meios adequados de solução de conflitos, na continuidade do trabalho em
implementação na gestão das políticas judiciárias da Autocomposição, dos
Juizados Especiais e da Cidadania, por meio de diversos projetos de solução
consensual e da estruturação dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos
e Cidadania em todas as Comarcas do Estado; em conjunto com a 1ª. VicePresidência, acompanhar e atuar na gestão de precedentes e na gestão do acervo
de processos de recursos sobrestados.
Pretende-se realizar estudos com o intuito de analisar a viabilidade de
inserção de novos padrões energéticos, contribuindo para a diversificação da
matriz energética brasileira, reduzindo a poluição e diminuindo as despesas
do Tribunal. Pretende-se efetivar a instalação de uma usina minigeradora
fotovoltaica, a ser construída em terreno no Município de Campo Mourão, cujo
objetivo é reduzir as despesas com energia elétrica.
Promover-se-á um amplo apoio e expansão das iniciativas realizadas
pela Comissão de Gestão Ambiental em atendimento aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, à Resolução
nº 201/2015, do Conselho Nacional de Justiça, e ao Plano de Logística
Sustentável do Tribunal.
De igual modo, utilizar-se-á a mão de obra de colaboradores oriundos do
Termo de Cooperação nº 177/2016 (apenados) para a consecução do Projeto de
Recuperação de Mobiliário do Poder Judiciário, desenvolvido pelo Departamento
de Gestão de Serviços Terceirizados em parceria com o Departamento do
Patrimônio O objetivo é o reaproveitamento de mobiliários com a realização
de reparos simples, reduzindo a necessidade de novas aquisições e gerando
economia de recursos mediante a utilização de bens móveis por um maior
período de tempo.
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Ao que se refere ao aperfeiçoamento da gestão da justiça criminal e
o aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança institucional,
acompanhar-se-á os processos criminais em trâmite no Tribunal, no intuito de
propor ações para a redução do tempo médio de processos pendentes na fase de
conhecimento, do tempo das decisões em execução penal e dos julgamentos em
primeira instância dos presos provisórios.
O objetivo da gestão é estruturar as Centrais de Medidas Socialmente
Úteis como unidades de Justiça Restaurativa do Estado do Paraná, de acordo
com a Lei Estadual nº 20.442/2020, no intuito de disseminar as práticas de Justiça
Restaurativa e diminuir a quantidade de presos provisórios no Estado, bem
como o incrementar as políticas públicas relacionadas ao sistema penitenciário
por meio do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e
Sistema de Socioeducação.
O escopo é implementar a política de governança institucional, visando
a elevar a qualidade da gestão, abrangendo as estruturas de governança, o
fluxo de informações, os processos de trabalho e as atividades relacionadas à
avaliação, direcionamento e monitoramento da gestão: formação de um núcleo
de governança, riscos e compliance, continuidade na implementação das
diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, elaboração do programa
de qualidade e melhoria de auditoria, elaboração do programa de qualidade
e melhoria de auditoria, reestruturação e modernização do Departamento de
Auditoria Interna (DAUDI), instituição de um ecossistema de auditoria interna,
estabelecimento de política de governança e integridade em contratações.
Pretende-se, mediante a formação do núcleo de governança, riscos e
compliance, instituir o centro de governança, riscos e compliance, cujo objetivo
é institucionalizar e gerenciar temáticas importantes para o aperfeiçoamento da
governança e gestão no Poder Judiciário paranaense. A unidade será responsável
pela assessoria e orientação a alta administração em assuntos relacionados à
governança, gestão de riscos, compliance e controles internos.
Dar-se-á continuidade na implementação das diretrizes da Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais, mediante o devido prosseguimento na execução
das medidas necessárias para a implantação da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral
De Proteção De Dados Pessoais) no tribunal.
A instituição do programa de qualidade e melhoria de auditoria será
desenvolvida e implementada programa para avaliação e acompanhamento da
qualidade das auditorias internas realizadas pelo Departamento de Auditoria
Interna (DAUDI), aderente aos padrões internacionais, atos do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) e Resolução nº 274/2020 do Órgão Especial,
que instituiu o estatuto de auditoria interna no âmbito do Poder Judiciário
do Estado do Paraná.
269

MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO - MÉTODOS ADEQUADOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS

A reestruturação e modernização do Departamento de Auditoria Interna
(DAUDI) adequará a atual estrutura organizacional do DAUDI para atender
às exigências das Resoluções nº 308/2020 e 309/2020, do Conselho Nacional
de Justiça, bem assim à Resolução nº 274/2020, do Órgão Especial, para
efetivamente promover estudos para a modernização do Departamento.
O Tribunal irá protagonizar a formação de um ecossistema de unidades
de auditoria interna no âmbito do Estado do Paraná mediante a instituição de
um ecossistema de auditoria interna. A proposta constitui uma rede integrada
por unidades de auditoria interna inicialmente no Estado do Paraná, que
compreende a representação dos poderes Executivos, Estadual e Municipal,
Tribunais, Ministério Público e demais organizações para o compartilhamento
de boas práticas e capacitação.
O estabelecimento de política de governança e integridade em contratações
será implementado por meio do Departamento do Patrimônio, do Departamento
de Gestão de Serviços Terceirizados e do Departamento de Engenharia e
Arquitetura, a fim de aprimorar os serviços administrativos prestados.
Por derradeiro, a Escola Judicial será o órgão oficial de capacitação
de Magistrados e Servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,
com competência para definir as diretrizes básicas para a formação e o
aperfeiçoamento de Magistrados e Servidores em âmbito estadual; fomentar
pesquisas, estudos e debates sobre temas importantes para o aprimoramento
da prestação jurisdicional; promover cursos nas mais diversas áreas do
conhecimento, com ênfase na formação humanística. A Escola Judicial contará
com o apoio e a experiência da EMAP, que continuará auxiliando o Tribunal de
Justiça na capacitação dos Magistrados do Estado do Paraná.
6 A GESTÃO DAS METAS NACIONAIS DO PODER JUDICIÁRIO
“A produtividade do trabalho não é responsabilidade
do trabalhador, mas do gestor”.
Peter Drucker
O intuito é elaborar um sistema de gestão das Metas Nacionais do Poder
Judiciário para o mapeamento periódico do cumprimento das metas por unidade
judicial e pelo segundo grau, além da atuação de forças-tarefas de Magistrados
para fins de auxiliar na desobstrução das unidades e no atingimento das metas.
Pretende-se, também, propagar a cultura da inovação e fomentar as
atividades do Laboratório de Inovação. Esclarece-se que enraizar a cultura
da inovação na instituição é uma tarefa contínua, que será buscada por meio
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de cursos de design thinking e inovação oferecidos aos Magistrados e
Servidores do Tribunal.
No tocante à implementação da Comissão de Qualidade do Tribunal
de Justiça do Estado do Paraná, objetiva-se instituir a mencionada Comissão
para o acompanhamento e a melhoria dos indicadores do Tribunal no Prêmio
CNJ de Qualidade.
Incentivo à gestão colaborativa: objetiva-se implementar um modelo
de gestão participativa, mediante o compartilhamento de informações e a
participação ativa das Comissões e Grupos de Trabalho junto à Presidência do
Tribunal, bem como a identificação das principais demandas prioritárias junto
ao primeiro e segundo graus de jurisdição, democratizando-se a administração
e levando-se soluções mais rápidas.
O mapeamento, a padronização e a elaboração de manuais será importante
para os processos de trabalho na atividade judicial e administrativa do primeiro
e segundo graus de jurisdição e dos departamentos.
A gestão de competência será impulsionada para o melhor aproveitamento
dos recursos humanos do Tribunal, para que os colaboradores sejam alocados
conforme a capacitação técnica e, consequentemente, tragam benefícios para a
inovação e para a produtividade.
Executar-se-á a Política de Segurança do Poder Judiciário do Estado
do Paraná, recentemente aprovada pelo Órgão Especial, bem como estruturarse-á o Núcleo de Inteligência e Segurança Institucional – NISI, de forma a
proporcionar as condições adequadas e os meios de inteligência aptos a garantir
aos Magistrados e Servidores o pleno exercício de suas atribuições.
Realizar-se-á estudos para a implementação de um projeto de
monitoramento patrimonial remoto (softwares, alarmes, instalação e integração
de CFTV), com impacto direto na redução ou realocação de mão de obra
terceirizada, de forma a propiciar maior segurança no fluxo de pessoas e
atividades dos Fóruns e unidades de segundo grau de jurisdição.
A expansão do teletrabalho é uma realidade, de forma que a prioridade
na utilização de prédios próprios e a revisão dos espaços locados têm de ser
concretizadas, reduzindo custos mediante a readequação das estruturas físicas,
que serão revertidos em capacitação de Servidores, investimento em tecnologia
e projetos em prol da sociedade.
Também é parte integrante do escopo executar a segunda etapa do Centro
Judiciário de Curitiba e das demais obras que se apresentem necessárias.
Realizar-se-á a atualização da Resolução nº 181/2017, que disciplina
o uso de veículos oficiais, com base na frota de veículos e nas necessidades
atuais, bem como a racionalização da frota para o atendimento das demandas
das unidades do Poder Judiciário Estadual.
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Por intermédio de regulamentação específica, atualizar-se-á o procedimento
fiscalizatório da prestação de serviços terceirizados.
Aprofundar-se-á a implantação da filosofia Lean Thinking nos processos
de trabalho das unidades administrativas, de forma a aprimorar a gestão no
Poder Judiciário Estadual.
Atualização do programa de gestão documental também é uma
prioridade, mediante a elaboração de proposta de atualização da Resolução nº
106/2014, do Órgão Especial, de forma a adequar-se à Resolução nº 324/2020,
do Conselho Nacional de Justiça, com especial atenção à elaboração das tabelas
de classificação, temporalidade e destinação dos documentos administrativos e
judiciais. A política de gestão documental deve ser pautada nos princípios da
legalidade, da transparência, da proteção de dados e da eficiência.
Por fim, mas não menos importante, promover-se-á a manutenção da
boa relação institucional com os demais Poderes: a finalidade é continuar a
relação institucional estabelecida com os demais Poderes estaduais e ampliar
a cooperação interorganizacional, com foco no cidadão como destinatário do
serviço público.
Quanto ao aperfeiçoamento da gestão de pessoas, o projeto vislumbra
melhorar a equalização das equipes de trabalho, inclusive as terceirizadas,
ampliar o teletrabalho ordinário, utilizando-se a gestão por competências também
nas relotações, bem como aproximar o Departamento de Gestão de Recursos
Humanos de outros departamentos com o objetivo de melhorar o treinamento
e as capacitações que, por consequência, além de humanizarem as relações
interpessoais e trazer melhores resultados no trabalho com economia de recursos,
também promovem o alcance das metas da instituição e a valorização profissional.
Deseja-se proceder a uma estratégia de comunicação da Administração
com os Servidores e Estagiários, divulgando ações e serviços de interesses dos
colaboradores com foco na comunicação interna.
Pretende-se dar continuidade aos programas vigentes, como por exemplo
as campanhas de vacinação, Outubro Rosa, Novembro Azul, semanas do
Diabetes, semanas da Hipertensão Arterial, bem como realizar exames periódicos
e ampliar as iniciativas de qualidade de vida dos nossos colaboradores.
Objetiva-se assegurar condições efetivas para a formação inicial e o
aperfeiçoamento contínuo de Magistrados e Servidores, mediante o oferecimento
de cursos nas mais diversas áreas de atuação judicial e administrativa, como, por
exemplo cursos relacionados ao funcionamento do Poder Judiciário, sobre a Lei
Geral de Proteção de Dados Pessoais, gestão de riscos, sustentabilidade, Agenda
2030 da ONU, mediação e conciliação, planejamento, informática (PROJUDI
primeiro e segundo graus, CEJUSC), gestão financeira e recursos humanos,
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entre outros, a serem disponibilizados em ambiente virtual de aprendizagem.
Fornecer cursos aos colaboradores que iniciam a sua carreira no Tribunal, de
acordo com a área de atuação, propiciando um período de ambientação antes
do início do trabalho.
Diante dos impactos da pandemia da COVID-19, reavaliar-se de forma
contínua os contratos vigentes de prestação de serviços terceirizados, com
vistas ao reequilíbrio negocial e à redução dos gastos públicos.
Buscar-se-á individualizar as atividades passíveis de terceirização, de
acordo com as necessidades atuais do Tribunal, bem como realizar estudos
para verificar a possibilidade de ampliação da terceirização e da utilização
do Processo Seletivo Simplificado, visando ao atendimento ao aumento das
demandas de mão de obra.
Pretende-se também impulsionar a publicação de revistas eletrônicas,
boletins internos e artigos acadêmicos que fomentem o acesso à informação, à
criatividade e à disseminação do conhecimento, como já ocorre com a Revista
Justiça e Inovação, a Revista Ideias que Transformam, da Presidência, e a
Revista Gralha Azul, da 2ª. Vice-Presidência, que serão vinculadas à Escola
Judicial para a administração conjunta.
E, ainda, em relação ao aperfeiçoamento da gestão orçamentária,
financeira e o fortalecimento da estratégia nacional de TIC e de proteção de
dados, objetiva-se estabelecer procedimentos e novas metodologias para
que os recursos orçamentários estejam disponibilizados de forma adequada
para o cumprimento dos projetos estratégicos, mediante a otimização do
monitoramento global da gestão orçamentária e financeira, utilizando-se
mecanismos de monitoramento da arrecadação e despesa por Comarca.
Iniciar-se-ão os procedimentos necessários para a implantação do Subsistema
de Informação de Custos no Poder Judiciário do Estado do Paraná, com o intuito de
produzir informações relevantes para a gestão e tomada de decisão.
Quanto ao fortalecimento da estratégia nacional de TIC, objetiva-se
formar um Comitê permanente de inovação de soluções tecnológicas, buscando
resolver de maneira inovadora e eficiente questões apresentadas pelos diversos
setores do Tribunal. Entre as suas funções está a prospecção de tecnologia em
outros órgãos públicos, a melhoria nas ferramentas de desenvolvimento interno
e a apresentação de respostas para os novos desafios tecnológicos.
Por fim, também faz parte do projeto em comento garantir a constante
evolução da Política de Segurança de Tecnologia da Informação (PSTI) e a
atualização da área de Segurança da Informação, além do desenvolvimento das
adequações necessárias para a adaptação do Tribunal às diretrizes da Lei Geral
de Proteção de Dados Pessoais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tempos atípicos impõem um esforço adicional de criatividade, união
e perseverança para enfrentar os novos desafios, bem como trilhar o mesmo
caminho das ações já consagradas.
Inicia-se a gestão com o objetivo de garantir, com a mesma maestria, a
continuidade das iniciativas advindas dos antecessores.
Os princípios que irão guiar a atuação no próximo biênio foram idealizados
a partir do respeito às pessoas e às instituições, tendo como escopo melhorar
a eficiência do Poder Judiciário, com o olhar voltado para o ser humano e o
interesse da Administração Pública.
As iniciativas estratégicas apresentadas visam o aperfeiçoamento contínuo
do Sistema de Justiça para assegurar a garantia dos direitos fundamentais,
fortalecer a relação institucional com o cidadão, promover a solução consensual
de conflitos, a sustentabilidade e aperfeiçoar as gestões judicial e administrativa.
A harmonia deve reinar internamente no Tribunal, por meio do diálogo,
sempre com muito respeito e valorização das opiniões divergentes para o
desenvolvimento institucional do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
Reafirma-se o compromisso da busca por resultados com a excelência
esperada pela sociedade, para que o ser humano seja o centro da Justiça.
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O ACESSO À JUSTIÇA EM TEMPOS DE CRISE E A ONDA DAS TECNOLOGIAS
NA JUSTIÇA BRASILEIRA
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RESUMO
O objetivo do trabalho é discutir e refletir acerca da concretização do direito
fundamental de acesso à justiça em tempos de crise e a onda das tecnologias na
Justiça brasileira. A problemática reside em investigar, em um cenário de crise,
os entraves a materialização da garantia e o papel da onda das tecnologias.
Para tanto, utilizou-se o método lógico dedutivo, combinado aos precedentes de
pesquisa bibliográfica e documental. Como principal contribuição da pesquisa,
tem-se que, impulsionada pelo advento da pandemia, a onda das tecnologias
veio a concretizar transformações profundas e exponenciais na Justiça, sem as
quais não seria possível se falar tão cedo em acesso substancial e universal
à justiça em tempos tão críticos. Por fim, o exame conclui que, em que pese
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à árdua tarefa de materializar o efetivo acesso à justiça, em meio a um orçamento
limitado e litigiosidade acentuada, exija olhar futurista, o prognóstico não
dispensa a pessoalidade, que somada ao desenvolvimento incipiente das novas
tecnologias, impõe aos Tribunais a inserção dos impactos negativos decorrentes
às suas agendas de discussões.
PALAVRAS-CHAVE: Acesso à Justiça; Tempos de crise; Onda das tecnologias; Justiça.
ABSTRACT
The objective of the work is to discuss and reflect on the realization of the
fundamental right of access to justice in times of crisis and the wave of
technologies in the Brazilian justice system. The problem lies in investigating,
in a crisis scenario, the obstacles to the materialization of the guarantee and the
role of the wave of technologies. For this, the deductive logical method was
used, combined with bibliographic and documental research precedents. The
main contribution of the research is that, driven by the advent of the pandemic,
the wave of technologies has come to realize profound and exponential
transformations in Justice, without which it would not be possible to speak
so soon about substantial and universal access to justice in such critical
times. Finally, the examination concludes that, although the arduous task of
materializing effective access to justice, in the midst of a limited budget and
accentuated litigiousness, requires a futuristic outlook, the prognosis does not
dispense the personality, which added to the incipient development of new
technologies, imposes to the Courts the insertion in their agendas of discussions
of the resulting negative impacts.
KEYWORDS: Access to Justice; Times of crisis; Wave of technologies; Justice.
SUMÁRIO: Introdução. 1 Acesso à justiça em tempos de crise. 2 Onda das
tecnologias na justiça brasileira. Conclusão. Referências.
INTRODUÇÃO
Direito fundamental disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição
Federal, o acesso à justiça corresponde à ideia de dar a cada um o que é seu por
meio de uma tutela efetiva, extremamente adequada ao tipo de conflito, em uma
justiça multiportas, com operadores capacitados e uma máquina processual em
constante aperfeiçoamento. Trata-se de verdadeira imposição de uma adequação
sistêmica e global de modo a concretizar a justiça como valor superior.
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Inobstante, a problemática que se instaura em torno do tema é que
materialização substancial e universalizada do direito não é assim tão simples.
No mundo da vida, diversos são os percalços a se superar e que envolvem
inúmeros pressupostos, em sua maioria, extrajurídicos.
A temática é tão multifacetada que, até os dias atuais, há estudos
dedicados à questão, avançando nas pesquisas preliminares daquilo que ficou
conhecido como as quatro ondas do acesso à justiça de Cappelletti, Garth e
Kim Economides.
A pandemia, por seu turno, uma vez constatada à insuficiência das quatro
ondas na resolução da problemática da universalização da garantia, serviu para
mostrar nova dimensão do acesso à justiça, evidenciando a onda das tecnologias
que já vinha se deflagrando, embora, a passos lentos, na Justiça brasileira.
Em meio a um cenário tão complexo, os tímidos avanços, até então,
deram lugar à uma curva crescente de adoção de novas tecnologias na Justiça
para suprir as lacunas, o marco de uma nova onda do acesso à justiça no país.
Neste cenário, o presente estudo tem por objetivo central investigar a
materialização do acesso à justiça em tempos de crise e a onda das tecnologias
na Justiça brasileira.
Partindo destas reflexões, a exposição se desenvolverá em dois capítulos,
para além da introdução e conclusão. Investigar-se-á, primeiramente, a questão
do acesso à justiça em tempos de crise, perquirindo o verdadeiro conceito da
garantia, os desafios impostos à sua materialização e as ondas renovatórias. Na
sequência, a onda das tecnologias na justiça brasileira será objeto de exame,
com enfoque no seu desenvolvimento e papel na resolução em maior medida
dos desafios à materialização do acesso à justiça em tempos de crise.
Para a elaboração, será utilizado o método lógico dedutivo e análise de
conteúdo, combinados aos precedentes de pesquisa bibliográfica e documental.
1 ACESSO À JUSTIÇA EM TEMPOS DE CRISE
A concretização do acesso à justiça em ótima medida é questão
fundamental, senão a mais importante, a se discutir nos tempos atuais. Isso
porque, trata-se de um dos maiores subterfúgios do Estado de Direito, dele
dependendo todas as demais garantias que, necessariamente, corresponderão a
sua persecução, concreção e otimização.
Para CAPELLETI (1988, p. 12), a temática está no centro do debate
da moderna processualística e seu estudo “pressupõe um alargamento e
aprofundamento dos objetivos e métodos da moderna ciência jurídica”.
No Estado Constitucional, o cumprimento pelo legislador
infraconstitucional do dever de organizar um processo justo está umbilicalmente
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atrelado ao acesso à justiça, confundindo-se com a própria materialização
da garantia, dentro de uma perspectiva substancial (DE SOUZA NETTO;
GUILHERME; GARCEL, 2020, pp. 577 - 600).
Inobstante, longe de simplória, árdua é a tarefa de conceituar o que
vem a ser acesso à justiça, por se tratar de direito multidimensional e que se
desenvolve conforme o tecido social de cada época, instituições e condições de
vida de cada povo (DE SOUZA NETTO; CARDOSO, 2013, pp. 69 - 90).
Com efeito, cuida-se de expressão com elevado grau de complexidade,
uma vez que determina as funções básicas do sistema jurídico, demandando
atuação positiva substancial do Estado (MARMELSTEIN, 2019, p. 297).
Malgrado, já é sabido que a garantia não corresponde ao mote do
pleno acesso de todos à justiça. A clássica conceituação formal (stricto sensu)
de LIBERMAN (2005, p. 150) do direito puro e simples de propor uma
demanda para ter “his day in Court, na sugestiva denominação da Suprema
Corte americana” (MARMELSTEIN, 2019. p. 297), já foi há muito superada e,
inclusive, causou a crise da Justiça.
Morosidade, insatisfação das partes, insegurança jurídica, prestação
jurisdicional deficitária, déficit na resolução dos conflitos, elevados custos
econômicos, ausência de efetividade da tutela e excesso de burocratização,
também, com certeza, não correspondem ao acesso à justiça, quer seja no
mundo do ser, quer seja no do dever ser.
Em verdade, nos tempos atuais, o acesso à justiça é dotado de
carga axiológica e traduz-se na exigência de um aperfeiçoamento da tutela
jurisdicional de modo a alcançar um modelo de processo ideal, “justo, adequado,
transparente, rápido, barato, simples, efetivo e democrático” (SALOMÃO,
2016), ou melhor, substancial e extremamente adequado ao tipo de lide
(WATANABE, 2003, pp. 43-50).
Conforme esclarece CESAR (2002, p. 49) “dentro de uma concepção
axiológica de justiça, o acesso à lei não fica reduzido ao sinônimo de
acesso ao Judiciário e suas instituições, mas sim a uma ordem de valores
e direitos fundamentais para o ser humano, não restritos ao ordenamento
jurídico processual”.
Destarte, a garantia fundamental abarca diversos princípios decorrentes
da própria acessibilidade, “capacidade de efetivação dos direitos e ausência de
óbice financeiro; know-how dos operadores do direito, que devem atuar de movo
ético e técnico fazendo uso adequado dos instrumentos processuais; utilidade e
proporcionalidade entre os interesses escolhidos, os princípios e fins informadores
do Direito” (DE SOUZA NETTO; FOGAÇA, 2020), dentre outros.
A materialização do acesso à justiça substancial, no entanto, é tarefa
árdua que impõe a superação de diversos obstáculos, até mesmo extrajurídicos.
280

HOMENAGEM DOS ALUNOS E PROFESSORES DO MESTRADO DA UNIPAR AO MESTRE JOSÉ LAURINDO DE SOUZA NETTO

Na obra “O acesso à justiça” Cappelletti e Garth (1988) destacam três
obstáculos relativos à universalização da garantia e a necessidade de três ondas
renovatórias para superá-los, são elas, a concessão de assistência judiciária
gratuita aos mais necessitados, a tutela adequada dos direitos da coletividade e os
métodos adequados de resolução de conflitos, com desburocratização da justiça.
A primeira onda resulta da constatação de que o elevado valor do
processo e da remuneração dos advogados, somado ao formalismo jurídico e
desinformação da população mais carente como um todo representam óbices
ao acesso à justiça universal. Daí a necessidade de adoção de modelos de
assistência à população carente, à exemplo da Defensoria Pública, incumbida
da assistência jurídica, integral e gratuita, dos mais necessitados em todos os
graus (art. 134, da CF).
A segunda onda, exerce contraponto a uma processualística até então
individualista. Os mecanismos à tutela dos direitos difusos e coletivos ganham
atenção, a partir de então, com o Código de Defesa do Consumidor, ação
popular, ação cível pública e o mandado de segurança coletivo.
A terceira onda, por seu turno, muda o foco do acesso para a justiça,
voltando o objeto de investigação ao aprimoramento da prestação da tutela
jurisdicional. Fica evidente a necessidade de um sistema multiportas, com
métodos adequados de resolução de conflitos e desburocratização da justiça
para alcance de forma célere, efetiva e eficaz dos direitos pretendidos. A terceira
onda evidencia o papel dos Juizados Especiais na resolução “das controvérsias
emergentes na vida social de forma não só consensual e humanizada, mas
também célere e instrumentalizada” (NETTO, 2015, p. 587).
Por fim, a quarta onda volta-se a questão epistemológica do direito. Ao
mudar o foco do acesso para a Justiça e investigar a questão sob o prisma da
natureza e estilo da oferta dos serviços jurídicos, Kim Economides verificou
que a entrega ótima da prestação jurisdicional, com salvaguarda do acesso à
justiça, estaria atrelada a melhorias em duas esferas (BARROS; TEORODO;
MAIA, 2015, p. 31 – 45): (1) “o acesso dos cidadãos ao ensino do direito e
ao ingresso nas profissões jurídicas”; e (2) a capacitação dos operadores do
direito, isto é, “como estes (...), uma vez investidos nas carreiras, teriam acesso
à justiça, ou seja, como estariam preparados para fazer justiça”.
As perguntas que impulsionaram os estudos de Economides são muito
bem resumidas por SIQUEIRA (2010):
Na quarta onda discutimos a questão epistemológica
do direito. Nessa fase, questionamos o profissional
do direito, sua formação, sua habilidade etc. Já parou
para pensar que tipo de cultura jurídica está sendo
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formada? Será que o profissional formado hoje em
dia está preparado para enfrentar um judiciário lento
e cheio de burocracia? Os currículos universitários
correspondem a uma boa formação humanística?
Ademais, como destaque da quarta dimensão cita-se a efetivação
da EC 80/2014 e fortalecimento dos quadros da Defensoria Pública por
intermédio da capacitação dos Defensores e interiorização da instituição
(SOUZA NETTO, 2019).
Neste cenário, tem-se que que o acesso à justiça corresponde muito mais
a ideia de dar a cada um o que é seu por meio de uma tutela efetiva, extremamente
adequada ao tipo de conflito, em uma justiça multiportas, com operadores
capacitados e uma máquina processual em constante aperfeiçoamento. Tratase de verdadeira imposição de uma adequação sistêmica e global, de modo a
concretizar a justiça como valor superior.
Inobstante, se desde a crise do Judiciário impensáveis eram os desafios
à materialização do princípio, com o pós-pandemia tornar-se-ão inigualáveis,
diante da aceleração dos fenômenos já em curso ocasionada pela pandemia do
COVID-19 (KARNAL, 2020).
Apesar de a era do Big Data conjuntamente com a crise da justiça terem
provocado o Judiciário a repensar as iniciativas necessárias a concretização
da garantia, ainda assim tímidos eram os avanços. Projetos mais ousados
caminhavam a passos curtos, projetados ao futuro ideal.
A pandemia, por sua vez, deu lugar a um cenário tão crítico que não
deixou alternativa outra senão a implementação urgente das novas tecnologias
e iniciativas inovadoras, um marco de uma nova onda no país, sem a qual não
poderá se falar tão cedo em acesso à justiça. Afinal, como assegurar acesso
adequado a todos em um mundo tão complexo e efêmero, marcado por
imparáveis demandas oriundas da pandemia, acrescidas as existentes, em uma
justiça em crise, com orçamento limitado e sem pessoal?
A pandemia serviu para mostrar as novas dimensões do acesso à justiça,
uma vez constatada a insuficiência das quatro ondas na resolução da questão da
universalização da garantia.
Inclusive, os estudos mais atuais em torno do tema, envolvendo
pesquisadores das mais diversas áreas, extrapolam as soluções preliminares
encontradas por Cappelletti, Garth e Kim Economides naquilo que ficou
conhecido como as quatro ondas do acesso à justiça.
De outro vértice, antes mesmo de consolidada a pandemia, os dados
da pesquisa “Justiça em Números”, elaborada pelo Conselho Nacional de
Justiça, já indicavam a necessidade de aprofundamento do estudo da temática,
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para além das quatro ondas, que resolviam apenas parcialmente temática muito
mais profunda e complexa que é o acesso à justiça. No ano de 2019, a maior
produtividade dos magistrados e servidores em ambos os graus de jurisdição
não foi capaz de fazer frente a taxa de congestionamento de 68,5%, marcada
por ações repetitivas com mesma tese jurídica (CNJ, 2020)
O estudo “Global Access to Justice” (PATERSON, s.d), do qual faz
parte uma grande equipe de especialistas globais dos mais diversos campos
do conhecimento, avança na compreensão dos percalços envolvendo a
persecução da garantia fundamental de modo substancial, evidenciando a
necessidade de o acesso à justiça passar por mais duas novas ondas. A quinta
e sexta ondas do acesso à justiça correspondem ao “contemporâneo processo
de internacionalização da proteção dos direitos humanos” e as “iniciativas
promissoras e novas tecnologias para aprimorar o acesso à justiça”.
Os princípios norteadores na gestão 2021/2022 do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná (2020), valorização do ser humano, aumento
da eficiência, ampliação da capacitação dos servidores e magistrados, uso
racional de recursos e aproximação do Judiciário à população, as metas
estratégicas do CNJ e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU,
corroboram à esta conclusão.
Em tempos tão críticos, será impossível o atingimento dos resultados
esperados com economicidade sem que se recorra a novas tecnologias e
modernização no âmbito da Justiça. Aliás, a onda das tecnologias na justiça,
somada a valorização do humano, vem à complementar à resolução inacabada
da problemática, permitindo o cumprimento do princípio da eficiência norteador
da atuação da Administração Pública.
2 A ONDA DAS TECNOLOGIAS NA JUSTIÇA BRASILEIRA
A onda das tecnologias na justiça brasileira não é de hoje e teve por
cenário inicial a era do Big Data e a crise da Justiça.
Desde 2006, a Lei 11.419/06 regulamenta a tramitação digital dos
processos. No entanto, antes mesmo da Lei do Processo Eletrônico, já se falava
em tecnologias na Justiça que, desde então, vem passando por um processo
de transformação digital. No ano de 2018, por exemplo, o índice de processos
eletrônicos na Justiça Estadual chegava a 82,6% (CNJ, 2019).
O passo, contudo, vinha sendo vagaroso. Em particular, as iniciativas
mais ousadas ficavam engavetadas, projetadas ao futuro ideal.
A pandemia, no entanto, serviu como espécie de combustível ao
processo de combustão responsável por impulsionar as mudanças, “exigindo
movimentos de maior adoção de tecnologia para tentar suprir algumas
lacunas” (FLORÃO, 2020).
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Conforme afirma Daniel Hillis, co-chairman da Applied Minds (2014),
“Os desafios e os problemas que estamos encarando hoje são complexos demais
para serem atacados por um único ser humano. Assim, a entidade que vai
resolver o problema será uma combinação de humanos e máquinas trabalhando
juntos, formando uma espécie de inteligência integrada”.
A curva de crescimento acentuada do mercado de obtenção de soluções
tecnológicas para a área jurídica evidencia o fenômeno. Em outubro de 2017,
no Brasil, existiam 51 legaltechs distribuídas em 8 categorias; em 2019, esse
número saltou para 139 com 14 categorias diferentes.5 A Portaria n. 25/2019, que
instituiu o Laboratório de Inovação do Processo Judicial em meio Eletrônico,
criando o Pje e o Centro de Inteligência Artificial Aplicada ao PJ, inclusive,
segue a tendência global influenciada pelo contexto de uma nova onda do
acesso à justiça no país.
No período de pandemia, as mudanças foram mais salutares do que as
que se viu nos últimos 10 (dez) anos (FUX, 2020). Agora, o cenário certamente é
bem diferente daquele que os jurisdicionados vislumbravam ao último fechar das
portas dos Tribunais quando foi dada a ordem do “fique em casa”. Neste sentido:
Emprego de novas formas de resolução de conflitos,
readequação dos espaços físicos, investimento na
capacitação dos operadores do direito, transformação
digital da justiça com virtualização dos processos,
fomento ao uso de novas tecnologias, como as
plataformas virtuais de conciliação, modelos de
computação em nuvem, inteligência artificial,
home office, equipamentos e programas, bem como
segurança jurídica com adoção de métodos de análise
econômica do direito, consequencialismo e índices
matemáticos para a fixação de teses pelos tribunais
passaram, no mundo novo do pós-pandemia, a se
encaixar no complexo conceito de efetivo acesso à
justiça (SOUZA NETTO; FOGAÇA, 2020).
Conforme destaca Renata Gil e Rodrigo Fux (2020), se a pandemia
tivesse eclodido anos antes, teria paralisado o funcionamento dos tribunais.
O Tribunal de São Paulo, por exemplo, o maior do mundo em número de
processos, adaptou por completo sua estrutura para o trabalho remoto em
apenas dois dias (FLORÃO, 2020).
5

Disponível em: https://www.ab2l.org.br/wp-content/uploads/2019/05/03.png. Acesso em: 27 fev. 2021.

284

HOMENAGEM DOS ALUNOS E PROFESSORES DO MESTRADO DA UNIPAR AO MESTRE JOSÉ LAURINDO DE SOUZA NETTO

A tecnologia permitiu não apenas o funcionamento normal, mas um
índice elevado de produtividade. No Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por
exemplo, os dados apontam para um alto índice de produtividade, com 3,3 milhões
de atos processuais em 147 dias de trabalho remoto (TJPR, 2020). Também, os
relatórios “Justiça em Números” (CNJ), apontam para um declínio na Taxa de
Congestionamento Líquida e um aumento no Índice de Atendimento à Demanda,
em razão da política de informatização do Judiciário (GIL; FUX, 2020).
O uso da tecnologia em todas as etapas do processo traz “consigo o
potencial de alavancar enormes transformações nos campos da produtividade e
da eficiência operacional” (FLORÃO, 2020). Permitirá que operações que antes
demandavam um setor inteiro sejam realizadas de modo mais eficiente, célere e
com maior qualidade graças ao uso dos softwares, que irão ampliar a capacidade
de analisar grande volume de informações e operar tarefas em grandes proporções.
A tramitação eletrônica dos processos, com realização de audiências e
sessões de julgamento virtuais por meio de plataformas online, por seu turno,
é apenas uma das facetas dessa nova onda de tecnologias que compreende,
também, plataformas digitais de negociação, uso de analytics, jurimetria,
inteligência artificial (machine learning, deep learning, Big Data, inovação
disruptiva e Processamento de Linguagem Natural), além da Online Dispute
Resolutiom (ODR).
No que lhe concerne, a automação das decisões judiciais tem se dado
em três diferentes níveis, tecnologia de apoio, utilizada para informar, apoiar,
ou aconselhar; tecnologia de substituição, em um nível mais intermediário, que
substitui as funções e atividades dos seres humanos; e tecnologia disruptiva,
com potencial para alterar significativamente o trabalho dos juízes com novos
modelos de justiça (MEDINA; DOS PASSOS MARTINS, 2020). Os três
níveis de automação das decisões judiciais se dão de acordo com a extensão
da aplicação da Inteligência Artificial às decisões (MEDINA; DOS PASSOS
MARTINS, 2020).
Não obstante, ao serviço do acesso à justiça no Brasil, têm-se as seguintes
iniciativas: (1) sistemas de busca usuais, tais como, BACENJUD, RENAJUD,
INFOJUD, SIEL e etc; (2) sessões, audiências virtuais e Online Dispute Resolutiom
(ODR), por meio do Skype, Zoom, WhatsApp e plataformas como o “consumidor.
gov.br”, “juster.com” (TJRJ), Cisco Webex (TJPI) e CEJUSC Virtual (TJPR);
(3) Projeto VICTOR, utilizado pelo Supremo Tribunal Federal, possibilita a
classificação dos processos em temas de Repercussão Geral, registro de erros na
resposta dos modelos e implementação de modelos de classificação de machine
leraning. A tecnologia reduziu em 60% o tempo de trâmite das ações e, em breve,
deverá se estender por todo território nacional (FERNANDES; CARVALHO,
2018, pp. 89 - 90). (4) Instrução Normativa STJ/GP n. 6/ 2018, que instituiu
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projeto-piloto de aplicação de soluções de inteligência artificial no Superior Tribunal
de Justiça; (5) criação das Equipes do departamento de Tecnologia da Informação e
Comunicação, no Tribunal de Justiça do Paraná, com incumbência de verificar casos
mais sofisticados em que a implementação da inteligência artificial se mostrar útil;
(6) Na seara da Justiça Federal, a Associação Nacional dos Delegados da Polícia
Federal (ADPF), em parceria com grupo de estudos da Faculdade de Direito do
IDP, vem desenvolvendo programas que ajudem no combate à corrupção, fraudes
e crimes cibernéticos, realizando leitura e cruzamento de dados, além de auferir o
significado de conteúdos; (7) Projeto SINAPSE, no âmbito do CNJ, que deu origem
ao Movimento Inteligente, que faz uso de mecanismo de leitura automatizado para
classificar o movimento do processo, conferindo mais eficiência ao cadastramento
de peças e documentos, e o Gerador de Textos, similar aos geradores de texto dos
aplicativos que completam automaticamente as sentenças; (8) robô Pôtis, utilizado
pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte para a execução fiscal e penhora
de bens; (9) o Radar, que assiste os juízes de primeira instância do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais na localização e agrupamento das demandas repetitivas, já
as pré-definindo; (10) o Elis, que auxilia a triagem de processos de execução fiscal
no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
Ademais, o Portal Atlas, criado em 2013, pelo Conselho Nacional
de Justiça e Ordem dos Advogados do Brasil, fornece informações à população
de forma sistematizada, contando com cinco serviços: (1) Mapa da Justiça, que
indica a localização dos órgãos e instituições do Sistema de Justiça, inclusive, os
trajetos, com disponibilização de mapas; (2) Indicadores Nacionais de Acesso à
Justiça, medem o índice de Acesso à Justiça no âmbito Estadual; (3) ABC dos
seus direitos, disponibilização de materiais na plataforma no intuito de informar
a população a respeito de seus direitos, garantias e como reivindica-los;
(4) relatórios e estudos sobre o Sistema de Justiça para difundir conhecimento
e informações à população; (5) e consulta do órgão competente para solucionar
a situação, ou conflito, a partir do problema/ situação, ou termo correlato,
pesquisados na plataforma pelo usuário (BRASIL, 2014).
Neste cenário, tem-se que a cada ano a inovação tem se feito mais
presente na Justiça brasileira. A tecnologia diluiu fronteiras e foi para muito
além da mera troca da máquina de escrever pelos editores de textos eletrônicos.
Inobstante, a necessidade de aperfeiçoamento com adoção de soluções
inteligentes é evidente em um país como o Brasil que nos últimos anos passou
a contar com o número recorde de um processo para cada dois brasileiros e
um orçamento limitado que não suporta a contratação de mais funcionários
para a realização de tarefas maçantes que facilmente poderiam ser realizadas
em tempo record pelas novas tecnologias.
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Conforme destaca Luis Felipe Salomão (2020), no pós-pandemia,
para que se tenha um judiciário verdadeiramente guardião da paz social e que
viabilize a tratativa adequada dos conflitos, as medidas imediatas deverão se
dar no sentido de redução da curva de demandas com adoção das mais variadas
formas de soluções de conflitos, seguida de uma implementação rápida de novas
tecnologias para gestão do próprio Judiciário (SALOMÃO, 2020).
O acréscimo da tecnologia em todas as etapas do processo transforma
o Judiciário atribuindo maior velocidade e melhor desempenho. Devidamente
empregado, o universo tecnológico trará inumeráveis benefícios para o dia a
dia do Judiciário brasileiro. Em verdade, apenas assim será possível se falar em
acesso à justiça, respeitada a limitação orçamentária, em tempos tão críticos
Em contrapartida, em que pese à árdua tarefa de materializar o efetivo
acesso à justiça, em meio a um orçamento limitado e litigiosidade acentuada,
exija olhar futurista na materialização do acesso à justiça, o prognóstico não
dispensa a pessoalidade (FUX, 2020), inerente ao ser humano, ser gregário,
animal político que é. Também, dado o fato de as novas tecnologias serem
uma novidade, cujo desenvolvimento incipiente desperta polêmica na tomada
autônoma de decisão em substituição ao ser humano. É o que destacam
José Miguel Garcia Medina e João Paulo Nery (2020):
Deve-se ter em mente que o uso da Inteligência
Artificial na área jurídica ainda é uma novidade, de
forma que os sistemas existentes ainda não dispõem
de um nível de desenvolvimento e de confiabilidade
que permitam dispensar a supervisão humana. Por
exemplo, a experiência registra casos em que os
sistemas de Inteligência Artificial se comportam de
forma preconceituosa, além do que há questões relativas
à auditabilidade dos resultados produzidos por redes
neurais artificiais, empregadas em sistemas de machine
learning. Nessas circunstâncias, a manutenção do
ser humano no controle das decisões confere um,
certo conforto moral para os jurisdicionados e para a
sociedade como um todo, em que pese os julgadores
humanos também possam falhar.
Em razão disso, torna-se essencial que os Tribunais adicionem os
impactos negativos decorrentes às suas agendas de discussões, com o fim
de evitar as consequências e materializar em ótima medida a garantia
fundamental do acesso à justiça.
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CONCLUSÃO
O cenário oriundo da pandemia é complexo e efêmero, necessitando
da somatória de todas as forças disponíveis, com ressignificação e um olhar
prospectivo, para salvaguarda do efetivo acesso efetivo à justiça.
As novas tecnologias, por seu turno, subsidiam a construção de
uma Justiça mais moderna, eficiente, ágil, rápida e substancial. Concretizam
transformações profundas e exponenciais que irão permitir à materialização em
ótima medida do acesso à justiça, mesmo diante dos árduos desafios postos e
que irão surgir no “novo normal” do mundo pós-pandemia.
Em contrapartida, a onda das tecnologias na justiça brasileira não é de
hoje. Teve por pontapé inicial a Lei do Processo Eletrônico, no entanto, veio a
ganhar novas proporções, impulsionada pelo desafiador contexto pandêmico.
O isolamento social, a acentuada curva de demandas, em meio à
limitação orçamentária e a crise da Justiça impuseram a necessária mudança de
paradigma de modo a possibilitar à adequação do Judiciário ao novo normal.
No período de pandemia, as mudanças foram mais salutares do que
as que se viu nos últimos 10 (dez) anos (FUX, 2020). A pandemia, serviu de
verdadeiro combustível ao passo, antes, vagaroso, “exigindo movimentos de
maior adoção de tecnologia para tentar suprir algumas lacunas” (FLORÃO,
2020) — o marco de uma nova onda no país, sem a qual não será possível se
falar tão cedo em acesso substancial e universal à justiça.
A tecnologia permitiu não apenas o funcionamento normal, mas um
índice elevado de produtividade. No Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,
por exemplo, os dados apontam para um alto índice de produtividade, com 3,3
milhões de atos processuais em 147 dias de trabalho remoto (TJPR, 2020).
Malgrado, a tramitação eletrônica dos processos, com realização de
audiências e sessões de julgamento virtuais por meio de plataformas online, é
apenas uma das facetas dessa nova onda de tecnologias que abarca, também, as
plataformas digitais de negociação, uso de analytics, jurimetria, inteligência artificial
(machine learning, deep learning, Big Data, inovação disruptiva e Processamento
de Linguagem Natural), além da Online Dispute Resolutiom (ODR).
Agora, a Justiça passa a contar com uma série de ferramentais, que
permitem a concretização de um efetivo acesso à justiça em um novo contexto,
muito mais complexo e desafiador.
Em contrapartida, em que pese à árdua tarefa de materializar o efetivo
acesso à justiça, em meio a um orçamento limitado e litigiosidade acentuada,
exija olhar futurista, o prognóstico não dispensa a pessoalidade (FUX, 2020).
A uma, dada a natureza do ser humano, animal político que é. A duas, porque o
desenvolvimento incipiente das novas tecnologias desperta polêmica na tomada
autônoma de decisão em substituição ao ser humano.
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de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesse, instituída pela Res.
125/2010, pelas diretrizes do Conselho Nacional de Justiça e pelas prescrições
constantes do Código de Processo Civil de 2015. Com base na analogia da
Cinderela, de Aury Lopes Jr., o artigo pretende promover a ideia de uma
acomodação mais forte da mediação judicial no ordenamento jurídico
brasileiro, necessitando tomar lugar de protagonismo no Processo Civil e no
Sistema de Juizados Especiais.
PALAVRAS-CHAVE: Mediação, Paz Social, Acesso à Justiça, Tribunal
Multiportas, Autonomia
ABSTRACT
The present essay seeks to draw a panorama of the history and the present
situation of judicial mediation in Brazil from the analysis of the paradigmatic
change in judicial conduct, which began to receive a cooperative posture verified
worldwide from the second half of the 20th century and that was reached, albeit
belatedly, in Brazil, as verified by the establishment of the National Policy of
Adequate Treatment on the Conflicts of Interest, instituted by the Resolution
125/2010, the directives of the National Council of Justice and the prescriptions
contained in the Code of Civil Procedure. Based on the analogy of Aury Lopes’s
Cinderella, this essay proposes to promote the idea of a stronger accommodation
of judicial mediation in brazilian legal system, taking a leading role on Civil
Procedures and at the Special Courts System.
KEYWORDS: Mediation, Social Peace, Access to Justice, Multi-door
Courthouse, Autonomy
INTRODUÇÃO
Era uma vez três irmãs, que tinham em comum, pelo menos, um dos
progenitores: chamavam-se a ciência do Direito Penal, a ciência do Processo
Penal e a Ciência do Processo Civil. E ocorreu que a segunda, em comparação
com as demais, que eram belas e prósperas, teve uma infância e uma adolescência
desleixada.5
Com essa brilhante analogia, propõe a discussão das categorias
próprias do processo penal em célebre artigo intitulado “A Cinderela”
Originalmente publicado na Revista di Diritto Processuale, v. 1, parte 1, p.73- 78. Em Espanhol,
foi publicado com o título “La Cenicienta”, na obra Cuestiones sobra el Proceso Penal, p. 15-21
5
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(La Cenicienta, na edição em espanhol). Segundo Aury Lopes Jr., o processo
penal é, hoje, a irmã preterida, que sempre teve de se contentar com as sobras
das outras duas (processo civil e direito penal) (LOPES JR, 2015).
A menção à discussão das categorias próprias do processo penal tem
por finalidade contextualizar a proposta central do presente trabalho, qual seja:
lançar luz à discussão sobre o papel da mediação judicial no Brasil, a partir da
fixação de categorias próprias, sobrepostas ao próprio sistema processual do
Código de Processo Civil – CPC -, bem como ao microssistema processual
dos Juizados Especiais.
A Lei 9099/95, ao instituir os Juizados Especiais, gerou uma mudança
paradigmática no panorama jurídico brasileiro ao instaurar um modelo que
preza pela celeridade e pela busca da solução consensual dos conflitos, além de
possibilitar um maior acesso à Justiça para as camadas mais pobres da população,
concretizando princípios consagrados pela Constituição Federal de 88. Essa
democratização do acesso à Justiça é fenômeno que se verifica globalmente, em
ondas de acesso (CAPPELLETTI, 1988) que trouxeram gradativa expansão do
sistema. Hoje, para além da acessibilidade da Justiça, o entendimento consolidado
é o da busca por um Direito humanizado e pela solução consensual dos conflitos,
de forma a gerar a pacificação social, repelindo assim, na medida do possível, os
moldes tradicionais da Justiça que estabeleciam a necessidade de que um terceiro
independente – o juiz – decidisse pelas partes.
O excesso de demandas que abarrota o Poder Judiciário brasileiro,
no entanto, acabou por afetar também os Juizados Especiais, num efeito
colateral imprevisto da ampla acessibilidade do modelo e das diversas garantias
constitucionais prestadas na Carta Magna de 88. Esse problema se verificou
não apenas na esfera cível, mas particularmente na criminal, pois as infrações
de menor potencial ofensivo, antes largamente ignoradas pela justiça criminal,
agora passaram – em atenção aos próprios princípios do sistema de Juizados
Especiais – a ser atendidas nos Juizados Criminais, de forma que estes também
se tornassem abarrotados de demandas.
Levando em consideração este cenário, se tornou premente a busca
por soluções que unam os princípios que erigiram os Juizados Especiais às
tendências atuais de humanização da Justiça e solução consensual de conflitos,
de forma a empoderar as partes e promover paz social. A legislação brasileira
vem caminhando nesse sentido, de forma a ter, inclusive, incorporado os
métodos consensuais ao novo Código de Processo Civil de 2015, fato relevante
ao mostrar a disposição do Estado em abraçar essa mudança paradigmática e
promover o poder e a iniciativa dos jurisdicionados em detrimento ao poder
estatal concentrado. Importante, inclusive, é ressaltar o advento da Lei de
Mediação, também de 2015, que buscou regulamentar – inclusive em âmbito
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extrajudicial – um instituto que, até então, vinha sendo praticado informalmente,
ainda que amplamente e com difusão cada vez maior.
Ainda pairam, no entanto, dúvidas com relação ao alinhamento da
prática da Mediação aos novos códigos legais, particularmente ao novo CPC,
que é fortemente focado na Conciliação, e não na Mediação, como fórmula para
a resolução consensual de conflitos. Essa questão é verificável particularmente
nos Juizados Especiais, que promovem, segundo a Lei 9099/95, apenas as
audiências de Conciliação, relegando a Mediação ao segundo plano; se faz
necessário, portanto, delimitar categorias específicas para a Mediação Judicial,
que, sendo hoje um método eficaz e que se encontra em ascensão, precisa ser
também abarcado e promovido pelas previsões legais brasileiras. A prática da
Mediação, hoje, se encontra concentrada e regulada pela Lei 13140/15 e pela
política Judiciária Nacional de tratamento adequado de conflitos, promovida pelo
CNJ, sendo levada a cabo principalmente nos CEJUSC’s – Centros Judiciários
de Solução de Conflitos e Cidadania –, num sistema que se encontra, ainda, em
fase de expansão, ao contrário do modelo já consolidado dos Juizados Especiais.
A invocação da analogia proposta por Aury Lopes Jr. tem por objetivo,
portanto, propor a discussão sob o viés da necessidade de a Mediação Judicial,
método em ascensão e cada vez mais aceito, ser Cinderela finalmente dotada
de suas próprias roupas e possibilidades, em consonância com a sua irmã mais
velha, a Conciliação, já plenamente estabelecida como método consensual
aplicável nos tribunais do país, fato revelado principalmente quando se verifica
o evidente aparelhamento dos sistemas processuais do CPC e dos Juizados
Especiais – ambos ainda impregnados de cultura litigiosa.
1 A CULTURA DA PACIFICAÇÃO SOCIAL E AS ONDAS DE ACESSO À JUSTIÇA
A Cultura da Pacificação Social é fruto característico dos
desenvolvimentos jurídicos mais recentes, estando inserida no contexto da busca
pela desjudicialização e pela solução adequada dos conflitos, incentivando,
principalmente, um acesso democratizado e amplo à Justiça. Pode-se colocar
as raízes desse processo no pós-II Guerra, quando as nações, exauridas pelos
horrores verificados na primeira metade do século XX, buscaram – de forma
inédita na História – uma atuação cooperativa ao invés de competitiva, numa
mudança paradigmática de consciência que, até hoje, influencia as relações
internacionais (BOBBIO, 2004). Nesse novo e fértil terreno foram gestadas várias
soluções voltadas à valorização da dignidade da pessoa humana, principalmente
com o estabelecimento e a consolidação da ONU e da Declaração Universal
dos Direitos Humanos, partes essenciais para os movimentos de liberdade e
descolonização verificados ao longo da segunda metade do século XX.
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Ainda que tardiamente, essa cultura cooperativa passou a ser abarcada
também pelo Direito, que passou a enxergar que o caminho das soluções
consensuais de conflitos é mais produtivo e traz mais às partes do que o caminho
do litígio. Nesse sentido, verifica-se uma valorização, nos ordenamentos jurídicos
ocidentais, da promoção de novas e variadas formas de tratamento de conflitos,
formas que, se não substituem completamente o caminho litigioso, oferecem
alternativas que visam não apenas à solução pontual do problema, mas também à
pacificação entre as partes e, consequentemente, à paz social.
Ao empoderar as partes e mostrá-las que são capazes de, através do
diálogo, resolver seus próprios problemas sem a necessidade da tutela estatal,
os métodos consensuais promovem a compreensão de que o diálogo é a melhor
forma para que os problemas de fundo que geraram a questão sejam também
tratados e corrigidos adequadamente. Oferecer essas possibilidades se trata,
acima de tudo, de fornecer verdadeiro acesso à Justiça à população, acesso este
que não significa, necessariamente, acesso aos tribunais e à judicialização, mas
sim à verdadeira solução dos conflitos. Sendo assim, em respeito à igualdade de
dignidade e direitos (ONU, 1948) promovida e ressaltada na contemporaneidade,
o conceito de acesso à Justiça é basilar para a consolidação dos direitos das
populações mais pobres e mais vulneráveis.
Acesso à Justiça, para Benjamin, seria expressão passível de interpretação
em três formas diferentes (BENJAMIN, 1995): o primeiro sentido, mais restrito,
diria respeito ao efetivo acesso à tutela jurisdicional do Estado, ou seja, acesso
a um juiz estatal que, como terceiro desinteressado, resolveria o litígio levado
até ele; o segundo sentido, mais amplo, faria referência à tutela de direitos, seja
esta tutela jurisdicional ou não, com acesso a formas adequadas de resolução
de conflitos judiciais ou extrajudiciais; o terceiro sentido, por sua vez, seria
referente ao acesso ao Direito, ao ordenamento jurídico vigente e aplicável.
A busca pelo acesso à Justiça, portanto, é a busca pela acessibilidade de todos
estes fatores, não apenas ao Poder Judiciário; dar acesso, nesse sentido, significa
possibilitar às partes e ao jurisdicionado os meios para que os seus conflitos se
resolvam através dos métodos mais adequados, de forma a não apenas sanar
a questão-problema, mas também buscar – e curar – as razões de fundo que
originaram a situação conflituosa. Nesse contexto, cabe ao Judiciário deixar
de pensar pura e simplesmente em termos de ação e retribuição, abandonando,
quando possível e necessário, a postura da punição e adotando a visão da
conciliação, da livre-iniciativa das partes e da pacificação.
Esse paradigma de acesso amplo à Justiça, no entanto, é bastante
recente, tendo a questão passado por extensa evolução ao longo dos tempos.
Segundo Cappelletti, três grandes ondas de acesso à Justiça atravessaram
o mundo ao longo dos tempos, com graduais avanços para os cidadãos.
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A primeira onda, segundo o autor, abriu a possibilidade de assistência
judiciária para os pobres. Sendo o Direito ocidental uma construção intelectual
e filosófica cada vez mais codificada, complexa e específica (CAPPELLETTI,
1988, P.32), particularmente após a consolidação do Estado moderno e o
posterior movimento positivista, a tendência foi a necessidade de especialização
do profissional que atua na área, havendo, portanto, forte dependência da
atuação do advogado – tanto nos sistemas de civil law quanto nos países que
aplicam a common law –, tornando-se imprescindível, para o acesso à Justiça, a
representação do cidadão perante o Estado. Sendo assim, é adequado constatar
que, em muitos países ocidentais, os esforços primários se concentraram em
propiciar assistência jurídica aos mais necessitados como forma de expandir, a
estas pessoas, o acesso à Justiça, seja através de advogados privados pagos pelo
poder público para representar aquelas pessoas que não dispõem de condições,
seja pelo corpo de defensores públicos que servem especificamente para esta
função; no Brasil se verifica, também, a gratuidade das custas processuais
para aqueles que comprovem a sua impossibilidade de arcar com os valores
usualmente cobrados pelo Estado, de forma a possibilitar que, mesmo sem os
meios para pagar advogado ou custas burocráticas, o indivíduo possa ingressar
com suas demandas no Poder Judiciário.
A segunda onda de acesso à Justiça, de acordo com Cappelletti, trouxe
a oportunidade da representação dos interesses difusos, ou seja, a representação
dos interesses coletivos. Essa evolução passou pela mudança de um antigo
paradigma do Direito, que enxergava o processo civil como questão que
interessava apenas e estritamente às duas partes envolvidas, cada uma pleiteando
por direitos individuais.
Essa visão tradicional se mostrou incapaz de abranger as grandes
demandas coletivas que surgiram no pós-II Guerra, principalmente aquelas
oriundas do interesse público, como a proteção ao meio-ambiente, os interesses
dos consumidores ou as demandas trabalhistas, por exemplo, o que deu ensejo
ao surgimento de novos métodos processuais que fossem capazes de atender
adequadamente estas causas. Eram demandas consideradas invisíveis até então,
principalmente pela sua natureza peculiar de interesse transindividual, oriundo
de grupo indeterminável de pessoas, reunidas por um interesse que advém de
situação comum a todas elas (MAZZILLI, 2007); nesse sentido, cabe ressaltar,
há fundamental diferença dos interesses difusos para os interesses coletivos,
que são comuns a um grupo determinável de indivíduos que pleiteiam algo
originado em uma mesma relação jurídica. No Brasil, por sua vez, os interesses
difusos podem ser defendidos através do uso da ação civil pública, com
representação pelos órgãos competentes previstos na Lei 7.347/85.
Mauro Cappelletti identifica ainda uma terceira onda de acesso
à Justiça, que ampliou essa concepção através de um novo enfoque.
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Essa nova interpretação passou, acima de tudo, pelo entendimento de que novos
problemas e novos direitos demandam, também, novas abordagens e garantias.
Sendo assim, a terceira onda seria muito mais abstrata que as duas primeiras, na
medida em que trata da expansão do acesso à Justiça mediante a apreensão das
diferentes possibilidades ensejadas por cada conflito e cada situação. Verificase, portanto, uma semente daquilo que viria a ser a busca pelos métodos
adequados de resolução de conflitos, que evoluíram, ao cabo, para os métodos
de mediação, conciliação e justiça restaurativa. Este é o momento da percepção
da problemática e das suas potencialidades e do início da reflexão em prol de
uma nova abordagem, que buscava, também, retomar o protagonismo das partes
no andamento processual e na solução dos litígios, mantendo e expandindo os
avanços verificados nas ondas predecessoras de acesso à Justiça, os conciliando
à percepção, ainda insipiente naquele momento, de que diferentes conflitos
demandavam diferentes – e especializados – tratamentos.
A percepção que perpassou toda a terceira onda de acesso à Justiça
– de que diferentes conflitos devem ser tratados com diferentes abordagens –
culminou, segundo Kim Economides, numa quarta onda, que seria caracterizada
pela gradual difusão da humanização do processo de formação do operador
do Direito (ECONOMIDES, 1999). A quarta onda seria identificável também,
particularmente, pela acessibilidade do próprio Direito à população em geral, o
que serviria como medida eficaz de acesso à Justiça, dado que a ciência jurídica,
de tendência hermética, pode muitas vezes parecer distante e indecifrável para
as pessoas; segundo o autor, “nossa ‘quarta onda’ expõe as dimensões ética e
política da administração da justiça e, assim, indica importantes novos desafios
tanto para a responsabilidade profissional como para o ensino jurídico”
(ECONOMIDES, 1999, P.72). Nesse sentido, cabe aos novos operadores
jurídicos a prática de uma ciência legal humanizada, acessível, que afaste a
noção do Direito como ente inacessível e distante e que busque, sobretudo, a
verdadeira Justiça através de uma atuação pautada pela ética.
2 A CONCILIAÇÃO, A ARBITRAGEM E A MEDIAÇÃO – O TRIBUNAL MULTIPORTAS
O novo Código de Processo Civil trouxe medidas alternativas de
resolução de conflitos, dando ao ordenamento jurídico uma maior efetividade
das normas constitucionais, principalmente ao direito à razoável duração
do processo, determinando, categoricamente, no seu artigo 3º e respectivos
parágrafos, que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução
consensual dos conflitos, através da conciliação, da mediação e de outros
métodos, os quais deverão ser estimulados por todos – juízes, advogados,
defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do
processo judicial (FERNANDES, 2017).
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Esta nova regra processual vem assegurar um novo sistema
multiportas na busca da pacificação dos conflitos a fim de que outros meios
alternativos ao Poder Judiciário, como a mediação e a conciliação, sejam
buscados pelos operadores do Direito, antes se instaurar uma demanda que
verse sobre direitos transigíveis. Estes métodos se caracterizam, basicamente,
por serem autocompositivos, ou seja, não se busca num terceiro a solução
do conflito, ao contrário, devolve-se às partes o diálogo e o poder de
negociação, através do estímulo e do auxílio dos mediadores e conciliadores,
profissionais dotados de neutralidade e capacitados para favorecer a busca do
consenso. E neste aspecto se diferem da arbitragem, outro método também
alternativo ao Poder Judiciário, mas que, assim como a jurisdição estatal, é
heterocompositivo, onde as partes elegem um terceiro para “julgar” o conflito
(FERNANDES, 2017).
Nesse sentido, reinvocando a analogia de Aury Lopes Jr., a Cinderela,
ou seja, a Mediação, padece de considerável descaracterização oficial em
comparação às suas irmãs mais consolidadas, a Conciliação e a Arbitragem.
A Conciliação já é método previsto em Lei há séculos, antes mesmo da
consolidação dos Estados Nacionais e a criação das grandes estruturas que
constituiriam os poderes judiciários de cada país. No que tange às raízes lusobrasileiras desse método de solução de conflitos, se verificava a sua previsão já
nas Ordenações Afonsinas, de 1446, nas quais se determinava que
os Juízes devem muito trabalhar por trazer as partes
a concórdia, e efto não he de neceffidade, mas de
oneftidade, e virtude polos tirar de trabalho, omefios
e defpefas; (...) mas nos outros feitos, que aos Juizes
fao inotos, e o direito das partees nom he a elles
certo, affi como he no começo, devem trabalhar
por os concordar; e conclufão dos Sabedores he,
que nenhuu nam deve fer muito prompto a litiguar.
(REINO DE PORTUGAL, 1446)
A despeito de não haver obrigatoriedade de submeter as partes à
Conciliação, havia a determinação de que cada juiz as incentivasse a compor
e resolver amigavelmente seus litígios de esfera cível, de forma a ‘trazer as
partes à concordia’, numa visão que evidencia, desde o princípio, a busca por
meios de pacificação social em substituição ao conflito e à litigância. Nesse
sentido, surgem no período, por boa parte da Europa, os juízes de paz, que
seriam figuras atuantes em litígios de escopo mais limitado, atuando, na prática,
como conciliadores que visavam a dirimir de forma pacífica as questões trazidas
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até eles. No Brasil, particularmente, a Justiça de Paz foi inserida oficialmente
no ordenamento jurídico já na Constituição Imperial de 1824, que previa,
em seus artigos 161 e 162, a existência de juízes de paz responsáveis pela
conciliação pré-processual.
Ao longo das décadas, mesmo quando sua previsão era retirada
ou ignorada dos códigos, a Conciliação permaneceu como método válido
e valorizado por diferentes correntes jurídicas, com a sua consolidação
definitiva no ordenamento legal brasileiro ocorrendo na primeira metade do
século XX. A Justiça de Paz continuou prevista constitucionalmente após
a proclamação da República e mesmo com a ascensão do Estado Novo,
em 1937, com uma Constituição que continuava a prever a relevância da
Conciliação para o ordenamento jurídico e para o incentivo a uma cultura que
evitasse a litigiosidade. Em 1949, através da Lei 968, a Conciliação passou
a ser obrigatória para ações de desquite e de alimentos, sendo que o CPC de
1973 passou, por sua vez, a abranger o método já no rito ordinário (NAVES,
2002), fato posteriormente reforçado pela aprovação da Lei 7.244, de 1984, que
estabelecia os Juizados de Pequenas Causas, cenário ideal para a consolidação
dos métodos autocompositivos.
Dois marcos posteriores importantes no Brasil foram a Lei 9099/95,
que transformava os Juizados de Pequenas Causas em Juizados Especiais,
estabelecidos principalmente com base nos princípios da oralidade, da
celeridade e da autocomposição; e o advento do novo CPC em 2015, que,
em seu texto, busca estimular a prática da Conciliação em diversas formas e
estágios do processo.
No que tange à Arbitragem, é forma de resolução de conflitos
verificável – em certos aspectos – ao longo da História, sendo identificável
até mesmo na Antiguidade e nas relações comerciais estabelecidas ao redor
do Mediterrâneo (TEIXEIRA, 1997). No Brasil, as primeiras ocorrências
desse método são verificáveis na Constituição Imperial, que dispunha sobre
a possibilidade do estabelecimento de juízes-árbitros nomeados pelas partes
para a solução de litígios cíveis (DELGADO, 2005). A sua consolidação, no
entanto, foi relativamente tardia, com a Lei 9.307, em 1996, que admite de
forma oficial a Arbitragem como método de resolução de conflitos concernentes
a direitos patrimoniais disponíveis, com o árbitro sendo dotado de jurisdição e
suas decisões tendo força de título executivo extrajudicial.
Superada via decisão do STF a controvérsia acerca da constitucionalidade
da lei, em 2001, tem-se hodiernamente que este é um instituto que cresce
cada vez mais no Brasil, sendo uma ferramenta amplamente utilizada para a
resolução de controvérsias de matéria societária e contratual, com crescimento
notável também no que tange à participação da Administração Pública, que
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submete cada vez mais litígios à Arbitragem, dada a valorização, por este
instituto, da celeridade processual, da autonomia da vontade e da igualdade das
partes, livres para pactuar, segundo sua própria manifestação volitiva, os termos
que irão reger o procedimento arbitral. Cabe ressaltar que, em 2017, os valores
das causas julgadas pelas principais câmaras arbitrais brasileiras superaram,
conjuntamente, os 26 bilhões de reais (LEMES, 2018).
Ao contrário da Conciliação e da Arbitragem, no entanto, a oficialização
da Mediação no Brasil ocorreu de forma mais tardia, de modo que o processo
para a plena compreensão das potencialidades do instituto ainda se encontra
em andamento. Apesar de praticada de forma extraoficial no país desde
a década de 90, foi apenas em 2010, com a Resolução nº 125 do Conselho
Nacional de Justiça, que a prática passou a ser reconhecida e promovida. Esta
Resolução foi importante ao estabelecer as diretrizes para a Política Judiciária
Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesse no âmbito do Poder
Judiciário, lançando as bases para um instituto que vem crescendo de forma
acelerada desde então. Por meio desta medida, ficaram obrigados os órgãos do
Poder Judiciário a promover a oferta de mecanismos diversos de solução de
controvérsias, particularmente os meios consensuais, incluindo aí a Conciliação
e a Mediação, visando ao estabelecimento e à disseminação de uma cultura de
pacificação social e redução da litigiosidade latente no Brasil.
A consolidação definitiva da Mediação no ordenamento jurídico
brasileiro veio, no entanto, com a Lei 13.140, de 2015, elaborada com a
participação do CNJ, dispondo sobre a mediação entre particulares como meio
de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito
da administração pública. A Lei estabeleceu as bases oficiais para a aplicação
efetiva da Mediação Judicial a ser incorporada aos processos judiciais e aos
Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, administrados pelos
Tribunais de Justiça, e abriu, também, a possibilidade da Mediação Extrajudicial,
procedimento informal que ressalta o interesse das partes como pilar essencial
para a solução de controvérsias.
Ao regulamentar e permitir todas essas possibilidades de métodos de
resolução de litígios, o Poder Judiciário nacional mostra ter aderido à visão
do Tribunal Multiportas, conceito criado por Frank Sander, professor emérito
da Harvard Law School, que afirma que o mesmo tribunal pode oferecer, à
sociedade, múltiplas possibilidades de resolução de conflitos, valorizando a
iniciativa e a vontade das partes, retirando os conflitos da via necessariamente
litigiosa e oferecendo meios que possam entregar os resultados mais satisfatórios
para cada situação. Trata-se de “(...) uma instituição inovadora que direciona
os processos que chegam a um tribunal para os mais adequados métodos de
resolução de conflitos, economizando tempo e dinheiro tanto para os tribunais
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quanto para os participantes ou litigantes. ”(ALMEIDA, 2012, P.26),
possibilitando, às partes, o acesso aos mais diversos meios, desde a mediação, a
conciliação, a arbitragem ou até mesmo a via processual tradicional. Cada uma
dessas possibilidades “(...) representa uma “porta”, a ser utilizada de acordo
com a conveniência do interessado, na perspectiva de se ter a maneira mais
apropriada de administração e resolução de conflito” (CAHALI, 2017, P.53).
Essa mudança paradigmática alterou o próprio conceito de acesso à
Justiça, pois trouxe o entendimento de que, agora, a Justiça não necessariamente
reside nas mãos do Juiz togado que decidirá pelos litigantes, pois é possibilidade
que se encontra fundamentalmente nas mãos das próprias partes, que, mediante
a postura Multiportas do Poder Judiciário, são livres para escolher o método
mais adequado para o tratamento do conflito. O acesso à Justiça, assim, deixa
de se confundir com o acesso ao Judiciário (AZEVEDO, 2015).
3 A AUTONOMIA DA VONTADE COMO CORE DA MEDIAÇÃO JUDICIAL
A Mediação Judicial consiste, sobretudo, num método dialógico, pois
visa a resolver tanto os litígios latentes entre as partes quanto as causas de
fundo desses litígios através do diálogo. Uma de suas premissas básicas é a de
devolver, às partes, sua própria autonomia, de forma que consigam solucionar
suas questões sem a necessidade da tutela estatal. Nesse sentido, segundo Braga
Neto, “a Mediação é parte de uma premissa de devolução às partes do poder
de gerir e resolver ou transformar o conflito, no sentido de que são elas as mais
indicadas para solucionar suas questões” (BRAGA NETO, 2008, P.76).
Falar de autonomia privada nos ordenamentos jurídicos ocidentais
implica, principalmente, em usar o exemplo norte-americano, onde o princípio
da autonomia é parte essencial dos próprios valores constitutivos nacionais: ao se
analisar os Estados Unidos como modelo, se evidencia que, por lá, os princípios
da Mediação estão enraizados no ordenamento jurídico, de forma que grande parte
dos litígios cíveis se resolve através da negociação e do diálogo. Essa cultura foi
construída ao longo do tempo, dado que, como demonstrado por CAPPELLETTI
(1988), as gradativas ondas de acesso à Justiça se deram em diferentes tempos
em cada país; no caso norte-americano, os meios alternativos de resolução de
conflitos passaram a despertar atenção desde meados da década de 70, estimulados
principalmente pelo pensamento de Frank Sander, com o investimento de recursos
públicos para promover a Mediação e a Arbitragem. Esse processo prosseguiu e
avançou até que os métodos alternativos fossem efetivamente institucionalizados
pelo Poder Judiciário americano (GABBAY, 2013, p.118). Segundo estabelecido
por GALANTER (1985), “(...) most disputes that come to the courts are resolved
without a decision imposed by the court. (...) in many instances the negotiations
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are encouraged, brokered or actively mediated by the judge”, o que evidencia
que a cultura da pacificação – ou, ao menos, a cultura do afastamento do litígio
– se encontra tão enraizada no judiciário norte-americano que os próprios juízes
enxergam como parte de seu papel a promoção do diálogo e dos acordos entre
as partes. Essa cultura, no entanto, foi construída ao longo do tempo, e pode,
perfeitamente, ser construída também no Brasil, como o próprio crescimento do
instituto da Mediação já comprova.
No que tange ao modelo de audiência já estabelecido no Brasil,
diferentemente do modelo norte-americano, a Mediação não é intermediada
pelo magistrado, sendo, antes, efetuada através do auxílio de um terceiro –
o mediador – que ali se encontra apenas para facilitar e promover o diálogo
através da compreensão do litígio e de suas causas, as partes litigantes podem ter
seus laços reestabelecidos, de forma a permitir que o problema em questão seja
abordado de maneira adequada e que as soluções sejam pensadas e encontradas
de maneira conjunta, maximizando os resultados para ambas as partes, em
consonância com o rol de princípios da Mediação. Dentre estes princípios
orientadores da prática, a autonomia da vontade merece particular destaque,
pois constitui o core não apenas do método, mas também da nova forma de
compreender a resolução de litígios e o próprio Direito.
A autonomia da vontade é um dos mais importantes princípios
condutores da Mediação. Segundo Cabral, é “fenômeno interior e psicológico
gerador da ação finalística contida no âmbito da autonomia privada,
capaz produzir efeitos jurídicos particulares nos limites estabelecidos
pelo ordenamento jurídico” (CABRAL, 2004, P.87). Trata-se de princípio
já conhecido no Direito, orientador de grande parte das práticas reguladas
por contratos privados, porém seu viés na Mediação Judicial é voltado à
autonomia que as partes têm para conduzir seus litígios e problemas a este
método específico de resolução.
Em nenhum momento do procedimento, seja ele situado em fase préprocessual ou processual, as partes são obrigadas a instaurar ou prosseguir
com a Mediação: elas fazem isso por livre e espontânea vontade, a qualquer
momento, podendo interromper ou prosseguir com o método como melhor
lhes aprouver. Este princípio é importante não apenas para a instauração do
procedimento, no entanto: as partes também são livres para pactuar entre si
os resultados desejados em todos os seus termos e extensões, e não precisam
encerrar as tratativas enquanto não houver sido alcançado um desfecho
satisfatório para todos os envolvidos. Nesse sentido, o mediador presente à
audiência não possui qualquer poder de decisão, cabendo a ele apenas servir
como fio-condutor, quando necessário, do diálogo; reestabelecida a conexão
entre as partes, cabe a elas encontrar os melhores caminhos para a resolução de
seus próprios problemas.
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A audiência de Mediação, portanto, é palco dominado pelas partes, que
são, aqui, os protagonistas da extraordinária peça da vida: em suas mãos residem
seus próprios destinos, desatados dos nós do script do Estado, independentes e
capazes de traçar seus rumos de forma sui generis a caminho da oclusão de seus
contratempos e da convivência pacífica com seus pares.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Mediação é método em ascensão no contexto judiciário nacional.
Sua aplicação possui muitas vantagens, sendo a maior delas o tratamento
adequado aplicado não apenas ao conflito latente e aparente, mas também
às causas de fundo que geraram esse problema. É método que cura feridas,
restaura laços e pacifica a sociedade, além de valorizar a autonomia da vontade
e incentivar a retirada dos conflitos da tutela estatal, já tão saturada na sociedade
profundamente litigiosa do Brasil.
No entanto, a despeito de seu rápido crescimento, a Cinderela continua
sem suas próprias roupas: diferentemente de sua irmã mais velha, a Conciliação,
a Mediação é enxergada quase que de forma subsidiária, como ferramenta
auxiliar à Justiça, tendo sido tratada de forma marginal ao longo dos anos e
despida de maiores caracterizações legais.
O panorama atual revela mudanças, com o ativo trabalho do Conselho
Nacional de Justiça e com a própria aprovação, em 2015, da Lei de Mediação,
que contribuíram para estabelecer categorias legais mais claras para essa
modalidade de tratamento adequado de conflitos. A experiência revela que
a aplicação prática do método possui importantes impactos na realidade, em
consonância com a cultura cooperativa vivenciada nas últimas décadas, ainda
que trazida de forma tardia ao Judiciário, notoriamente resistente a inovações.
Cabe ressaltar, porém, que o ordenamento jurídico brasileiro, ainda
impregnado de cultura litigiosa, carece de uma aplicação mais abrangente da
Mediação, hoje limitada ao sistema de CEJUSC’s e a poucos – em comparação
com a Conciliação – Juizados Especiais. É necessário, portanto, deixar para
trás – quando adequado e possível – o ultrapassado paradigma do conflito e
trazer para o seio da Justiça os métodos e, consequentemente, os resultados da
Mediação, de forma a promover não apenas o acesso de todos aos resultados
mais justos para seus conflitos e problemas, mas também a restauração de laços
quebrados e a construção de pontes que, ao cabo, promovem de forma mais
eficaz a pacificação social. Somente quando a Cinderela tiver suas próprias
roupas e puder se destacar de suas irmãs ela poderá, enfim, sublimar-se
aos olhos da sociedade.
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LEI ESTADUAL CRIA O DIA DO CONCILIADOR E DO MEDIADOR
JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
PROFISSIONAIS TÊM PAPEL RELEVANTE NA PACIFICAÇÃO
DE CONFLITOS SOCIAIS
TER, 30 JUN 2020 14:51:26 -0300
Sancionada no início de junho, a Lei Estadual nº 20.231/2020 instituiu
o Dia do Conciliador e do Mediador Judicial e Extrajudicial, celebrado
anualmente em 5 de maio.
Os mediadores e conciliadores têm um papel relevante na pacificação
de diversos conflitos sociais. Esses profissionais atuam de acordo com os
princípios estabelecidos pela Resolução nº 125/2010, do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ).
A mediação e a conciliação são métodos alternativos de solução de
conflitos que contribuem para o restabelecimento de relações de confiança,
o envolvimento direto das partes na solução do litígio (o que traz satisfação
a elas) e a efetividade do cumprimento de um eventual acordo.
A mediação é uma forma de solução de conflitos na qual uma terceira
pessoa (neutra e imparcial) facilita o diálogo entre as partes – o mediador
possibilita que elas construam, com autonomia e solidariedade, a melhor solução
para o conflito. As partes têm autonomia para buscar soluções adequadas aos
seus interesses e necessidades.
A conciliação é um método utilizado em conflitos mais simples, nos
quais não existe relacionamento duradouro entre os envolvidos. O conciliador,
também neutro e imparcial, pode adotar uma posição mais ativa e sugerir
opções de solução para o conflito.
ESCOLHA DA DATA
A data é uma referência ao aniversário do Desembargador José Laurindo
de Souza Netto. Pioneiro da conciliação no Paraná, o magistrado revelou um
espírito inovador e crítico ao longo de sua trajetória, reforçando a observância
aos direitos fundamentais e ao princípio básico do acesso à Justiça. Sua ampla
atividade acadêmica e extensa atuação profissional marcaram o Judiciário
paranaense e o cenário nacional.
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Homenagem da turma

É com alegria que registro aqui nossa homenagem ao querido e
grande mestre das ciências jurídicas, professor José Laurindo de Souza Netto.
Sua contribuição transcende as fronteiras da docência, por meio da atuação
de excelência e ineditismo, em especial nas novas temáticas relacionadas
à pacificação dos conflitos.
Sua larga experiência, dedicação e comprometimento comprovam que
o fenômeno jurídico provém de processos adaptativos, e que o próprio Direito é
processo de adaptação social porque varia no espaço e no tempo, se refazendo
e exigindo adequação.
Obrigada mestre e orientador, por todo ensinamento, paciência e
humildade, levarei todo conhecimento e aprendizagem para vida profissional
e acadêmica. Aos meus professores e amigos que enriqueceram as páginas que
seguem, minha profunda gratidão, esta obra foi possível graças a vocês.
Lilian Cristina Pinheiro Goto
Este livro é fruto de produções acadêmicas que deixam certo a
continuidade e aprofundamento dos estudos no Mestrado em Processo Civil
e Cidadania da UNIPAR. Sendo assim, são imensos os agradecimentos ao
Dr. José Laurindo de Souza Netto, e também aos colegas de mestrado, pelas
longas conversas, ricas aulas, pelo incentivo, zelo e rigor com as orientações, que
trazem importantes ensinamentos aos que estão dispostos a colaborarem com
o futuro da Justiça no país.
Anna Fernanda Scalla Menotti
315

MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO - MÉTODOS ADEQUADOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS

Agradeço ao Dr. José Laurindo pela dedicação em consolidar os
Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC’s) no Paraná,
bem como fazer com que eles se tornassem referência, especialmente pela nova
forma de ver e solucionar os conflitos entre as partes.
Alana Caroline Mossoi
O professor José Laurindo é, sem dúvida, uma pessoa especial.
Fraterno com seus alunos, durante o curso se dedicou a ensinar com didática
ímpar e esteve disposto a ouvir. Para mim, essa é a essência da “Doutrina
Laurindiana”: compartilhar conhecimento com humildade e simpatia.
Sivonei Simas
Ao grande mestre José Laurindo e para minha honra: meu orientador
do mestrado. Obrigada pelos ensinamentos jurídicos e, principalmente, pelos
ensinamentos da vida.
Que possamos usar toda sua trajetória de exemplo e seguir seus passos
trilhados com maestria rumo ao conhecimento e evolução.
Danielle Haurani
Este singelo artigo foi inspirado nas brilhantes lições do Professor José
Laurindo, que nos possibilitam ampliar os horizontes, não apenas teóricos, mas
também práticos, com relação a tudo que tange e circunda o mundo jurídico.
Agradeço imensamente a oportunidade de fazer parte do corpo de autores deste
livro, a fim de homenagear este grande mestre, a quem muito admiro, pelo
que expresso extrema honra e satisfação.
Julia Izabelle Toneto Romano Maziero
Ao professor José Laurindo, por quem nutrimos imensa admiração,
dedicamos a escrita de cada linha do artigo que compõe a presente obra. Seus
excepcionais ensinamentos e reflexões, sempre transmitidos com maestria,
abrilhantam o Direito e expandem os limites de nossa caminhada acadêmica
de modo inigualável. Muito obrigado.
Diogo de Araujo Lima e Mariana Sartori Novak
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O agir produtivamente
João Laurindo de Souza Netto1

“

Dos registros da 2a Guerra Mundial ficou um episódio tocante, que
ilustra, com bastante intensidade, o conceito de agir produtivamente.
Um dos navios da frota americana havia sido atingindo um torpedo e naufragava
lentamente. Num dos compartimentos, pouco acima do nível da água, quatro
homens ficaram encerrados, com a porta completamente bloqueada por
destroços provocados pela explosão.
Saída impossível. Dos quatro, um, com ferimentos na cabeça, estava
semi-inconsciente e dois outros, bastante feridos nos braços e pernas,
semi-imobilizados. Somente o outro deles, cujo nome a marinha dos Estados
Unidos guardou, Sargento Smith, estava ileso. Pensando rapidamente, ele
verificou que se conseguisse arrancar o caixilho da escotilha poderia obter
Formado em Engenheira Civil pela Escola de Engenharia da Universidade Federal do Paraná
(1955), Matemática pela Faculdade Católica de Filosofia, Ciências e Letras do Paraná (1.957);
Engenharia Elétrica pelo Centro de Estudos Superiores de Gurcy – Le – Châtel, Paris, França
(1.966), e Administração de Empresas pela Universidade Federal do Paraná. Foi professor efetivo de
Matemática Física, do Magistério Estadual, nomeado em 1.960 mediante concurso de provas e títulos
no qual classificou-se em 1º lugar. Lecionou ainda na Universidade Federal do Paraná e no Instituto
Politécnico do Paraná. Após ter sido diplomado pela Escola Superior de Guerra no Rio de Janeiro,
em 1.981, tendo sido orador da turma, foi delegado da ADESG no Paraná, tendo conduzido quatro
ciclos de Estudos de Política e Estratégia em Curitiba e coordenado a realização. Na Companhia
Paranaense de Energia – COPEL iniciou em Maringá em 1.959, tendo se aposentado em 1.983,
como Diretor da Fundação Copel de Previdência e Assistência. Na administração Estadual foi ainda
Diretor do Departamento de Fronteiras do Paraná. Poliglota, com proficiência plena do inglês,
francês, espanhol, italiano, alemão, russo e japonês, proferiu várias palestras no Brasil e no exterior.
Realizou vários cursos e estágios em vários países, na Universidade de Berkeley- Califórnia EE:
UU (1.977) na Universidade de Madison – Wisconsin EE UU (1.978) e na Maiconi Space Defense
Systems em Portsmouth, Inglaterra. Publicou onze obras de relevo científico, com destaque para
o livro “Razão, religião e Estruturas de Poder” (Ed. Juruá, 1.999). Humanista, preocupado com os
problemas de seu país e do mundo, lançou as bases para um pensamento autônomo capaz de gerar
ações que promovam um agir consciente em prol da sociedade. Aos 78 anos de idade, cumpriu sua
missão. Em 24 de janeiro de 2008, foi para os braços do Pai!
1
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uma passagem para o exterior do navio. Imediatamente, usando um pedaço
de ferro que havia se rompido na explosão, começou a quebrar o caixilho.
Era um homem grande e forte, com l, 90 m de altura e quase 100 kg de peso.
Depois de algum tempo, que para os demais pareceu uma eternidade, conseguiu
aumentar a abertura a ponto de tornar possível a passagem de uma pessoa. Com
muita dificuldade os três feridos foram empurrados para fora e conseguiram ser
resgatados por um dos botes salva-vidas.
De lá, aguardando pelo sargento que não aparecia, gritavam
desesperadamente: “Saia rápido daí sargento. Venha, venha. “Mas a dura
realidade era que o sargento Smith, por ser demasiado grande, não poderia
passar pela estreita abertura e sabia disso de antemão. Finalmente, aparecendo
na escotilha, ele despediu-se dos amigos com uma frase que expressava
toda a sua filosofia de vida: “Na guerra, devemos estar preparados para
morrer matando. Fico feliz de poder morrer salvando”. Foi condecorado
como herói “post-mortem”.
Agir produtivamente é um conceito de relacionamento com o mundo.
Poder-se-ia dizer que é uma forma de agir que nasce na alma e é posta em
prática seguindo os ditames da busca do bem. O bem é aqui entendido como a
ação de alguém realizar o seu potencial visando não só ao próprio crescimento
como também ao daqueles com quem se relaciona.
A atividade produtiva é então definida como o exercício do
desenvolvimento das capacidades de cada indivíduo, de acordo com sua
natureza e constituição, abrangendo reações mentais, emocionais e sensoriais
favoráveis com relação aos outros e a si mesmo. Ela se exerce através da razão,
do amor e do trabalho produtivo.
Ser guiado pela razão significa conhecer as próprias forças e definir
como e para que usá-las, no relacionamento; para tanto é preciso compreender o
mundo intelectualmente. Ser guiado pelo amor significa sentir-se intimamente
ligado ao objeto do amor e atuar como agente do crescimento dele, além do
seu próprio; para isso é necessário compreender o mundo emocionalmente. Ser
guiado para o trabalho produtivo significa ter uma atitude afirmativa em relação
ao mundo; para a sua realização é preciso agir com intensidade, de forma certa
e no momento certo.
O termo “produtividade” é geralmente associado a capacidade
criadora, particularmente capacidade de criação artística. No entanto, nem
todos os artistas são produtivos neste sentido; alguns são meros imitadores.
A “produtividade” aqui mencionada não deve tampouco ser confundida com
simples natividade”. A atividade é geralmente definida como a modificação de
uma situação existente, que envolve gasto de energia física. Essa concepção,
no entanto, não leva em conta as condições psíquicas fundamentais que se
encontram por detrás da atividade. Uma coisa é realizar algo porque se gosta;
outra é realizar a mesma coisa por obrigação.
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Um tipo comum de atividade não produtiva, é a reação à ansiedade,
consciente ou inconsciente, encontrada como fonte das movimentações
frenéticas de certas pessoas, que acreditam dever estar sempre “correndo” para
se mostrarem ativas. Como folhas secas levadas pelo vento, não promovem
nem o próprio crescimento nem o do próximo, mas não deixam de estar sempre
em constante agitação.
Dentre as mais poderosas fontes de atividade improdutivas estão os
chamados impulsos irracionais: ambição, cobiça, inveja, ciúme, rancor e
também o desejo compulsivo de “aparecer”, a necessidade incontrolada de
“aparentar produtividade” (aos outros e a si mesmo), etc. A pessoa movida por
esses impulsos é compelida a agir, mas suas ações não são livres nem racionais.
Ela repete-se a si mesma, tornando-se cada vez mais estereotipada. É ativa, mas
não produtiva no sentido aqui adotado. Pode ser capaz de ver as coisas como
são, ou como a sua visão diz que são, mas é incapaz de animar interiormente
a sua percepção usando seus poderes intelectuais e emocionais. Uma pessoa
nessas condições vê perfeitamente os aspectos superficiais dos fatos, mas não é
capaz de passar da superfície ao essencial e visualizar o que não está aparente.
O agir produtivo, ao contrário, exige que a pessoa não só procure
compreender o mundo como ele é, mas também seja capaz de enriquecê-lo e
animá-lo com a sua atuação, buscando influir na realidade de forma favorável.
As duas condições; compreender e influir, constituem os dois poios magnéticos
antagônicos cuja interação é a fonte da produtividade. A pessoa produtiva, de
acordo com este conceito, não precisa produzir nada mais do que o próprio
crescimento e dos que a cercam. Ela não tem necessariamente que criar algo visível
ou comunicável. Basta ver, sentir e pensar. Só depois irá agir produtivamente.
Mas como é possível compreender o mundo? Pode-se fazê-lo de
duas maneiras, conforme já foi dito. Intelectualmente, através da razão, e
emocionalmente, através do amor.
A inteligência é o instrumento utilizado para que sejam alcançados
objetivos práticos, sem que haja, obrigatoriamente, a preocupação em
compreender a essência dos fenômenos. A razão, de outra pane, encerra a
dimensão da profundidade. Seu objetivo é penetrar através da superfície,
desvendando a essência do relacionamento e procurando seus significados mais
profundos. A razão procura, pois, abranger todos os aspectos, não apenas os de
importância prática.
Quanto ao amor produtivo, seu conceito é bem diferente de tudo aquilo
que comumente se chama amor. Na verdade, é difícil encontrar palavra mais
ambígua do que a palavra amor. Ela é empregada para indicar quase todos os
sentimentos com exceção do ódio e da aversão. O amor produtivo, contudo,
é entendido não só como afeto, mas principalmente como uma atividade
cujos elementos básicos são o desvelo, a responsabilidade e o respeito.
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Desvelo indica que a essência do amor produtivo consiste em trabalhar
pelo objeto do amor, fazendo-o crescer; amor produtivo e trabalho são pois
coisas inseparáveis. Além disso, o amor produtivo não pode ser dissociado de
responsabilidade...
Responsabilidade e resposta têm a mesma origem: respondere = responder.
Ser responsável que dizer estar pronto a responder por. Além disso, não é
possível ter amor sem ter respeito e ter respeito implica em conhecer; sem
respeito o amor degenera em dominação. Amar produtivamente implica,
portanto, em cuidar de (desvelo), sentir-se responsável por (responder) e ter
respeito por (conhecer). O amor produtivo, pois; não se coaduna com passividade
nem com possessividade.
Com referência ao amor produtivo, cada indivíduo é ao mesmo tempo
sujeito e objeto pois o que se aplica aos outros aplica-se igualmente a si próprio.
Em síntese: o agir produtivo exige que a pessoa procure compreender o mundo
através da razão e do amor e que influa no mundo agindo através de uma atitude
favorável. Isso se torna possível através da busca permanente do bem, entendido
como a realização do próprio potencial juntamente com o do próximo.
Finalmente, agir produtivamente não é sinónimo de falar, a não ser que
ambos estejam em sintonia.

AGIR PRODUTIVAMENTE
E o equivalente do mandamento bíblico:
“Faça aos outros como você quer que façam a você.
É o 4º. mandamento da socialização.
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HOMENAGEM DOS ALUNOS E PROFESSORES DO MESTRADO DA UNIPAR AO MESTRE JOSÉ LAURINDO DE SOUZA NETTO

O texto faz parte de uma série de riquíssimos escritos do autor para
O SOLAR2, e hoje compõe o acervo da família “LAURINDO DE SOUZA NETTO”.
João Laurindo de Souza Netto, um ser humano em todo sua essência.
À humanidade deixou um verdadeiro legado de sabedoria, espiritualidade e amizade.
Para além disso, a nós, alunos do professor José Laurindo de Souza Netto, seus
amigos, familiares, leitores, e admiradores a certeza de que vale a pena
sonhar! Ao Pai do nosso mestre, fonte de seu saber rendemos, também,
nossas homenagens!
Obrigada a todos,
Lilian, Laís, Adriane e Eleonora!

O SOLAR - Órgão de divulgação da Chácara Solaris - Ano: 04 - No 05 setembro – 3/1994
Elaboração do jornal: João Laurindo de Souza Netto e Dora H. de Souza
Edição: José Osmario Rodrigues e Eizabeth H. de Souza Rodrigues
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