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APRESENTAÇÃO 

 
 

Fiquei feliz com o convite para apresentar esta obra 
cuja temática me encanta. A gente se sente como se estivesse, 
em primeira mão, com o login e a senha de acesso a um 
espaço/tempo associado a algo que fará bem a quem ler. 
Desse modo, tenho plena convicção que esse livro é 
necessário, e, ao mesmo tempo, oportuno àquelas pessoas 
que ousam pensar e, sobretudo, sensibilizar-se com a exclusão 
humana da Justiça em tempos tão complexos. Em outros 
termos, pode-se perceber que a forma como construímos o 
nosso olhar sobre a vida é o que direciona as nossas ações no 
cotidiano.  

Há dez anos, aproximadamente, escrevi que todo o 
ponto de vista é a vista de um ponto! Continuo a 
compartilhar essa noção segundo a qual a operação do 
Direito, por exemplo, pode ser percebida como a 
implementação de um modo particular de ver as pessoas e os 
conflitos humanos (muitas delas ainda são tidas como 
invisíveis socialmente, como se não existissem, contrariando 
os preceitos constitucionais e os diversificados sentidos da 
vida). Diante disso, temos em mãos – nessas páginas que hora 
se abrem diante de nós – uma densa e bela reflexão acerca 
dos caminhos que facilitam e/ou dificultam o acesso à justiça.  

Mas o que é – afinal de contas – o acesso à justiça? À 
luz da Constituição de 1988 (inciso XXXV do Art. 5º), o 
acesso à justiça é um direito fundamental, o nó górdio da 
garantia dos direitos subjetivos voltado à efetivação da tutela 
dos direitos fundamentais. Na verdade, é “o direito 
fundamental” dos direitos fundamentais, tornando-se, é claro, 
o princípio do acesso à justiça. O que quer dizer que o 
Estado, via ações judiciais, não pode ser visto como a única 



fonte do Direito, abrindo-se espaço para se pensar em termos 
de uma jurisdição comunitária que pode promover a 
efetivação material do Direito, praticando-se, assim, a Justiça 
por meio de câmaras arbitrais, centrais de mediação e de 
conciliação, núcleos de prática jurídicas orientados para o 
diálogo entre as partes, balcão do consumidor, Procons e 
iniciativas na esfera dos processos administrativos.  

Assinala-se, ainda, que pela sua literalidade, é possível 
verificar que existe um amplo acesso ao Judiciário para fins de 
preservação ou alcance de direitos, enquanto acepção formal 
deste comando normativo. Uma leitura singular – que essa 
obra sugere – do referido princípio constitucional, resulta na 
certeza de que seu alcance extrapola uma acepção de cunho 
meramente formal, para fins de estruturar a tutela 
jurisdicional que deve ser alcançada para o cidadão. Partindo 
dos fundamentos do Estado de Direito (Democrático), 
especialmente da cidadania e da dignidade da pessoa humana, 
é possível aferir a relevância desse princípio tendo o 
propósito de destacar o que seria uma tutela jurisdicional 
efetiva e justa. Assim, tendo por parâmetro a “democracia” 
no âmbito de uma concepção de Estado de Direito 
constituído, o princípio do acesso à justiça carrega o alcance 
da tutela de pessoas, tanto à parte autora quanto para a ré. 

 Também a tutela jurisdicional justa pode ser 
adequadamente delineada quando se tem presente que o 
qualificado acesso à justiça demanda atenção aos demais 
princípios constitucionais de índole processual. Além disso, é 
oportuno relacionar o princípio do acesso à justiça às 
constantes modificações nas regras processuais que devem ser 
utilizadas para fins de alcance da tutela jurisdicional efetiva e 
justa. Desse modo, a presente obra nos auxilia na ampliação 
do olhar acerca da tempestividade da tutela jurisdicional, dos 
ritos processuais simplificados, com atenção a um regime 
próprio de precedente. Dessa maneira, destaca-se que essas 



 

 

são algumas das evidências da importância de tal comando 
normativo, conforme as próximas páginas sugerem. Diante 
disso, é possível apontar que as interações entre o princípio 
do acesso à justiça e a tutela jurisdicional, longe de dar 
solução para a problemática, buscam fomentar o debate 
jurídico para que se construa uma base sólida e adequada 
acerca da finalidade do processo.  

Assim, é possível dar ao princípio do acesso à justiça 
uma importância essencial na construção da cidadania do 
jurisdicionado e na preservação de sua dignidade. Nesses 
termos, encontra-se na conjugação de sua acepção formal e 
material o respaldo na Constituição Federal, quando se 
depura o substrato da noção de Estado de Direito 
(Democrático) constituído, de modo a que se tenha sua 
adequada aplicação em atenção à melhoria constante da 
prestação jurisdicional.  

Por um lado, a compreensão forte do princípio do 
acesso à justiça, com sua interpretação em conjunto ao 
princípio da duração razoável do processo, torna-se possível 
chegar-se às noções de tutela jurisdicional efetiva e justa, 
resultando na ampla e qualificada decisão judicial como 
resultado final do processo. Isso porque é inviável a 
abordagem do que seria uma tutela jurisdicional efetiva e 
justa, sem que se passe pela discussão acerca do acesso à 
justiça. Relacionar a tutela efetiva à tutela de pessoas ou de 
grupo de pessoas parece ser uma solução possível para que 
todas as formas de prestação jurisdicional tenham tal 
qualidade. Por outro lado, ao relacionar-se a tutela justa aos 
princípios constitucionais de cunho processual – e seu 
adequado respeito ao longo da lide – medida que pode 
proporcionar concretude à expressão, pode qualificar o 
processo como instrumento apto à obtenção de direitos.  

Outra direção, complementar por excelência, é aquela 
segundo o qual o acesso à justiça pode ser entendido como o 



acesso ao melhor e mais adequado tratamento direcionado ao 
conflito. Nesse caso, temos, para preencher possíveis lacunas 
de interpretação constitucional, as Leis 9.307/96, 13.105/15 
(Novo CPC), 13.129/15 e 13.140/15 que instituem o novo 
marco regulatório da mediação, da conciliação e da 
arbitragem no Brasil. Assinala-se, diante disso, que o acesso à 
justiça pode contar com mecanismos extrajudiciais e judiciais 
por meio do emprego de uma cultura de pacificação social, 
fazendo-se uso de técnicas e métodos não-adversariais de 
tratamento de conflitos, sendo superiores à sentença judicial 
na medida em que são autocompositivos e colaborativos. 
Assim, o princípio que move o Novo CPC é aquele voltado à 
cooperação entre as partes, os advogados e o magistrado, 
tudo voltado ao entendimento por meio do diálogo, buscando 
acordos duradouros. Esse novo paradigma abandona o 
princípio adversarial, o qual entendia que a única via de acesso 
à justiça poderia se fazer mediante o processo judicial, que 
coloca em lados opostos as pessoas, os advogados, a 
magistratura e o Ministério Público, por exemplo. 

Diante disso, estão de parabéns os organizadores do 
livro e os autores dos capítulos, bem como a editora, pela 
iniciativa ousada em escrever, organizando, assim, os 
pensamentos e os desejos de se buscar a concretização de 
uma sociedade mais justa. Assim, expresso meus sentimentos 
e desejos de que os leitores e as leitoras aproveitem esses 
esforços criativos que constam dessas páginas carregadas de 
sentido e de vida. Boa Leitura! 

Dezembro de 2015 
 

Prof. Dr. Mauro Gaglietti 
Professor no Programa de Pós-Graduação (Mestrado) em Direito da 

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões. 
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A AUTOCOMPOSIÇÃO NA 
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS: 

contribuições para a democratização da 
decisão 

 
Denise Silva Nunes1 

Felipe Dalenogare Alves 2 

Aneline dos Santos Ziemann 3  
 

 1 Introdução   
 
 Dentre as Convenções internacionais, que tem o 

                                                 
1 Mestre em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da 
Universidade Federal de Santa Maria – UFSM. Especialista em Educação 
Ambiental pela UFSM e, em andamento, Graduação no Curso Bacharela-
do em Ciências Sociais pela UFSM. Integrante do Grupo de Pesquisa em 
Direitos da Sociobiodiversidade (GPDS) e do Grupo de Pesquisa Direito 
& Marxismo, ambos da UFSM. Advogada. 
2 Doutorando e Mestre em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em 
Direito (Mestrado e Doutorado) da Universidade de Santa Cruz do Sul – 
UNISC. Especialista em Direito Público pela Universidade Cândido 
Mendes; em Gestão Pública Municipal pela Universidade Federal de Santa 
Maria e em Educação em Direitos Humanos pela Universidade Federal do 
Rio Grande. Membro do Grupo de Pesquisa “Jurisdição Constitucional 
Aberta”, coordenado pela Profª. Pós-Drª. Mônia Clarissa Hennig Leal, 
vinculado e financiado pelo CNPq e à ABDConst. Professor no Curso de 
Graduação em Direito da Faculdade Antonio Meneghetti – AMF. 
Membro docente do Instituto Brasileiro de Direito – IbiJus. 
3 Doutoranda e Mestra em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em 
Direito (Mestrado e Doutorado) da Universidade de Santa Cruz do Sul – 
UNISC com dupla titulação em Direitos Humanos pela Universidade do 
Minho – UMINHO (Portugal). Membro do Grupo de Estudos 
“Intersecções Jurídicas entre o Público e o Privado”, coordenado pelo 
Prof. Pós-Dr. Jorge Renato dos Reis. Professora no curso de Direito da 
UNISC. Advogada. Foi bolsista Capes (PROSUP) tipo II – Mestrado 
(2013/2014). 
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Brasil como um dos países signatários, está o Pacto de São 
José da Costa Rica (Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos), de 1969, o qual faz previsão de que toda pessoa 
tem direito de ser ouvida com as garantias e dentro de um 
prazo razoável.   
 A Constituição Federal, com a Emenda Constitucio-
nal nº 45/2004 (artigo 5º, LXXVIII), faz previsão da razoável 
duração do processo. No entanto, com o crescente número 
de processos ajuizados, a referida previsão constitucional vem 
sendo prejudicada.  
 Atualmente, o Poder Judiciário apresenta um cenário 
caótico, com sobrecarga de processos tramitando nos tribu-
nais, despesas elevadas com as demandas, excesso de forma-
lismo, multiplicação de litígios, morosidade, falta de meios 
orçamentários, número inadequado de magistrados e servido-
res, legislação ultrapassada e demandas desnecessárias. 
 Diante desse contexto, o presente artigo aborda a 
problemática da dogmática jurídica moderna, no que se refere 
à decisão, verificada no decisionismo judicial, na qual se tem o 
monopólio da atividade jurisdicional.  
 A partir desse contexto, aponta-se a necessidade de 
democratização das decisões, seja no âmbito processual, que 
se dá durante o processo, com colaboração processual à 
realização da tutela jurisdicional efetiva, ou, então, de forma 
extrajudicial, através da mediação comunitária e de outras 
formas de tratamento e resolução de conflitos na sociedade. 
 A presente pesquisa objetiva discorrer sobre o decisi-
onismo judicial, bem como analisar a autocomposição no 
tratamento e resolução de conflitos. Para tanto, utilizou-se o 
método dedutivo, através da matriz hermenêutica-filosófica, 
procedendo à consulta a livros, periódicos, legislação aplicada, 
dentre outros. 

A necessidade de autonomia nas decisões e a falta de 
corresponsabilidade no tratamento de conflitos requerem 
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novas alternativas, as quais podem ser vislumbradas por 
novos institutos que possibilitam a democratização das 
decisões, em especial, a mediação judicial e a medição 
comunitária, dentre outros que também ensejam uma maior 
corresponsabilidade na resolução de conflitos.  
 O trabalho está dividido em três seções. Primeiramen-
te, a abordagem consiste no decisionismo judicial e a dogmá-
tica jurídica moderna. No segundo momento, sobre a neces-
sidade de autonomia, cooperação e corresponsabilidade no 
tratamento de conflitos. E, no terceiro momento, discorre-se 
sobre à autocomposição na solução de conflitos, destacando 
as principais contribuições da mediação e da conciliação. 
 Destaca-se que, a corresponsabilidade, viabilizada 
através de novos métodos de tratamento de conflitos, como 
pelo instituto da mediação, possibilita a emancipação, com 
autonomia, transformação e cooperação dos envolvidos 
durante o momento da resolução do conflito. Trata-se de 
romper com as barreiras e lacunas da jurisdição tradicional em 
prol de uma nova forma de tratamento e resolução de confli-
tos, especialmente, no âmbito do processo civil brasileiro.    
 
2 O decisionismo e o monopólio jurisdicional  

 
O monopólio jurisdicional para afastar a autotutela 

trouxe a ideia de monopólio do Estado, que surgiu 
exatamente para limitar o poder do mais forte, evitando 
abusos e aplicação generalizada daquilo que se denominava 
autotutela pelo exercício de uma forma de aplicação de justiça 
privada (BACELLAR, 2012, p. 13). 

Desse modo, “a importância do monopólio 
jurisdicional é fato incontestável e assegura aos cidadãos a 
tranquilidade de não precisar se armar para a luta ou fazer 
valer seus direitos por meio do exercício da força” 
(BACELLAR, 2012, p. 13). 
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Cabe, portanto, ao Poder Judiciário compor os 
conflitos, mantendo a convivência pacífica entre as pessoas 
que não precisam medir forças, o que muito ocorreu em 
tempos remotos. 

O monopólio jurisdicional, ou a exclusiva função, 
atividade e poder do Estado de aplicar a lei ao caso concreto, 
representa uma conquista histórica de garantia da 
imparcialidade, independência para o alcance da segurança 
jurídica e manutenção do Estado de Direito (BACELLAR, 
2012, p. 45). 

Entretanto, para dar vazão ao volume de litígios 
familiares, empresariais, de vizinhança, ambientais, 
condominiais, previdenciários, comerciais, trabalhistas, dentre 
outros que afloram diariamente pelo País, há que se 
complementar a atividade jurisdicional típica e buscar 
alternativas na resolução de conflitos (BACELLAR, 2012, p. 
45).  

O reconhecimento do Estado, individualmente, como 
único ente da jurisdição, estrutura o Direito de forma que este 
se torna um meio à manutenção de estruturas hegemônicas de 
poder, em que a discricionariedade judicial/jurisdicional surge 
como um instrumento imerso nesse mesmo poder. A ordem 
jurídica segue a dinâmica do “solipsismo soberano”, fato esse 
que faz compreender a ausência total do humanismo nas 
decisões judiciais. 

Nesse contexto, exacerbado de afirmação da 
discricionariedade do solipsismo soberano, tentar-se-á 
desenvolver a seguir, algumas proposições ao ordenamento, 
tendo por base a matriz “hermenêutica filosófico-
gadameriana”, no sentido de que “compreender é operar uma 
mediação entre o presente e o passado; é desenvolver em si 
mesmo toda a série contínua de perspectivas na qual o 
passado se apresenta e se dirige a nós” (GADAMER, 2002, p. 
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71). Trata-se do encontro entre passado e presente 
(“solipsismo soberano”) e futuro (“hermenêutica”). 

O aparato político-jurídico atua na dinâmica 
jurisdicional como meio de preservação do poder, tendo em 
vista que a discricionariedade caracteriza-se pela faculdade na 
prerrogativa de escolha. Essa escolha, no que se refere à 
implementação de valores, sustenta o monopólio da 
jurisdição.  

Os juízes não possuem discricionariedade, nem 
poderes excepcionais para criar regras jurídicas diante de 
situações concretas, ainda que a solução destas situações seja 
complexa por incerteza ou lacunas normativas. Conforme 
Streck (2011, p. 96), o “positivismo” quando unido à 
discricionariedade interpretativa gera arbitrariedades e 
“decisionismos”, pois, se confere aos magistrados a tarefa de 
buscar respostas nos casos práticos. 

Essa discricionariedade positivista, a exemplo da 
apontada por Hart (1994), proporciona uma certa liberdade 
interpretativa, e, não obstante os limites impostos pelo 
ordenamento jurídico (que não se demonstram como 
empecilhos para subjetividade) permite ao juiz decidir 
conforme a sua consciência e, muitas vezes, de forma 
arbitrária. 

Leal e Alves (2015, p. 234), exlicando o pensamento 
de Hart (1994) sobre a discricionariedade, afirmam que, para 
ele, “a discricionariedade é conferida pela linguagem, 
podendo ser muito ampla, de modo que, se aplicar a regra, a 
conclusão constitui, em verdade, uma escolha, mesmo que 
seja arbitrária ou irracional”. Em suma, “para sua teoria, na 
resolução dos hard cases, ‘queiramos ou não, cada juiz decide 
como quer (arbitrariamente), de acordo com a sua 
subjetividade (esquema sujeito objeto)’ ou ‘o juiz é obrigado a 
fazer uma escolha de valores baseada na intuição e na 
experiência pessoal’”. 
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Nesse âmbito, o Direito deve estabelecer limites à 
discricionariedade, mantendo-a dentro do ordenamento 
jurídico, pois, o positivismo consegue romper esses limites e 
ir além do que foi estabelecido pelo Poder Legislativo. 
Dworkin, opondo-se à discricionariedade, cita três 
argumentos explicitados por Cesar Rodriguéz:  

   
Quando os intérpretes afirmam, em suas decisões, que a 
interpretação que estão empregando é a mais correta, estão 
utilizando uma figura de retórica para acobertar o que na 
verdade é uma decisão discricionária; a discricionariedade 
judicial não pode ser justificada dentro do contexto de um 
Estado Democrático, que possui como princípio fundamental a 
soberania popular; a discricionariedade afronta o princípio da 
legalidade, pois conforme preleciona o mencionado princípio um 
indivíduo somente poderia ser sancionado com base em uma lei 
vigente no momento dos fatos (RODRIGUÉZ, 1997, p. 75). 

     
Esse modelo configura uma crítica ao modelo 

positivista do raciocínio judicial e abarca a idéia de que as 
decisões dos magistrados deverão ser pautadas pelos 
princípios quando da existência de lacunas, e, com isso, 
baseando-se no problema relativo aos hard cases. Portanto, 
para resolver hard cases o magistrado deve aplicar os princípios 
em sentido amplo (princípios em sentido estrito e diretrizes 
políticas), e não praticar um mero ato de vontade, conforme 
defendido pelos positivistas. 
 É por isso que, ao contrapor Hart (1994), “Dworkin 
defende que os juízes não podem apelar para as suas próprias 
convicções e crenças, ‘pois em face de casos difíceis, devem 
recorrer a uma interpretação racionalmente construída a partir 
de princípios, considerando não apenas a Constituição como 
um todo, mas também a história e as práticas 
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constitucionais’”, constituindo-se verdadeiros “filósofos 
morais” (LEAL; ALVES, 2015, p. 235). 

Como expressa Dworkin (2007, p. 96), a 
discricionariedade judicial guarda relação com um poder que 
não existe a não ser como um espaço vazio, circundado por 
uma faixa de restrições estabelecidas por padrões 
especificamente determinados. 

Isso porque, quando o magistrado não encontra uma 
resposta no sistema jurídico para solucionar a questão, acaba 
decidindo com base no exercício do poder discricionário, 
abandonando a própria carga principiológica do Direito, fato 
esse que possibilita alimentar o subjetivismo e até a 
arbitrariedade.  

Na pós-modernidade, a decisão jurisdicional tem se 
caracterizado, muitas vezes, pela atividade meramente 
declaratória, para encontrar o sentido da lei, o que é unívoco, 
constituindo-se em uma postura que contraria o Estado 
Democrático de Direito, visto que fomenta barreiras à sua 
implementação e às demais garantias constitucionais. 

Toda decisão jurisdicional deve ser percebida em 
perspectiva democrática e garantidora de Direitos 
Fundamentais, permitindo, de um lado, uma blindagem 
(limite) às atividades equivocadas das partes, advogados e 
juízes e, de outro, garantir a participação e influência de todos 
os envolvidos e de seus argumentos nas decisões. Nessa 
perspectiva, destaca-se que o processo deve garantir a 
implementação de direitos, especialmente, os fundamentais 
(NUNES, 2011, p. 38).  

O Estado, emergindo como o ator principal (único e 
detentor de todas as formas de soluções) caracteriza o 
artifício no qual as decisões importantes são tomadas 
politicamente, ganhando vulto que acaba por sufocar a 
existência do indivíduo. 
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Portanto, decidir não é atribuir o sentido que convém 
ao intérprete, tampouco aplicar às decisões judiciais a 
discricionariedade do solipsismo soberano, mascarada por 
decisões judiciais fincadas na estaca semântica vazia do bem 
comum.  

Nesse sentido, a lei não pode ser o que o intérprete 
quer que ela seja, mas sim vinculada a uma atividade 
eminentemente interpretativa, de forma a iluminar a solução 
diante do caso em questão, bem como a situando no contexto 
social em que está inserida.  

Ainda, maior será o espaço disponível à 
discricionariedade do juiz, quanto mais aberto for o sistema 
jurídico em sua principiologia. Desse modo, importante é 
discutir o tratamento dos conflitos frente à problemática 
jurídica moderna. No âmbito do Estado Democrático de 
Direito, é necessário buscar novas formas de tratamento de 
conflitos, como possibilidades de acesso à justiça e resolução 
de demandas. 

 A resolução de conflitos declinada unicamente ao 
Poder Judiciário encontra obstáculos de ordem econômica, 
social e cultural, bem como acarreta inúmeras consequências, 
em especial, a falta de celeridade processual, o 
congestionamento de processos judiciais, a insegurança 
jurídica, o decisionismo, dentre outras. 

No âmbito dos litígios socioambientais, por exemplo, 
o modelo tradicional de jurisdição, muitas vezes, prejudica a 
resolução dos conflitos, pois nem todas as garantias 
fundamentais são protegidas/concretizadas. Ainda, o acesso à 
justiça é desigual e o processo que circunda no trâmite das 
decisões nem sempre é democrático.  

Diante desse contexto, buscam-se alternativas para a 
resolução dos conflitos. Novas possibilidades de tratamento 
de conflitos podem ser vislumbradas por meio de 
instrumentos (métodos e técnicas) inovadores os quais 
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possibilitam o acesso à justiça e a resolução de conflitos para 
além do modelo tradicional. 

Trata-se de novas formas de tratamento de conflitos 
para além da reparação (litigiosa) e da restituição, 
possibilitando, inclusive, a cooperação, a autonomia e a 
corresponsabilidade durante toda a trajetória que envolve a 
resolução de determinado conflito, conforme o exposto na 
abordagem a seguir.    
 
3 A necessidade de autonomia, cooperação e 
corresponsabilidade no tratamento dos conflitos  
 

Como se verifica na atualidade, a dogmática jurídica 
moderna fomenta (e impõe) barreiras à concretização dos 
Direitos Fundamentais, no que concerne, principalmente, ao 
acesso à justiça, à razoável duração do processo, à 
sustentabilidade, à democratização do processo, dentre 
outros. 

Para compreender o método consensual em que se 
inserem a mediação e a conciliação, é recomendável entender 
sobre o conflito pelo prisma das necessidades humanas e da 
teoria da motivação. Todos os seres humanos têm 
necessidades que podem ser agrupadas em uma pirâmide de 
cinco níveis, quais sejam: necessidades fisiológicas básicas; 
necessidades de segurança; necessidades sociais; autoestima; 
autorrealização (BACELLAR, 2012, p. 85). 

As necessidades básicas precisam ser satisfeitas 
primeiro e, somente após isso, surgiriam outras necessidades, 
cada uma a seu turno. A necessidade prioritária gera 
motivação e estímulos para satisfazê-la, mas essa busca 
dinâmica de seguir o curso da vida e melhorar não ocorre sem 
conflitos, o que faz parte do cotidiano de todos 
(BACELLAR, 2012, p.85). 
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A ação do indivíduo para satisfazer seu estado de 
carência em relação a algumas dessas necessidades encontrará 
obstáculos, oposição às suas pretensões, interesses e 
necessidades de outros cidadãos aparentemente contrapostas 
às suas, gerando conflitos. O conflito humano decorre 
exatamente da dinâmica envolvendo as necessidades, 
sentimentos e interesses conflitantes (BACELLAR, 2012, p. 
85-86). 

Por vezes, encontrará o indivíduo um obstáculo 
justamente em outro semelhante que igualmente tem a 
própria escala de necessidades para atender. Assim, 
ocorrendo o choque entre interesses, tem início a disputa 
(KEPPEN; MARTINS, 2009). É o vizinho a reclamar do 
muro de divisa; a mulher a reclamar alimentos do marido; o 
empregado sobre as suas horas extras; o proprietário do 
veículo buscando a reparação dos danos do acidente; o 
ofendido, a reparação de dano moral (BACELLAR, 2012, p. 
86). 

Ademais, há outros fatores de interesse, que ocorrem 
na vida dos seres humanos em sociedade, relacionados às 
necessidades sociais, afetivas, políticas e espirituais, que 
também são fonte da energia motivacional e também ensejam 
conflitos. Todos os indivíduos têm necessidades a serem 
supridas e, motivados a isso, terão conflitos com outros 
indivíduos também motivados a satisfazer sua escala de 
necessidades (BACELLAR, 2012, p. 86). 

Embora o conflito seja normal na vida em sociedade, 
de regra, a concepção sobre ele indica discórdia, luta, 
combate, guerra, agressividade, hostilidade, tensões, e o termo 
é também aplicado para definir processos nervosos e estados 
psíquicos (SERPA, 1999). 

É nesse sentido que o conflito deve ser visto não 
como um “evento social patológico, um mal a ser curado, e 
sim como um fenômeno fisiológico, muitas vezes positivo”. 
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Para tanto, se faz fundamental a transformação de uma lógica 
litigiosa (perdedor/ganhador) para uma “lógica 
ganhador/ganhador, que auxilia não só na busca de uma 
resposta consensuada para o litígio, como também na 
tentativa de desarmar a contenda produzindo, junto às partes, 
uma cultura de compromisso e participação” (SPENGLER, 
2012, p. 115). 

No âmbito da responsabilidade civil, por exemplo, 
muitos processos que envolvem questões ambientais são 
convertidos (resultam) em multa. Verifica-se que a reparação 
pecuniária se sobrepõe às demais finalidades do sistema 
processual, e, com isso, é necessário questionar qual a eficácia 
do modelo tradicional de tratamento de conflitos? Isso 
porque as questões ambientais (proteção, recuperação, etc.), 
por exemplo, deveriam (e devem) ser protagonistas do 
processo e não resultar em simples conversão da 
responsabilidade em mero valor monetário.  

A conversão da responsabilidade civil em multa 
pecuniária, embora seja uma garantia expressa por Lei, na 
realidade significa a desconsideração do sistema jurídico 
(como um todo) para com a proteção do meio ambiente. 
Verifica-se, frente a isso, uma certa falta de 
corresponsabilidade no tratamento de conflitos, tanto no 
âmbito do Estado, representado pela figura do juiz, como 
também pelas partes que compõe o litigio (ao se atribuir, por 
exemplo, essa decisão unicamente ao crivo do juiz).  

No dizer de Nicácio (2010, p. 10), a ética da 
responsabilidade recíproca – corresponsabilidade – assenta-se 
na lógica de que “eu divido o mundo com o meu igual”. Indo 
além, ela estabelece que “das minhas ações, e das ações dos 
que me cercam e com quem interajo, podem advir reações 
que tanto causem problemas como permitam soluções”. 
Desse modo, “a responsabilidade por ações e reações cabe a 
cada um, na medida em que cada um se vê comprometido 
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com os laços que nos permitem viver em um mundo 
compartilhado”. 

O deslinde de problemas complexos implica que a 
boa condução dependerá de ajuda mútua, de senso de 
compromisso, em outras palavras, de uma ética da 
responsabilidade e que seja compartilhada por todos os 
envolvidos. Tal ética se expressa tanto pela compreensão, 
quanto pela ação visada, a qual afirma que, do compromisso e 
da participação de cada pessoa envolvida em uma determina-
da questão, dependerá a continuidade daquele laço, pelo qual 
todos respondem e do qual todos dependem para 
continuarem4 (NICÁCIO, 2010, p. 50). 

Nessa trajetória, em que se busca a democratização do 
processo e o rompimento com o decisionismo, exercer 
autonomia com o outro é base da ética da alteridade, pois: 

 
A ética nos situa no centro do campo do cuidado. O outro é 
aquele a quem dirigimos nosso cuidado, nosso zelo, nossa 
atenção; ele nos interpela em nossa capacidade mais profunda de 
produzir humanidade, de perceber e fazer brotar a existência 
humana para que ela cresça e perdure na sua própria vida. 
Nessa perspectiva é possível, sim, dizer que a ética produz um 
ganho subjetivo, pois a humanidade produzida inevitavelmente 
transcende o outro para também crescer no eu que a pratica. É 
como se a conduta ética gerasse em quem a pratica um 

                                                 
4 A corresponsabilidade enseja a autonomia, que significa a capacidade de 
autodeterminação de um ser humano ou de uma coletividade. Segundo 
Franco (1995, p. 61), é o “poder de se administrar por si mesmo, criando as normas 
– nomos, para si mesmo – auto”. Mas, conforme adverte o mesmo autor, o 
exercício da autonomia pressupõe uma relação de poder, de vez que cada 
um, em sua autossuficiência, não se volta à realização da humanização. 
Assim, para romper com a lógica do poder, a autonomia deve se 
universalizar, por meio da construção de um “mundo unificado por comum-
humanização”. 
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sentimento ao mesmo tempo ligeiro e profundo de realização 
humana (CUNHA, 2010, p. 29). 
 
A prática dessa autonomia deve ocorrer nos locais em 

que as pessoas constroem suas vidas e enfrentam as 
dificuldades, em comunhão com as outras. É nessas arenas 
locais – doméstica, comunitária e da cidadania – que os 
cidadãos podem desenvolver a capacidade de refletir, dialogar 
e decidir em comunhão os seus conflitos. 

A mediação judicial e a mediação comunitária, por 
exemplo, diferentemente da jurisdição tradicional, possuem 
“retórica dialógica” e caráter emancipatório. Na mediação, o 
acordo não é a meta, mas o possível resultado de um 
processo de compreensão sobre as efetivas necessidades que 
alimentam as rígidas posições assumidas pelas partes em 
conflito (NICÁCIO, 2014, p. 36). 

Portanto, buscam-se novas formas de tratamento e 
resolução de conflitos, com participação, autonomia, 
cooperação e corresponsabilidade na decisão, e, para tanto, 
destacam-se as contribuições da mediação e conciliação, 
enquanto formas de autocomposição, conforme a abordagem 
a seguir. 

 
4 A AUTOCOMPOSIÇÃO NA SOLUÇÃO DE 
CONFLITOS: contribuições da mediação e da 
conciliação 

 
Inauguraram-se, no Brasil, microssistemas de 

resolução de conflitos, os quais, inicialmente, destinaram-se a 
pequenas causas, em que mecanismos e métodos (consensuais 
e adversariais) trouxeram para o país procedimentos especiais 
céleres, simples seguros e que, ainda assim, preservam a 
garantia do devido processo legal em todas as suas fases 
(BACELLAR, 2012, p. 23). 
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O acesso ao sistema oficial, nos microssistemas de 
Juizados Especiais existentes no Brasil, é uma realidade. 
Manteve-se a preocupação com as pessoas de baixa renda, 
facilitando ainda mais (além do sistema de justiça gratuita já 
existente para as demandas tradicionais) o acesso gratuito ao 
sistema oficial, destinado às pequenas causas (BACELLAR, 
2012, p. 23). 

É inegável a importância do monopólio jurisdicional 
para a sobrevivência pacífica entre as pessoas: sempre que 
chamado e não sendo possível conciliar as partes, o juiz deve 
fazer valer a força da lei ao caso concreto, com 
independência. Isso é resultado do poder de império do 
Estado que se materializa para o juiz por força do poder 
jurisdicional (BACELLAR, 2012, p. 14). 

Por outro lado, é necessário um amadurecimento 
social, no sentido de que se promova um aprimoramento do 
sistema jurisdicional tradicional, a fim de que sejam atendidas 
as demandas advindas da sociedade, levando-se em 
consideração o conteúdo que envolve os litígios (demandas), 
o instrumental jurídico e os sujeitos (verdadeiros atores). Isso, 
porém, só será alcançado se houver um questionamento 
social acerca dos métodos e conteúodos necessários à busca 
de um desfecho pacífico aos conflitos (MORAIS; 
SPENGLER, 2008, p. 100).  

Todas as demais questões relativas à divergência de 
interesses, ruídos de comunicação, relações convencionais 
conflituosas, dentre outras, podem encontrar melhor 
resolução por outros métodos que não aqueles adversariais 
originados no modelo público tradicional desenvolvido 
perante o Poder Judiciário (BACELLAR, 2012, p. 39). 

No desiderato de assegurar acesso à justiça, quando 
houver descumprimento da lei, abuso e desrespeito às 
convenções e quebra de princípios, terá o Poder Judiciário de 
promover o ajuste de interesses com a resolução da lide 
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sempre descrita como – um conflito de interesses qualificado 
por uma pretensão resistida ou insatisfeita (BACELLAR, 
2012, p. 14). 

A resolução de conflitos tanto na esfera privada 
quanto na esfera pública conta com métodos consensuais ou 
adversariais. Cada um desses métodos segue uma sequência 
diferenciada para colher as informações, ordenar as questões, 
promover a investigação dos fatos, dos interesses e buscar a 
solução adequada (BACELLAR, 2012, p. 16). 

A administração judiciária adequada será aquela com 
capacidade de adaptar-se às mudanças que ocorrem no 
contexto tempo-cultural (ambiente) e de reagir às lições 
trazidas pelas experiências negativas projetando, passo a 
passo, as alterações na sua estrutura e no seu comportamento 
organizacional (BACELLAR, 2012, p. 37).  

Nesse contexto é que se verificam discussões atuais 
sobre alternativas e propostas diferentes. Novas formas e 
novos métodos de resolução de conflitos que possam ser 
estimulados, a fim de garantir que o Poder Judiciário possa 
cumprir o seu papel, de maneira eficaz, atuando em causas 
para as quais é o caminho mais adequado para resolvê-las 
(BACELLAR, 2012, p. 37).  

Entende-se que a jurisdição, como forma de solução 
de conflitos, inserida na heterocomposição, deve ser utilizada 
quando não for possível a solução consensual pelas próprias 
partes, ainda que com o auxílio de terceiros (GARCIA, 2015, 
p. 119). 

Merecem destaque os meios consensuais de resolução 
de conflitos sociais, inclusive como forma de não 
sobrecarregar os órgãos do Poder Judiciário, que devem se 
concentrar nos casos de maior complexidade ou que, em 
razão de peculiaridades, realmente justifiquem a intervenção 
estatal (GARCIA, 2015, p. 119). 
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A autocomposição significa a solução do conflito 
pelas próprias partes, de forma pacífica e negociada, sem 
“imposição” dessa solução por um terceiro. A mediação e a 
conciliação são as principais formas de solução consensual 
dos conflitos sociais (GARCIA, 2015, p. 119).  

A autocomposição pode ser classificada em unilateral 
e bilateral. A autocomposição unilateral ocorre quando se 
verifica a renúncia de uma das partes de sua pretensão ou o 
reconhecimento da pretensão da parte contrária. A bilateral, 
por sua vez, é aquela em que se observam concessões 
recíprocas, com natureza de transação (GARCIA, 2015, p. 
119). 

A mediação representa um método adequado para 
tratar de situações complexas (emocionais, relação de vários 
vínculos) e consiste em processo, que, como tal, tem de ser 
desenvolvido, passo a passo, com planejamento, com técnica 
e visão interdisciplinar (BACELLAR, 2012, p. 87). 

Além de processo, a mediação é arte e técnica de 
resolução de conflitos intermediada por um terceiro mediador 
(agente público ou privado) – que tem por objetivo 
solucionar pacificamente as divergências entre pessoas, 
fortalecendo suas relações, preservando os laços de confiança 
e os compromissos recíprocos que as vinculam (BACELLAR, 
2012, p. 85). 

Este mediador encontra-se entre e não acima das 
partes. É isso que faz Spengler (2010, p. 318) afirmar que a 
mediação constitui a gestão de um conflito por um terceiro, 
que auxiliará as partes, mesmo que inseridas em um conflito, 
a chegar a um acordo pacífico. 

Diante disso, o desafio do mediador será o de buscar, 
por meio de técnicas específicas, uma mudança 
comportamental que ajude os interessados a perceber e a 
reagir ao conflito de uma maneira mais eficaz (BACELLAR, 
2012, p. 87). 
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Em face da complexidade dos conflitos e da 
concepção das pessoas sobre sua ocorrência, a mediação 
buscará na psicologia, na sociologia, na antropologia, na 
filosofia, na matemática e na física quântica os conhecimentos 
que possam fortalecer sua aplicação (BACELLAR, 2012, p. 
87). 

Trata-se, pois, de um processo transdisciplinar, é 
técnica lato sensu e arte que se destina a aproximar pessoas 
interessadas na resolução de um conflito e induzi-las a 
perceber no conflito a oportunidade de encontrar, por meio 
de uma conversa, soluções criativas, com ganhos mútuos e 
que preservem o relacionamento entre elas (BACELLAR, 
2012, p. 87). 

A finalidade da mediação é desvendar os interesses 
(lide sociológica) que, de regra, estão encobertos pelas 
posições (lide processual). As técnicas de um modelo 
consensual, como as da mediação, possibilitam a investigação 
dos verdadeiros interesses e conduzem à identificação 
diferenciada, pois uma coisa é o conflito processado; outra, o 
conflito real. Através dela é possível o conhecimento global 
da causa e a resolução integral do conflito, preservando-se o 
relacionamento entre os envolvidos (BACELLAR, 2012, 
p.89). 

De modo geral, no Poder Judiciário, no Ministério 
Público e também em escritórios de Advocacia, não se 
examinam os interesses e a questão fica adstrita às posições. 
Há um bom número de conciliações parciais que extinguem 
processos judiciais (lides processuais), mas não solucionam o 
conflito (BACELLAR, 2012, p. 89).  

Assim, mais do que conduzir à extinção de processos 
judiciais, é significativo que se tenha a percepção de que 
certos casos recomendam aprofundar o conhecimento da 
causa além daquilo que é apresentado (BACELLAR, 2012, p. 
89).  
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Não há, na mediação, foco no alcance de um acordo 
nem restrição da discussão ao objeto controvertido, mas 
permissão, de maneira ampla, para que todos os pontos 
levantados como questões sejam apreciados (BACELLAR, 
2012, p. 89).  

Aqui reside uma das muitas diferenças entre o 
processo da conciliação e o processo da mediação. A 
mediação é mais adequada para relações multicomplexas e a 
conciliação para relações mais simples de um único vínculo 
(BACELLAR, 2012, p.92). 

A mediação foi pensada para empoderar os 
interessados, devolvendo a eles o protagonismo sobre suas 
vidas e proporcionando-lhes plena autonomia na resolução de 
seus conflitos (BACELLAR, 2012, p. 93).  

Ela se distancia do modelo paternalista em que um 
terceiro, com maior conhecimento ou poder, encarrega-se de 
solucionar desavenças entre aqueles (partes) que não 
conseguirem fazê-las por conta própria, e procura restaurar a 
capacidade de autoria das partes na solução de seus conflitos 
(BACELLAR, 2012, p. 93).  

O juiz, necessariamente, haverá de desempenhar, no 
curso do processo, o seu papel de conciliador e dele não 
poderá se eximir. Na mediação, exige-se um maior 
envolvimento com a causa, em seus vários aspectos, e 
algumas vezes isso não é recomendável ao juiz, na medida em 
que, inviabilizado o acordo, terá de julgar a demanda 
(BACELLAR, 2012, p. 94).   

Como a conciliação é mais superficial e objetiva, se 
restringindo ao objeto da controvérsia (questões apresentadas 
nos autos que materializam a lide), os juízes têm atuado quase 
sem dificuldades nessa seara. A conciliação é pontual, focada, 
e incide normalmente sobre a controvérsia (BACELLAR, 
2012, p. 94). 
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Tradicionalmente, entende-se que, enquanto o 
conciliador procura aproximar as partes, colaborando para 
que elas cheguem a uma composição negociada e amistosa do 
conflito, o mediador tem um papel mais ativo, ao formular 
sugestões nesse sentido. O mediador não impõe a solução do 
conflito, mas apenas faz sugestões e procura coordenar as 
conversações entre as partes. Na mediação, um terceiro (o 
mediador) formula propostas com o objetivo de sugerir 
formas de solução do conflito social, mas não há 
obrigatoriedade em aceitá-las (GARCIA, 2015, p. 120). 

O novo Código de Processo Civil é expresso ao 
determinar que o Estado deve promover, sempre que 
possível, a solução consensual dos conflitos (art.3, §2º, CPC). 
A mediação, a conciliação e outros métodos de solução 
consensual de conflitos devem ser estimulados por 
magistrados, advogados, defensores públicos e membros do 
Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial 
(art.3, §3º, CPC). 

Nos termos do artigo 165 do novo CPC, os tribunais 
devem criar centros judiciários de solução consensual de 
conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências 
de conciliação e mediação, além do desenvolvimento de 
programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a 
autocomposição.    

A mediação e a conciliação devem ser regidas 
conforme a livre autonomia dos interessados, inclusive no 
que diz respeito à definição das regras procedimentais. 
Admite-se a aplicação de técnicas negociais, com o objetivo 
de proporcionar um ambiente favorável à autocomposição 
(GARCIA, 2015, p. 121). 

Ainda, elas são informadas pelos princípios da 
independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, 
da confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da 
decisão informada (art. 166 do CPC). As partes podem 
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escolher, de comum acordo, o conciliador, o mediador ou a 
câmara privada de conciliação e de mediação (art.168 do 
CPC). 

O CPC prevê, no art. 174, que a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios devem criar câmaras de 
mediação e conciliação, com atribuições relacionadas à 
solução consensual de conflitos no âmbito administrativo, tais 
como:  

 
I – dirimir conflitos envolvendo órgãos e entidades da 
administração pública; II – avaliar a admissibilidade dos 
pedidos de resolução de conflitos, por meio de conciliação, no 
âmbito da administração pública; III - promover, quando 
couber, a celebração de termo de ajustamento de conduta.  
 
É importante frisar que as disposições do CPC não 

excluem outras formas de conciliação e mediação 
extrajudiciais vinculadas a órgãos institucionais ou realizadas 
por intermédio de profissionais independentes, que podem 
ser regulamentadas por lei específica (art. 175, CPC).  

A mediação e a conciliação podem ser tentadas não 
apenas no plano extrajudicial, mas também quando o 
processo está em curso. A autocomposição obtida deve ser 
reduzida a termo e homologada por sentença (GARCIA, 
2015, p. 124-125). 

O acesso à ordem jurídica justa, dentro de suas várias 
concepções, é o acesso aos métodos mais adequados à 
resolução dos conflitos, estejam eles dentro ou fora do Poder 
Judiciário. O acesso à ordem jurídica justa é visto como um 
instrumento ético para a realização da justiça (BACELLAR, 
2012, p. 40-41).  

Inserido na expressão acesso à justiça, está 
consubstanciada uma das funções do próprio Estado, a quem 
compete não apenas garantir a eficiência do ordenamento 
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jurídico, mas notadamente proporcionar a realização da 
justiça aos cidadãos (BACELLAR, 2012, p. 41). 

Para concretizar com eficiência o acesso à ordem 
jurídica justa, o Poder Judiciário, por meio dos Centros, com 
seus setores específicos, proporcionarão atendimento aos 
jurisdicionados tendentes a encontrar a primordial e adequada 
resolução dos conflitos de interesses que lhe forem 
apresentados. Isso será possível com a organização dos 
serviços processuais, pré-processuais e de cidadania que 
estimularão a solução de conflitos pelos meios alternativos à 
solução adjudicada dada pela sentença. Por certo que esse 
estímulo aos meios alternativos extrajudiciais também integra 
a ideia de acesso à justiça como acesso à resolução adequada 
dos conflitos (BACELLAR, 2012, p. 42-43).  
 Destaca-se que o processo efetivamente judicial só 
deve aparecer na impossibilidade de autossuperação do con-
flito pelos interessados, que deverão ter à disposição, mas sem 
imposição, um portfólio de mecanismos que propiciem a sua 
resolução adequada, preferencialmente pacífica, pelo método 
não adversarial na forma autocompositiva, e, nas palavras de 
Bacellar (2012, p. 43), “a melhor justiça será encontrada no 
consenso”. 

 
5 Conclusão 
  
 Tradicionalmente, há uma tendência no Brasil de que 
os conflitos sejam sempre dirimidos perante o Poder Judiciá-
rio pelo método adversarial. No entanto, para cumprir o seu 
papel com eficiência e em tempo razoável, deve ser reservado 
ao Poder Judiciário, exclusivamente, demandas mais significa-
tivas, na impossibilidade de autossuperação do conflito pelos 
interessados, e que realmente exijam o controle da legalidade 
nos casos de lesão ou ameaça de lesão a direitos. 
 A atribuição exclusiva ao Estado, enquanto garantidor 
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da resolução de conflitos, através da figura do juiz, é uma 
perspectiva ultrapassada, visto que, na atualidade, o sistema 
jurídico não satisfaz aos anseios da sociedade, no que tange à 
democratização do processo e da decisão, ao acesso à justiça, 
à razoável duração do processo, à efetividade e demais garan-
tias constitucionais e processuais.  
 Nesse contexto, buscam-se novas formas de trata-
mento e resolução de conflitos, para além da simples repara-
ção processual. Busca-se a restituição de laços rompidos e de 
alternativas mais democráticas, o que é permitido pelo institu-
to da mediação. 
 A Resolução nº 125/2010 do CNJ preceitua a aplica-
ção da teoria da mediação, reconhecendo, no ato, a adoção de 
uma concepção de acesso à justiça como garantia da ordem 
jurídica justa.  
 O novo Código de Processo Civil brasileiro (2015) 
estabeleceu que os tribunais devem criar centros judiciários de 
solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização 
de sessões e audiências de conciliação e mediação, e pelo 
desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar 
e estimular a autocomposição. 
 Conforme o presente estudo, a autocomposição 
significa a solução do conflito pelas próprias partes, de forma 
pacífica e negociada, sem “imposição” dessa solução por um 
terceiro. A mediação e a conciliação são as principais formas 
de solução consensual dos conflitos sociais. 
 Na promoção do acesso à justiça, cabe ao Poder 
Judiciário fazer a coordenação de interesses privados em 
busca da pacificação social. A verdadeira pacificação social 
será alcançada após a identificação completa do conflito, e, 
para tanto, a mediação é a técnica mais adequada para essa 
finalidade. 
 Importante é frisar que os novos métodos de trata-
mento de conflitos objetivam, em especial, não a solução de 
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controvérsias, mas sim, ultrapassar a via meramente judicial 
heterocompositiva. 
 Frente ao monopólio da jurisdição, busca-se a demo-
cratização do processo e das decisões, com a integração das 
relações, a ética da corresponsabilidade, a cooperação, a 
autonomia das partes, o protagonismo cidadão, a promoção 
do diálogo de modo horizontal e participativo, com soluções 
criativas e a construção de um consenso eficaz, o que vai 
contribuir para a emancipação social e a democratização da 
decisão, seja ela judicial ou extrajudicial.  
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1 Introdução 
 

A partir da verificação de que, no Brasil, está 
ocorrendo o fenômeno da judicialização das relações 
humanas, buscar-se-á abordar algumas alternativas para tal 
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problemática, que ameaça colocar em xeque o modelo 
jurisdicional tradicional. Contemporaneamente, o sistema 
clássico não possui mais capacidade de tratar, de forma 
efetiva, às questões litigiosas que lhe são postas, exigindo-se a 
implantação de um sistema flexível, que ajuste as condutas 
humanas de forma qualitativa, favorecendo respostas 
satisfativas à sociedade em conflito. 

A par dessas considerações, tem-se que a Justiça 
Restaurativa se apresenta como um sistema que permite o 
enfrentamento dos conflitos, já que se propõe a incentivar 
regras harmônicas de convivência, pela óptica da redução da 
criminalidade e da real superação da litigiosidade. Contando 
com regramentos comunitários, esse modelo tem a 
capacidade de criar e/ou fortalecer e/ou restabelecer a 
convivência harmoniosa, a convivência pacífica, o respeito e a 
tolerância, itens imprescindíveis ao processo de reparação. 

Mesmo que ainda não exista, no Brasil, legislação 
específica que trate da Justiça Restaurativa, a Constituição 
Federal permite sua existência, a fim de perseguir o acesso à 
justiça, qualitativamente, em respeito à dignidade e aos 
direitos fundamentais e humanos. Portanto, visa-se, neste 
trabalho, a verificar os principais requisitos e as técnicas 
necessárias para a implantação desse sistema, entendido como 
alternativa possível para a convivência harmoniosa, o respeito 
e o exercício da cidadania. 

 
2 Origens e aspectos da Justiça Restaurativa  

 
A Justiça Restaurativa existe desde a Antiguidade, 

sendo identificada em diversas sociedades, sempre utilizada 
com a finalidade de resolução de questões conflituosas e para 
que fosse garantida a convivência pacífica e social 
comunitária. O primeiro registro dessa prática foi na China, a 
partir do século IIIV a.C., com Confúcio, que procurava o 
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meio mais adequado para resolver os conflitos com os quais 
se deparava. Tal prática perdurou em várias culturas – 
mormente, de cunho religioso – além do Confucionismo, no 
Judaísmo, no Islamismo, no Cristianismo, no Hinduísmo e no 
Budismo (CAETANO, 2002). 

Contemporaneamente, ante a evolução cultural, 
política e social humana, esse modelo manteve sua essência, 
mas sofreu profundas alterações estruturais e formais. Há 
várias formas de resolução de conflitos, abarcadas pela Justiça 
Restaurativa, oriundas de várias culturas. Zehr (2008, pp. 256 
- 257) destaca que não se trata de “[...] uma simples recriação 
do passado, mas sim da adaptação de alguns valores básicos, 
princípios e abordagens dessas tradições, combinadas com a 
moderna realidade e sensibilidade quanto aos direitos 
humanos”.  

A denominação de justiça restaurativa foi dada por 
Albert Eglash, em 1977, no texto Beyond Restitution: Creative 
Restitution, no qual destacou a positividade de sua aplicação 
(ROLIM, 2007). Essa expressão manteve-se no Brasil, ainda 
que, em tradução literal da Língua Inglesa, signifique justiça 
restauradora (PINTO, 2007).  

No Brasil, a primeira forma de Justiça Restaurativa 
prevista surgiu nas Ordenações Filipinas, sendo 
regulamentada na Constituição Federal de 1824, que 
reconheceu a possibilidade de o juiz buscar a conciliação 
entre as partes litigantes para a resolução dos pleitos. Nas 
últimas décadas, a partir da crescente litigiosidade, passou a 
haver, de forma crescente e intensa, o aumento das demandas 
judiciais, de tal forma que Nalini (2008, p. 107) chegou a 
classificar como demandismo. Essa crise do sistema Judiciário 
impacta, muitas vezes, o próprio direito de acesso à justiça, 
ou, então, mina a justiça em si (CAPPELLETTI, 1988). 

É de se destacar que tal fato, em parte, justifica-se, na 
contemporaneidade, por causa da possibilidade de se debater 
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um número cada vez maior de questões, anteriormente, 
restritas às esferas das vidas privada, social e política, e que, 
hoje, é possível se buscar o amparo nas vias judiciais. 
Contudo, essa peregrinação à via judiciária demanda, dentre 
outros fatores, da inefetividade/incapacidade do Estado e de 
suas instituições em apresentar outras formas de resolução 
das problemáticas, de favorecer um diálogo justo e equitativo, 
de modo que o Poder Judiciário parece ser a única alternativa 
viável para a solução de conflito, e o Direito transforma-se na 
linguagem dessa mediação (BARROSO, 2012). 

Em outros termos, a judicialização significa a 
transferência do conflito social para o Poder Judiciário; 
representa a crescente invasão do direito na organização da 
vida social e política. Sendo assim, o surgimento de novos 
direitos, difusos e coletivos, de novos procedimentos 
judiciais, de novos poderes, como os do atual Ministério 
Público, todos em função da democratização que culminou 
no Brasil com a Constituição Federal de 1988, têm 
contribuído para a judicialização crescente das relações sociais 
(VIANNA, 1999).  

Por sua vez, a Justiça Restaurativa encontra albergue 
na Carta Magna, nos princípios do acesso à justiça, da 
igualdade, do devido processo legal, dentre vários outros. 
Todavia, o ingresso material na Justiça pode ser atingido por 
outros meios que não o convencional, onde se insere a Justiça 
Restaurativa como forma de resolver as litigiosidades, seja por 
meio da negociação, da conciliação, da arbitragem ou da 
mediação (CAPPELLETTI; BRYANT, 1988). 

Essa ideia de acesso formal e material da justiça fez 
aflorar a necessidade de se buscar formas alternativas de 
solução dos litígios, momento em que a processualística civil 
brasileira passou a ser justada para democratizar o acesso à 
justiça, encontrando na Justiça Restaurativa a possibilidade de 
um método alternativo eficiente (CAPPELLETTI, 1989). 
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Como referido, ainda não existe previsão legal específica, mas, 
por exemplo, a Lei nº. 9.099/1995, que cria e regulamenta os 
Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o Estatuto da Criança e 
do Adolescente ou, ainda, o Estatuto do idoso, fazem menção 
e recomendam o procedimento restaurativo (BRASIL, 2013). 

Uma das principais constatações, que servem de 
supedâneo para a justificativa dos meios alternativos de 
resolução de conflitos é que a forma clássica de acionar o 
Poder Judiciário não garante que o fim seja atingido, ou seja, 
não é requisito que assegure que o direito à justiça será 
efetivado, de modo que a busca da máquina judicial não deve 
ser, apenas, possibilitar o acesso dos cidadãos aos seus 
serviços, mas, acima de tudo, garantir que os direitos sejam 
afiançados (CALMON DE PASSOS, 1999). 

A Justiça Restaurativa, em especial, com destaque à 
mediação, se dedica em estudar os motivos pelos quais os 
conflitos se formam, adentrando no contexto, na realidade 
social das pessoas, de modo transdisciplinar, focando no 
principal objetivo que é a recuperação e a permanência da paz 
(CAETANO, 2002). Ainda que se trate de um método em 
construção, é visível que a Justiça Restaurativa tem a 
capacidade de enfrentar as conflituosidades, acionando 
mecanismos de participação da sociedade local, de 
comprometimento e na sensação de encontro com a justiça, 
de forma compartilhada, pois, para Mccold e Ted Wachtel 
(2003, p. 01) “[...] es una nueva manera de considerar a la 
justicia penal la cual se concentra en reparar el daño causado a 
las personas y a las relaciones más que em castigar a los 
delincuentes”. 

Diante da constatação de que os delitos geram danos, 
estes, necessariamente, devem ser reparados, e a Justiça 
Restaurativa permite que, de forma coletiva, seja encontrada a 
forma mais acertada de reformar o dano, a sua não repetição 
e o sentimento de justiça para as partes, rebentando em 
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práticas salutares de convivência. Assim, a inovação que a 
Justiça Restaurativa ensarta a sociabilidade maior entre as 
partes conflitantes, com foco na assunção de um 
compromisso com o reparo ao dano, atentando também à 
vítima, aos familiares de ambas as partes e toda a comunidade 
(SCURO, 1999). 

Quanto à natureza jurídica da Justiça Restaurativa, 
tomando como base a mediação, é um instituto de Direito 
Material, eis que concreto, palpável, podendo ser posto em 
prática sem que haja uma norma instituidora e 
regulamentadora específica (CACHAPUZ, 2003). Também, é 
contratual, eis que é calcada no comprometimento das partes, 
que instauram, modificam ou extinguem direitos, desde que 
lícitos, uma vez que seu fim é a resolução dos conflitos e uma 
melhor relação social (WARAT, S/D). 

A Justiça Restaurativa, pela sua finalidade de solução 
de litígios, tem seu fim máximo no acesso à justiça, esta que 
resta valorizada, democratizada. O conflito passa a ser tido 
como algo natural, existente nas relações humanas, mas 
passível de ser evitado mediante a adoção de atitudes que 
aprimoram e possibilitam uma convivência harmônica e, 
assim, ele é melhor percebido, tratado e resolvido pelas 
vontades comuns que convirjam para a tolerância (MORAIS, 
1999). 

Dessa feita, a Justiça Restaurativa possui supedâneo 
jurídico e ético para ser posta em prática como uma forma de 
resolução de conflitos alternativa ao método tradicional, 
possibilitando aos seus usuários a certeza de um acesso à 
justiça com dignidade, que atenta para o enfrentamento 
profundo das problemáticas e, assim, assegura uma verdadeira 
solução para a questão enfrentada.  

 
3 A Justiça Restaurativa na seara da participação 
democrática 
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Ante a constatação de que a Justiça Restaurativa é um 

instrumento de resolução ampla dos conflitos, uma vez que 
abarca não só, e estritamente, o caso em concreto e dá uma 
solução jurídica ao fato, sem a preocupação que ele 
prosseguirá sob outro enfoque, como ocorre na Justiça 
Tradicional, pode-se aproveitá-la, até mesmo, como um 
impulsionador de relações sociais mais salutares. Contudo, 
ainda vigem questionamentos pertinentes, como, o que é um 
conflito? Por que é necessário resolvê-lo? Ou, por que é 
mister, muitas vezes, a presença de um terceiro para que os 
conflitantes cheguem a um acordo, ou para que o conflito 
chegue ao fim? 

Diante das várias acepções e formas de apresentação, 
não é tarefa simples definir o que é conflito, porém, a ideia a 
qual se remete, primeiramente, é de choque, de contradição. 
Conceituando a palavra conflito, poder-se-ia dizer que é “[...] 
um enfrentamento entre dois seres ou grupos da mesma 
espécie que manifestam, uns a respeito dos outros, uma 
intenção hostil” (MORAIS; SPENGLER, 2012, p. 45).  

O Estado dedica-se mais à vítima do que ao infrator, 
viabilizando que o sentimento de vingança se concretize, sem, 
contudo, desconsiderar que a característica mais importante 
do ato jurisdicional é o desinteresse do juiz, a imparcialidade. 
Todavia, é possível tratar os conflitos de formas diversas, 
com legalidade, por meio de um conciliador, de um mediador 
ou de um facilitador, com base no Direito Fraterno, que 
prevê regras de compartilhamento e de convivência, 
significando mais responsabilidade ao cidadão por suas 
próprias decisões.  

A Justiça Restaurativa reconhece que a criminalidade 
faz aumentar os prejuízos às pessoas e às comunidades e, por 
isso, insiste na sua reparação, atividade exercida, diretamente, 
pelas vítimas, pelos infratores, pela comunidade afetada, que, 
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em resposta ao delito, participam, ativamente, do processo da 
reparação. No sistema de justiça, as práticas restaurativas 
buscam educar a partir do conflito, conscientizando os 
envolvidos a entenderem as causas que culminaram na 
subversão, para que, em situações semelhantes, tenham 
condições de agirem diferentemente (PINTO, 2008). Nesse 
sentido, Oxhorn e Slakmon (2005, p. 10) entendem que: 

 
A lei deve garantir direitos e obrigações para todos os cidadãos e 
portanto se constitui no órgão mais elementar de um estado 
democrático. A justiça assegura que todos os cidadãos são iguais 
perante a lei, que ninguém está acima da lei, e que são 
sancionados por suas ações os indivíduos que agem fora da lei 
independentemente de sua posição social e influência política. 
Quando a impunidade é a norma e as instituições legais 
reproduzem ao invés de excluir as desigualdades sócio-
econômicas, os cidadãos – no alto e no final da escala social – 
têm um incentivo para buscar recursos em meios alternativos de 
obter justiça.  
 
Diferentemente dos modos clássicos de tratar os 

conflitos, a Justiça Restaurativa vai além, pois atenta para o 
que o evento danoso pode trazer de consequências – 
negativas - para a sociedade onde ele foi praticado; ou seja, 
para o futuro. Assim, todos os envolvidos devem, 
conjuntamente, restaurar o dano causado com base na 
cooperação, na oportunidade de reparação, da assunção de 
obrigações e responsabilidades, e, por fim, no resultado 
positivo. 

Esse modelo alternativo instrumentaliza seus usuários 
a buscarem uma mudança prosaica em suas relações, 
mormente, entre o ofensor e a vítima, uma vez que, 
inicialmente, permitindo que as razões, pelas quais o evento 
danoso, não harmônico, ocorreu, sejam expostas, facilita que 
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as causas sejam conhecidas e analisadas, coletiva e 
humanamente. Após as razões serem expostas, as 
responsabilidades podem ser distribuídas de acordo com os 
atos praticados, e a assunção desses encargos desabrolham na 
conscientização pelos danos e na necessidade de se reparar a 
vítima. O estigma de agressor é mitigado a partir do momento 
da conscientização, da responsabilização e da reparação 
(ISOLDI E PENIDO, 2006).  

Esse é um dos motivos pelos quais a Justiça 
Restaurativa, por intermédio da mediação comunitária, cria e 
fortalece, ou, ainda, restabelece os laços entre os indivíduos, 
pois procura valorizar a convivência pacífica, o respeito, a 
tolerância, o treinamento adequado dos problemas que, no 
âmbito da comunidade, perturbam a paz. Enquanto política 
pública, deve ser vista como uma forma de tratamento de 
conflitos, muito mais e além do que uma alternativa de 
desafogar o Judiciário. Spengler (2012, p. 200), destaca que a 
mediação comunitária viabiliza a existência de um mediador 
independente, membro da comunidade, que  

 
[...] pretende levar aos demais moradores o sentimento de 
inclusão social. Essa inclusão social dos indivíduos formadores 
da comunidade pode ser concretizada mediante a autonomização 
e a responsabilização por suas escolhas e por suas decisões, seja 
no concernente a conflitos verídicos/experienciados ou a conflitos 
latentes. Assim, criam-se vínculos, fortalecendo o sentimento de 
cidadania e de participação da vida social da comunidade. 

 
Assim, é possível destacar as necessidades da vítima, 

do agressor e da comunidade, favorecendo a interação social e 
a correção de muitas situações, diante da reafirmação das 
responsabilidades. Não obstante, a Justiça Restaurativa, por 
significar um meio de acesso à justiça e por resolver situações 
tratadas pelo Direito Penal, inclusive, evita, ou minimiza a 
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marginalização de pessoas em situação de vulnerabilidade 
(AGUADO, 1997), pois possibilita tanto o senso de 
responsabilidade quanto à reinserção social do ofensor. 

A relação entre o dano causado, as necessidades a 
serem supridas, as responsabilidades a serem assumidas e a 
obtenção de respostas formam uma estrutura sólida para o 
grupo, definido por Mccold e Wachtel (2003, p. 02), como as 
partes interessadas. A possibilidade de contato, de afeto, 
relaciona todos os envolvidos, favorecendo a implicação mais 
firme, beneficiando que as partes, denominadas pelos autores 
como “[...] interesadas secundarias” (quais sejam, “aquellas 
personas que viven cerca o a aquellas que pertenecen a 
organizaciones educativas, religiosas, sociales o comerciales 
cuya área de responsabilidad o participación abarca el lugar o 
las personas afectadas por el incidente”. 

Todos os envolvidos, de alguma forma, se relacionam 
com o fato, facilitando a obtenção de uma resposta 
reformadora a partir da expressão dos sentimentos e da 
participação nas decisões. A par disso, a Justiça Restaurativa 
reconhece que a criminalidade faz aumentar os prejuízos às 
pessoas e às comunidades e, por isso, importa-se mais com a 
reparação dos danos e dos prejuízos evitados do que com a 
importância da sanção, uma vez que as formas de resolver os 
conflitos, usualmente, utilizadas, acabam por retroalimentar o 
ciclo de violência, ao invés de dar uma resposta efetiva às 
comunidades afetadas (SPENGLER, 2011). 

Assim, a aproximação da vítima e do agressor convém 
não somente para atingir a compensação do dano, mas, 
também, para que a relação seja restaurada, ou construída, 
sem que haja necessidade de jurisdicionalização do caso. 
Ainda, entende-se que o ciclo de violência só é rompido 
quando a justiça se apresenta mais educativa, e a educação, 
mais justa, haja vista que a criminalidade e a violência, 
contemporaneamente, são vistas como fenômenos 
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complexos, que exigem respostas diferentes, criativas, mais 
adequadas que o Direito Penal retributivo. 

Diante dessas perspectivas inovadoras e acolhedoras, 
verifica-se que a Justiça Restaurativa se revela um método que 
considera o ser humano, uma vez que incentiva a 
participação, o respeito, a responsabilidade, a conscientização, 
a escuta do outro, com efeitos que visam a resultados 
salutares, positivos, otimizados, tendo plenas condições de ser 
uma auspiciosa e sólida alternativa para o sistema jurídico 
brasileiro, eis que favorece todo o conjunto de pessoas ao 
qual atinge. 

 
4 A Justiça Restaurativa como alternativa viável e 
possível para a resolução de conflitos no Brasil 

 
Considerando a necessidade em se buscar e efetivar 

alternativas para a resolução dos conflitos, devem-se 
considerar as formas de repressão à criminalidade em voga, 
estas que foram classificadas de acordo com suas principais 
características, consoante Molina e Gomes (1997). A primeira 
é o chamado modelo dissuasório, que eleva a pretensão 
punitiva do Estado, com órgãos persecutórios repressivos e 
intimidadores, buscando a punição efetiva como desestímulo 
da prática delitiva, ignorando o impacto psicológico da 
aplicação da pena, em detrimento à prevenção e à própria 
vítima, que é secundarizada frente à afronta ao Estado. 

 A segunda, o modelo ressocializador, que visa à 
reabilitação por meio da aplicação da pena, mas se preocupa 
com a minoração dos efeitos nefastos desta sobre o ofensor, 
intervindo de forma positiva. Em terceiro, cita-se o modelo 
integrador, uma combinação dos interesses e perspectivas do 
conjunto de pessoas abarcadas, tendo, como foco, a 
pacificação social, restaurando o dano causado e impingindo, 
ao agressor, uma atitude positiva. 
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A confrontação das partes é mediada com observância 
dos direitos fundamentais, humanizando as relações 
estremecidas, abrandando as implicações do dano, tudo, por 
meio de uma decisão negociada. Este modelo – Justiça 
Restaurativa – se destaca por aplicar soluções que o próprio 
Estado não aproveita, que se preocupam com o bem-estar 
social, a extirpação da vitimização secundária perante a 
avocação de responsabilidade do ofensor e o envolvimento de 
toda a sociedade em um futuro com perspectiva otimista. 

Ante tais análises, resta evidente que a Justiça 
Restaurativa, dos modelos evidenciados, é o que tende a 
promover a democracia participativa na área de Justiça 
Criminal, já que os mecanismos utilizados para a composição 
do dano envolvem, diretamente, a vítima, o infrator e a 
comunidade. O conflito supera o modelo retributivo, retira a 
importância do monopólio estatal, pois valoriza as partes 
envolvidas com as funções de reflexão para a busca da sua 
melhor resolução nos vários segmentos sociais, sendo elas 
titulares da situação (SPENGLER, 2012). 

Enquanto no processo penal judicial e retributivo a 
vítima tem nenhuma, ou pouquíssima consideração – pois a 
vítima é o Estado, de modo que a represália deve ser levada a 
efeito para atendê-lo – na Justiça Restaurativa ela conta com 
participação efetiva, pois, com voz ativa, participa e tem 
controle de todo processo; da mesma forma, o infrator tem a 
oportunidade de dialogar, diretamente, com a paciente e com 
a comunidade, não apenas por intermédio de seu advogado, 
mas sensibilizado com o resultado, conjuntamente, contribui 
para a decisão penalizadora (MORAIS; SPENGLER, 2012). 

Hannah Arendt (2012, p. 615) fornece uma 
interpretação prodigiosa sobre as leis ao se referir à sua 
interpretação do totalitarismo, classificando-as como leis de 
movimento e, nesse sentido, considera que 
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A Natureza ou a Divindade, como fonte de autoridade para as 
leis positivas, eram tidas como permanentes e eternas; as leis 
positivas eram inconstantes e mudavam segundo as 
circunstâncias, mas possuíam uma permanência relativa em 
comparação com as ações dos homens, que mudavam muito 
mais depressa; e derivavam essa permanência da presença eterna 
da sua fonte de autoridade. As leis positivas, portanto, 
destinam-se primariamente a funcionar como elementos 
estabilizadores para os movimentos do homem, que são 
eternamente mutáveis. 

 
A autora expõe a discrepância que existe entre a 

determinação de normas escritas, impostas, vigentes, e os 
relacionamentos humanos, instáveis, naturais, relativos, 
demonstração que, trazida para o assunto em liça, molda-se à 
perspectiva de um funcionamento magnânimo da Justiça 
Restaurativa, ainda que não moldada nem termos legais, 
evidenciando que, ainda que não seja, de forma engessada, 
regulamentada, direcionada pelo Estado, pode ter um 
aproveitamento diferencial, ainda (e, principalmente, porque 
é) conduzida pelas próprias partes, na busca de uma melhor 
convivência.  

É justamente por esse motivo que se deve evitar a 
confusão aparente da recomendação como ordem, pois a 
aceitação das partes é imprescindível para a alternativa 
restaurativa, que não pode ser imposta. Além do mais, todos 
os direitos e garantias constitucionais devem ser, 
rigorosamente, observados, pois, ainda que não seja, 
explicitamente, regulamentada, a Justiça Restaurativa, assim 
como todo o arcabouço legislativo, deve atentar para os 
princípios constitucionais basilares que norteiam toda a 
normativa brasileira. 

Todo procedimento restaurativo baseia-se em um 
processo de comunicação. Tratando-se de vítimas, é preciso 
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analisar algumas particularidades, uma vez que o relato do 
delito é sempre traumatizante, compreendendo aspectos 
individuais e coletivos, sendo identificáveis duas fases 
distintas: a construção das lembranças e a verbalização. A 
construção das lembranças visa a resgatar dados para elaborar 
a história, enquanto que a verbalização é o ato pelo qual a 
lembrança se materializa por meio de palavras, renovando no 
sujeito a tensão da outra etapa. O processo de escuta equivale 
em transformar o interrogatório em diálogo contemplando o 
respeito, as pausas, a escuta ativa e serena, de forma a evitar a 
revitimização (SPENGLER, 2012). 

A Justiça Restaurativa e os outros métodos 
alternativos de resolução de conflitos não podem descuidar da 
preparação dos operadores na questão vitimológica, e, ao 
mesmo tempo, centrar em um modelo que contemple a 
vítima como protagonista e não mera expectadora, 
favorecendo a reparação do dano sem que esteja ausente, 
também, a comunidade, devendo os encontros entre vítima e 
agressor ser realizados em um espaço participativo, autêntico 
e livre do fenômeno da revitimização. 

Assim é aconselhável que a equipe interdisciplinar 
decida sobre a conveniência de se consultar primeiro o 
acusado ou a vítima, principalmente, levando em conta o 
risco da revitimização. É por esse motivo que, 
preferencialmente, usa-se consultar primeiro o acusado, para 
depois a vítima. Essas nuances, que devem ser sutilmente 
percebidas, são bastante valiosas para se atingir a solução dos 
conflitos de forma alternativa ao Poder Judiciário 
(SPENGLER, 2011). 

No sistema judicial tradicional atual, o infrator é 
condenado após responder a um processo que não lhe 
oferece oportunidades de entendimento, o que se torna um 
fator negativo, denunciado pela desvalorizada autoestima da 
pessoa julgada, e, após, o encarceramento, nas condições 
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viabilizadas pelo Estado, sendo evidente a conclusão de que 
todas as pessoas atingidas pelo conflito/dano são vítimas do 
sistema, e acabam por se unir aos seus iguais, perpetuando o 
ciclo de violência. A vítima, por sua vez, não encontra espaço 
no processo penal, pois não é ouvida, não é amparada na 
superação do trauma, de modo que esta, sem apoio, quanto 
muito, consegue abrandar, fazer esquecer. 

As várias formas de aplicação da Justiça Restaurativa 
encontram albergue na questão criminal, principalmente, por 
diferenciarem-se do modelo retributivo, que tem fundamento 
na pena, mormente, na privação da liberdade, aplicada sempre 
que o indivíduo contrariar o direito, uma vez que a pena, para 
o Direito Penal, em sentido amplo, é o castigo estabelecido 
pela lei quando não cumprida a regra ou o dever a que se está 
obrigado. A pena, como consequência da prática de um 
delito, atua como um castigo merecido com a intenção de se 
afastar a prática de novos delitos; legitima-se a retribuição do 
mal do crime pelo mal da pena (BITENCOURT, 2002). 

A doutrina penal reconhece Kant como referência 
sobre a fundamentação do modelo retributivo, pois ele 
entendia que, durante a punição, o indivíduo deveria 
responder somente à sua conduta, assegurando-se a sua 
dignidade (ROXIN, 1986). Nesse passo, Kant considerava 
que o direito era o conjunto de condições sob as quais era 
possível que o arbítrio de um se harmonizasse com o de 
outro, ante a lei universal da liberdade; contudo, esta se 
expressa formalmente, como uma máxima moral e legal. 
Portanto, o caráter retributivo da pena está expresso no 
pensamento de Kant, que a fundamenta na ordem ética 
(KANT, 2004).  

Contudo, Ferrajoli (2002) leciona que o dano, buscado 
pelas penas irrogadas para punir os delitos passados e 
prevenir aqueles futuros, se não é capaz de reparar nem 
compensar o dano causado por aqueles, como pretendem as 
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doutrinas retributivas, de outro lado, tampouco é comparável 
ao dano desses, por hipótese, prevenido por elas. Ao 
contrário, o dano dos delitos evitado pelas penas e o dano das 
penas para prevenir os delitos são comensuráveis, 
respectivamente, somente aos danos dos maiores delitos e das 
maiores penas, os quais, sem o direito penal, teriam lugar. 

Isso significa que, para que um sistema penal possa 
dizer-se justificado, é mister que se avalie a sua 
funcionalidade, confrontando, entre si, entidades 
homogêneas, e fugindo, assim à objeção Kantiana, mesmo em 
relação a um outro tipo de objetivo, não menos importante 
do que a prevenção dos delitos, qual seja, a prevenção das 
punições excessivas e incontroladas. 

Diante dessas considerações, resta clarividente que a 
Justiça Restaurativa é, em comparação com o sistema penal 
tradicional, uma forma que trata, com sagacidade e extensão, 
a questão problemática geradora da animosidade, eis que, 
além de promover a análise do conflito, fazendo com que, 
necessariamente, as partes envolvidas analisem a si próprias, 
com as suas e as perspectivas dos outros, que lhe são postas. 
Portanto, a subjetividade densa, em todo o decorrer do 
processo, oferece uma reflexão sobre as relações humanas, as 
relações de poder, e, ainda que sejam distintos os 
sentimentos, faz com que estes se tornem recíprocos e 
compartilhados. 

A Justiça Restaurativa, ao ir além do terceiro que 
decide, permite, fomenta e necessita que as partes envolvidas 
em um conflito dialoguem, exponham suas razões, 
considerem o outro como sujeito de direitos, e, ao analisarem, 
cooperativamente, os fatos postos, adotem uma decisão que 
os vinculem não, exclusivamente, para uma situação isolada, 
mas para um fato em voga, para o qual se busca uma solução 
e uma reparação, e todos os demais futuros, ajustando a 
conduta dos participantes. Assim, o princípio de 
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universalização kantiano, ao invés de se apresentar nas 
instituições jurídicas, surge na sociedade, no consenso, na 
transação. 

Portanto, verifica-se que a resolução dos conflitos, 
existentes na comunidade, sendo solucionados por ela 
própria, é, perfeitamente, viável, e se materializa na Justiça 
Restaurativa, mormente, em época de decrescente 
judicialização das relações e do demandismo, eis que, uma vez 
instaurado o diálogo e as práticas sociais saudáveis, os futuros 
conflitos, por certo, são mitigados, assegurando às pessoas 
constância e harmônica no trato com o seu próximo. 

 
5 Conclusão 

 
O sistema de justiça tradicional usa, primariamente, a 

punição para prevenir o dano e a execução da punição para 
mudar o comportamento danoso; utiliza o poder do Estado 
sobre os indivíduos para responderem aos crimes e, dessa 
forma, manter a sociedade segura: ou seja, delega-se para o 
Estado e o sistema penal situações que a sociedade não obtém 
resolução. 

Por isso, a Justiça Restaurativa apresenta-se com tanta 
importância, para fins de combate da criminalidade e, ao 
mesmo tempo, para buscar alternativas na forma de pensar e 
agir que, efetivamente, sejam capazes de solucionar o 
problema da violência, sem retroalimentá-lo, o que passa, 
necessariamente, pela busca da compreensão, pelo 
atendimento das necessidades, pela oportunidade e pela 
responsabilização consciente.  

O modelo de política restaurativa se expressa na 
relação indivíduo e da sociedade, pois se valora o que será 
considerado justo pelos envolvidos numa situação de conflito. 
Ainda, o objetivo do procedimento restaurativo é que o 
ofensor, após ouvir a vítima, perceba que, apesar de possuir 
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motivos, não detinha o direito de adotar alguma atitude, 
promover alguma ação que, potencialmente, violasse o direito 
de uma terceira pessoa e, dessa forma, reconhecer o erro e 
trilhar um caminho diverso, o da responsabilidade e 
reparação. 

A partir da proposta apresentada pela Justiça 
Restaurativa, que abrange todas as pessoas relacionadas, de 
alguma forma, com o evento danoso, evidencia-se que esse 
instrumento valora os danos reparados e os prejuízos 
evitados, em detrimento à pena pessoal, prevista no Diploma 
Penal. Enfim, a Justiça Restaurativa propõe que se trate o 
crime e a violência de maneira diferente da que, 
tradicionalmente, se adotou, ou seja, que se abdique da busca 
pela culpa e pelo castigo, com imposição de penas severas, e 
se passe a perseguir uma justiça baseada no diálogo, na 
inclusão com responsabilidade social.  

Portanto, as práticas restaurativas, calcadas no 
coletivismo, na cooperação, na chamada para si de 
responsabilidades mútuas, por certo, possibilitam uma 
comunhão agregadora – inclusive, da vítima e do ofensor – na 
sociedade local, favorecendo o diálogo e fortalecendo a 
dignidade e a cidadania.  
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PREVENÇÃO DA JUDICIALIZAÇÃO 
DA SAÚDE: AUDITORIA MÉDICA 

HOSPITALAR – atuação, 
responsabilidades e gestão estratégia 

documental 
 

Saulo Cerqueira de Aguiar Soares7 
Ivna Maria Mello Soares8 

 
1 Introdução 

 
A missão da auditoria é avaliar as organizações e os 

negócios, buscando dar aconselhamentos e a melhorar a 
qualidade dos processos e procedimentos, assegurando a 
continuidade dos trabalhos, de modo a beneficiar 
investidores, trabalhadores e sociedade. Dentro dessa 
concepção, surgiu a auditoria médica, com o propósito de 
avaliar as organizações de saúde, perseguindo, originalmente, 
um melhor serviço para os pacientes, seja na auditoria na 
saúde pública, nas operadoras de planos de saúde ou nos 

                                                 
7 Mestrando em Direito pela PUC/MG. Especialista em Direito Civil – 
PUC/MG. Especialista em Medicina do Trabalho pela FCMMG. 
Especialista em Auditoria em Saúde. Bacharelando em Direito – 
PUC/MG. Pesquisador do Grupo de Estudos em Saúde da Família; 
membro do Grupo de Pesquisa Investigação Científica, Constituição e 
Processo - PUC Minas; membro do Núcleo de Pesquisa em Prevenção e 
Controle de Infecções em Serviços de Saúde - UFPI, cadastrados no 
Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil, do CNPq. Médico. 
8 Mestre em Educação pela UFPI. Especialista em Direito Educacional 
pela PUC/MG. Especialista em Fisioterapia. Especialista em Ergonomia 
pela UFMG. Bacharelanda em Direito – PUC/MG. Pesquisadora do 
Grupo de Estudos em Saúde da Família - UNINOVAFAPI e do Núcleo 
de Pesquisa sobre Formação e Profissionalização em Pedagogia - UFPI. 
Fisioterapeuta. 



Aneline dos Santos Ziemann & Felipe Dalenogare Alves 

 

- 60 - 

prestadores de serviços, este último no âmbito hospitalar e 
sobre o qual este Artigo se propõe a discutir.  

Auditorias são amplamente requisitadas no mundo 
contemporâneo, em que a sociedade exige transparência e 
eficiência nos serviços prestados, principalmente, no campo 
da saúde, direito e dever do Estado. Nesse contexto, surge a 
auditoria médica, como importante instrumento, com uma 
atuação ética e independente, possibilitando a gestão 
estratégica documental em sua atuação, colaborando e 
promovendo a qualidade e, também, prevenindo o fenômeno 
da judicialização da saúde. 

Justifica-se o presente estudo pela importância de se 
prevenir a judicialização da saúde, compreendida em seu 
sentido amplo, por envolver políticas de saúde e relação 
médico-paciente, além de causar desconforto para todos os 
envolvidos, que poderiam solucionar suas necessidades sem o 
deslinde judicial, por meio de uma auditoria em saúde 
hospitalar de qualidade, com uma gestão estratégica 
documental e o auditor médico ciente dos limites de sua 
atuação e responsabilidades.  

Assim, definiu-se como objetivo analisar as 
perspectivas e os desafios da atuação do auditor médico, a fim 
de estabelecer um paralelo entre as práticas médicas 
assumidas e a prevenção da judicialização da saúde, com o 
foco principal no atendimento ao paciente, de modo eficiente 
e sem contendas.  

 
2 Escorço histórico da auditoria em serviços de saúde 
 

A auditoria, na área médica, surgiu nos Estados 
Unidos, logo após a constatação do ensino nas escolas 
médicas. Daí, os serviços médicos começaram a ser auditados, 
com fins de melhoria da qualidade de toda a estrutura 
médico-escolar.  
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No Brasil, a auditoria médica surgiu nos hospitais 
universitários, na década de 70, no Instituto Nacional de 
Previdência Social (INAMPS) e vem, desde lá, ganhando mais 
terreno e respaldo.   

A atuação da auditoria está limitada aos ditames éticos 
e, como qualquer outra área médica, é passível de erros, que 
não maculam toda a especialidade, mas que devem ser 
exemplarmente coibidos, coibição que desagrada somente 
àqueles que não têm compromisso com a manutenção da 
qualidade do serviço em saúde. Discutir a capacidade dos 
auditores, em termos gerais, é ato imprudente, porque a 
formação em auditoria já confere competências para a 
atuação em sua integralidade. Mais uma vez, cabe analogia, 
agora com a especialidade Perícias Médicas, que permite ao 
seu detentor realizar perícias em qualquer outra especialidade, 
seja em paciente com queixa ortopédica, psiquiátrica, 
oftalmológica ou cardiológica, sem a necessidade de que o 
médico possua o diploma incluindo as 53 especializações 
médicas para desempenhar suas funções. 

Discorrendo sobre o sentido da boa auditoria em 
serviços de saúde, Motta et al. (2009, p. 59) ensinam que 
 

[...] auditar significa essencialmente avaliar a qualidade, a 
propriedade e a efetividade dos serviços de saúde prestados à 
população, visando à melhoria progressiva da assistência de 
saúde. Não se trata de técnica ou modalidade de trabalho 
voltada para o policiamento dos profissionais médicos e de 
saúde, mas um movimento de estímulo à melhoria da qualidade 
do padrão de atendimento.  

 
Os autores prosseguem, aclarando que  
 
[...] a auditoria médica deve ter como objetivo principal a 
elevação dos padrões técnico, ético e administrativo 
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organizacional dos profissionais envolvidos, assegurando no 
cumprimento de seu dever como médico o atendimento de 
qualidade com base científica e humanizada a toda população 
(Motta et al., 2014, p. 23). 

 
Consoante o exposto, a auditoria médica deve ser 

realizada, precipuamente, por médicos, apesar de todas as 
discussões de cunho, supostamente, corporativista. Nessa 
questão, a Lei n° 12.842/2013 definiu claramente, em seu Art. 
5°, II, que “são privativos de médico: perícias e auditorias 
médicas [...]”. Desse modo, ficam rechaçados quaisquer 
questionamentos sobre a possibilidade de demais 
profissionais da área sanitária realizarem auditoria médica, 
restringindo-se essa atuação, por mandamento legal, 
exclusivamente, ao médico.  

Nesse contexto, a auditoria nos serviços de saúde, nos 
três espaços geográficos citados, traçam processos 
estratégicos e operacionais, no âmbito interno e externo, 
apreciando os processos de auditoria prospectiva, 
concorrente e retrospectiva, assim como as ferramentas 
relacionadas à auditoria em saúde, na saúde suplementar e na 
saúde pública. 

 
2.1 Auditoria prospectiva, concorrente e 

retrospectiva 
 

A auditoria prospectiva consiste na avaliação dos 
procedimentos médicos assistenciais, anteriormente à sua 
consumação, através da expedição de um parecer acerca de 
algum tratamento ou procedimento, cabendo-lhe 
recomendação ou não do procedimento. Nessa modalidade, o 
médico auditor analisa a conjuntura do médico assistente, em 
relação à operadora, se é credenciado por ela, ou seu 
cooperado; avalia as carências e coberturas para o usuário, 
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refreando a efetuação de procedimentos não cobertos 
contratualmente, salvo em situações de urgências e 
emergências, nos termos da Lei n° 9.656/98; confere os 
códigos, com a finalidade de impedir a dupla cobrança; estima 
a concordância entre o procedimento e o diagnóstico, 
obstando a concretização de procedimento inautêntico.  

Na auditoria concorrente, com o paciente ainda 
internado, procede-se à auditoria juntamente com os 
procedimentos médico-hospitalares, terapêuticos e 
diagnósticos. Nessa modalidade de auditoria, é possível o 
auditor ter contato direto com o médico assistente, facilitando 
a prevenção de glosas, por meio de uma orientação de custos 
das internações e da elaboração do plano de atendimento e de 
alta. Enfim, diante dessas particularidades, a auditoria 
concorrente é considerada como de parceria, devido à relação 
entre auditor e assistente e à possibilidade de manifestação de 
apreço ao beneficiário. A propósito, uma auditoria 
concorrente adequada pode reduzir internações prescindíveis, 
corrigir diagnósticos conflitantes com a evolução clínica, 
evitar as internações de véspera em procedimentos eletivos, 
condensar visitas hospitalares multiprofissionais que sejam 
realmente dispensáveis; recebendo, assim, o título de “rainha 
das auditorias”.  

A auditoria retrospectiva realiza a análise da 
conciliação entre cobrança hospitalar e condutas médicas 
registradas no prontuário do paciente, averigua os valores de 
honorários médicos, a cobrança de diárias, com base na 
coerência entre diagnósticos e procedimentos médicos e nas 
despesas hospitalares, avalia as documentações como guias, 
faturas, descrição de atos médicos, medicamentos utilizados, 
relatório da equipe de fisioterapia e de enfermagem, 
contribuindo para a melhoria dos serviços oferecidos e a 
tomada de decisões pela equipe assistencial.  
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3 O auditor e as responsabilidades do código de ética 
médica e civil 
 

Em sua atuação, o auditor médico deve respeitar os 
preceitos éticos da profissão determinados pelo Conselho 
Federal de Medicina (CFM) e presentes no Código de Ética 
Médica (CEM), por meio da Resolução n° 1.931/2009.  

Afirma Barros Júnior (2011, p. 14-15) que 
 
[...] o CFM exerce sua função disciplinadora através da edição 
dos atos normativos denominados de Resoluções (norma 
vinculante e de observância obrigatória para toda a classe 
médica). Essa atribuição é complementada através da emissão 
de pareceres (espécies de guia de conduta médica – não 
vinculantes). [...] as Resoluções são de cumprimento obrigatório 
para todos os médicos do país e objeto de fiscalização, 
independentemente de terem sido editadas por outro Conselho 
Regional ou pelo Conselho Federal. Explicitando ainda mais: 
uma Resolução editada pelo Conselho Regional do Ceará e 
obrigatória para todos os médicos do Brasil, simplesmente por 
ser Resolução.  

 
O CEM se apresenta como balizador de condutas, 

conjuntamente com todas as resoluções da autarquia médica 
que rege o esculápio, sendo considerado por alguns como o 
Código Penal Médico, devido à quantidade de normas 
deontológicas em detrimento ao número de diceológicas. 
Cabem aqui destaques que são alvo de polêmicas: alguns 
mandamentos presentes no CEM e em resoluções, em parte 
porque, lamentavelmente, quase todos os médicos são 
legítimos apedeutas jurídicos carecem de rigor, como revela 
Barros Júnior (2011, p. 337), quando apregoa que “os 
conselhos de medicina são compostos em sua imensa maioria 
apenas por médicos sem formação jurídica, e obviamente, em 
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alguns momentos, por óbvio, seus ditames carecem de um 
maior rigor jurídico”. 

O CEM dedica todo o capítulo XI para regulamentar 
a atividade de auditoria médica. Merecem análise 
pormenorizada os seus Artigos de 92 a 98. O seu Art. 92 
determina que é “vedado ao médico assinalar laudos periciais 
ou de verificação médico-legal, quando não tenha realizado 
pessoalmente o exame”.  

Comentando esse Artigo, Barros Júnior (2011, p. 337) 
avalia que 
 

Esse Artigo do NCEM deve ser integralmente observado ainda 
que o termo laudo seja substituído por outra nomenclatura, tais 
como atestado, parecer, declaração, solicitação, certificado, 
comunicação interna, relatório, termo de homologação e outros 
mais. O termo utilizado pouco importa.  
 
É oportuno afirmar que essa interpretação de que o 

termo utilizado “pouco importa” é controversa diante do 
ordenamento jurídico brasileiro. Pode não ser compreensível 
seu entendimento, pois se afasta, completamente, do 
princípio hermenêutico segundo o qual ubi lex non distinguir, nec 
nos distinguere debemus, ou seja, onde a lei não distingue, não 
pode o intérprete dinstinguir. Vale lembrar que o CFM e 
todos os Conselhos Regionais de Medicina (CRM) são 
autarquias federais, integrantes da Administração Pública, 
devendo obedecer aos princípios constitucionais da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
eficiência,  e garantir o contratidório, a ampla defesa e o 
devido processo legal; portanto, respeitando todo o 
arcabouço jurídico brasileiro. 

 Com base nisso, o citado Art. 92 do CEM, assim 
como todos os outros de fins incriminadores do médico, não 
poderiam sofrer interpretação extensiva, salvo, quando em 
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benefício da coletividade dos pacientes. Nesse contexto, 
assentou o Supremo Tribunal Federal (STF), no RHC 85.217-
3/SP, rel. Min. Eros Grau, 1 Turma,  j. 02.08.2005 que “o 
princípio da legalidade estrita, de observância em matéria 
penal, impede a interpretação extensiva ou analógica das 
normas penais”. Assim, trazendo ao âmbito ético médico, em 
grau semelhante não se pode extender o sentido do 
determinado no CEM, a fim de ampliar uma vedação que tem 
fim incriminador ético, em regra. 

Cumpre salientar as ideias gerais sobre a 
responsabilidade civil, que expressam a percepção de uma 
reparação de dano, quando violada uma norma jurídica, de 
uma obrigação, isto é, um elo jurídico que permite ao sujeito 
ativo uma relação que exige do sujeito passivo o 
cumprimento de uma prestação estabelecida. Com efeito, é 
um envolvimento do Direito com a Medicina que vem 
ganhando mais espaço no mundo contemporâneo.  

Nesse sentido, Sá e Naves (2011, p. 2) consideram 
que “não há sujeito que não seja juridicizado e medicalizado, 
porquanto é difícil imaginar no mundo alguma pessoa que 
nunca precisou de um médico ou nunca se deparou com 
dúvidas jurídicas”.  

No que tange à responsabilidade civil, segundo Diniz 
(2011, p.11), 

 
[...] é, indubitavelmente, um dos temas mais palpitantes e 
problemáticos da atualidade jurídica, ante sua surpreendente 
expansão no direito moderno e seus reflexos nas atividades 
humanas, contratuais e extracontratuais. [...] Deveras, a todo 
instante surge o problema da responsabilidade civil, pois cada 
atentado sofrido pelo homem, relativamente à sua pessoa ou ao 
seu patrimônio, constitui um desequilíbrio de ordem moral ou 
patrimonial, tornando imprescindível a criação de soluções ou 
remédios – que nem sempre se apresentam facilmente, 
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implicando indagações maiores – que sanem tais lesões, pois o 
direito não poderá tolerar que ofensas fiquem sem reparação. 
(DINIZ, 2011, p. 11) 
 
O Código Civil fundamenta, em regra, a 

responsabilidade no pressuposto da culpa, ao que se extrai do 
Art. 186, que caracteriza o ato ilícito, tratando que “aquele 
que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Em continuidade, 
o Art. 927, do referido instrumento legal, estabelece que 
“aquele que, por ato ilícito (Art. 186 e 187), causar dano a 
outrem, é obrigado a repará-lo”, e, no seu parágrafo único, 
dispõe que “haverá obrigação de reparar o dano, 
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, 
ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor 
do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de 
outrem”. Atentemos que, nesse parágrafo, a legislação civilista 
adota a teoria do exercício da atividade perigosa e a máxima 
da responsabilidade desobrigada de culpa, em caso 
pormenorizado em lei.  

Hodiernamente, a temática em voga vem alcançando 
projeção, mormente na seara médica em que pacientes 
buscam a recomposição de um equilíbrio moral, pela 
propositura de ações judiciais, visando à condenação e 
reparação de danos, incrementando a judicialização da saúde. 
Entre o médico e o paciente, forma-se um contrato, surgindo 
uma responsabilidade contratual, mesmo que a obrigação 
médica, em regra, seja de meio, excetuando aquelas que são 
obrigação de resultado: do cirurgião plástico embelezador, do 
anestesiologista/anestesista, do radiologista e do serviço 
laboratorial, em rol exemplificativo. Nesse contrato de meio, 
cabe ao médico tratar o paciente com dedicação e agir de 
modo diligente na consecução do tratamento satisfatório, 
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sendo responsabilizado quando provada a imperícia, 
negligência ou imprudência.  

A caracterização de relação contratual tem como 
corolário o ônus da prova ao médico (Art. 6°, VIII do Código 
de Defesa do Consumidor), cabendo ao paciente somente 
demonstrar a evidência do dano sofrido. Logo, encarregado 
do onus probandi, só não cabe reparar, se provar culpa 
exclusiva do paciente, caso fortuito ou força maior.  

Em entendimento contrário à relação contratual entre 
médico e paciente, o Código de Ética Médica - CEM, no 
capítulo de princípios fundamentais, dispõe, no inciso XX 
que “a natureza personalíssima da atuação profissional do 
médico não caracteriza relação de consumo” (BRASIL, CEM, 
XX). 

Destarte, o CEM contraria o exposto no CDC, tendo 
em vista que o médico é, juridicamente, fornecedor e que a 
atividade médica é um serviço prestado, caracterizando a 
relação médico-paciente como relação de consumo. Assim, o 
disposto no inciso XX só alcança sentido quando 
compreendido à luz do julgamento ético no Conselho que 
distancia o CDC dessa apreciação. Nesse aspecto, expõe 
Barros Júnior (2011, p. 94-95) que “o inciso também é 
inconstitucional [...] da forma redigida, quebra a isonomia 
entre todos os profissionais liberais, privilegiando o médico 
ao tentar excluí-lo das regras consumeristas, ainda que apenas 
em âmbito ético”.  

Analisando o mesmo inciso, França (2010a, p. 36) 
avalia que “o Código de Defesa do Consumidor é lei de 
ordem pública e de interesse social, e assim se aplica a todos 
os casos abrangidos nesta ordem. Logo o médico não poderia 
fugir a esta regra”.  

Vale dizer que a responsabilidade civil sobre o auditor 
médico empregado recai sobre a organização hospitalar, com 
base na culpa in eligendo, que representa a escolha inadequada 
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de profissional, bem como a in vigilando da atividade exercida, 
cabendo à última a responsabilização de erro cometido por 
aquele, conforme o Art. 932, do Código Civil, com a seguinte 
redação: 

 
Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: 
III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e 
prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em 
razão dele. 

 
Aufere-se a responsabilidade objetiva do empregador 

(prestador de serviço hospitalar), em virtude de responder 
pelos riscos econômicos da atividade exercida. No mesmo 
entendimento, o enunciado n° 191 do Conselho de Justiça 
Federal, aprovado na III Jornada de Direito Civil, determinou 
que “a instituição hospitalar privada responde, na forma do 
Art. 932, III do Código Civil, pelos atos culposos praticados 
por médicos integrantes de seu corpo clínico”.  
 
4 JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE: o Judiciário nas 
questões de saúde 
 

Os questionamentos jurídicos acerca da 
responsabilidade civil e criminal médica vêm promovendo o 
crescente fenômeno da judicialização da saúde. No que se 
refere a esse processo da judicialização, assevera Viana et al 
(1999, p. 8) que “o Judiciário, antes um poder periférico [...], 
distante das preocupações da agenda política e dos atores 
sociais, se mostra uma instituição central à democracia 
brasileira no que diz respeito à sua intervenção no âmbito 
social.” 

Ademais, refletindo sobre o campo do agir médico, 
Gagliano e Pamplona Filho (2012, p. 266) consideram que 
 



Aneline dos Santos Ziemann & Felipe Dalenogare Alves 

 

- 70 - 

Poucas atividades profissionais envolvem uma carga tão grande 
de emotividade quanto a medicina. Ter a vida de um paciente, 
em suas mãos, esvaindo-se como grãos de areia na ampulheta, 
tendo de decidir os rumos a serem tomados, antes que seja tarde 
demais é uma atribuição para verdadeiros vocacionados, como 
um sacerdócio estabelecido para o bem da coletividade. 
(GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2012, p. 266) 

 
É notória a despersonalização da atividade médica. 

Isso ocorre devido à existência de um número excessivo de 
especialidades médicas que tornam esses profissionais cada 
vez mais preocupados com a enfermidade do paciente, 
individualmente, e menos como um todo, passando a vê-lo 
apenas como uma doença a ser tratada. Essa visão 
isolacionista pode induzir ao erro. Ao abordar essa questão, 
Gonçalves (2012, p. 259) pondera “convém lembrar que não 
se exige que a culpa do médico seja grave, para 
responsabilizá-lo. Esta severidade é ainda maior no tocante 
aos médicos especialistas”.  

A adoção dessa visão pode aumentar, 
consideravelmente, as chances de erro médico, hoje, não mais 
tolerado. Vale dizer que a relação médico-paciente é precária, 
porque a escolha do médico acaba sendo feita, não por 
competência ou por confiança do paciente, mas, por uma 
relação fria mediada pelo plano de saúde.  

Atualmente, as instituições hospitalares veem o 
exercício da medicina como investimento, busca de retorno 
econômico rápido, e isso desmoraliza a profissão e fomenta a 
judicialização da saúde. O médico perdeu a confiança, que 
outrora a sociedade nele depositava, em parte, por omissão 
do próprio Conselho da classe, que não atua com presteza em 
casos de exploração do trabalho médico, como ocorre, em 
alguns casos, com os médicos “examinadores”, em clínicas de 
Medicina do Trabalho.  
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5 Gestão estratégica documental 
 

A gestão estratégica documental é item essencial para 
o funcionamento congruente de uma organização hospitalar, 
para proteger a saúde dos pacientes, dar-lhes segurança e lhes 
conferir segurança jurídica organizacional. Para tanto, o 
investimento nos sistemas de informação aplicados à saúde é 
peça medular e tem como objetivo a geração, transmissão e o 
acesso ao conhecimento, em um processo de coleta, registro e 
armazenagem.  

Essa gestão prescinde de componentes que visam a 
auxiliar a tomada de decisões, como o planejamento 
estratégico, que é dirigido a decisões que orientarão os 
percursos da organização; o controle gerencial, direcionado ao 
uso de recursos da organização na consecução dos objetivos e 
o controle operacional, guiado à efetivação das tarefas 
primordiais no funcionamento da instituição.  

Em continuidade, a gestão estratégica documental 
deve contar com um suporte de hardware, software e recursos 
humanos, este último composto por técnicos especializados e 
usuários dos sistemas. Um sistema de informação hospitalar 
(SIH) pode ser compreendido como aquele que registra 
informações dos pacientes, para compartilhar entre os setores 
do hospital que venham a utilizar esses dados. Com esse 
aparato, é possível formalizar dados que auxiliem o 
gerenciamento dos pacientes, com o intuito maior de dar 
suporte para a tomada de decisões, e, como consequência, 
prevenindo contendas jurídicas decorrentes de erros de 
decisão.  
 

5.1 Prontuários Médicos: particularidades desse 
instrumento 
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Os dados e as informações colhidos pelos médicos 
devem ser registrados, posteriormente, e tal registro pode ser 
informatizado ou feito manualmente e de modo 
sistematizado, para que a geração de conhecimento possa ser 
analisada. É imprescindível o manejo adequado desse registro 
no prontuário do paciente feito pelo médico, pois seu 
objetivo é formar um histórico clínico do paciente, de modo a 
fomentar uma comunicação eficiente entre os profissionais da 
saúde, promover a antecipação de problemas em saúde, 
identificar padrões para a implementação de medidas 
preventivas, a detecção dos desvios nas tendências esperadas, 
a disponibilização de um registro legal dos procedimentos e a 
produção de provas em caso de litígios judiciais.  

Os dados nos prontuários, em sua maioria, são 
complexos, mal distribuídos e pouco estruturados, e, ainda, 
armazenados em sistemas heterogêneos, o que pode aumentar 
a celeuma em embates jurídicos que tenham como prova o 
prontuário. Caracterizam-se, os dados e as informações, 
conforme são distribuídas, em razão de serem produzidas nos 
diferentes locais onde o paciente transita dentro do ambiente 
hospitalar, como, por exemplo, enfermaria, apartamento, 
unidade de tratamento intensivo, laboratório e salas de 
radiologia etc. Caracterizam-se, também, por serem 
complexos, devido às diferentes formas que o dado e a 
informação podem ser armazenados, seja por voz, por escrito 
ou por imagens. Por fim, são pouco estruturados, por os 
prontuários, em sua amplitude, permitirem a descrição textual 
dos achados clínicos, o que pode ocasionar um embaraço na 
conferência de práticas, dentro da mesma organização.  

Nessa questão, é importante ressaltar a relevância da 
instituição da Política Nacional de Informação e Informática 
em Saúde (PNIIS) que tem, dentre suas finalidades, melhorar 
os processos de trabalho em saúde, garantindo a 
confidencialidade e a segurança.  
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O prontuário médico é definido através da Resolução 
n° 1.638/2002 do Conselho Federal de Medicina (CFM), em 
seu Art. 1°, por ser  
 

o documento único constituído de um conjunto de informações, 
sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, 
acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a 
assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, 
que possibilita a comunicação entre membros da equipe 
multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao 
indivíduo 

 
Prossegue a mesma resolução, determinando os itens 

mínimos que, obrigatoriamente, deverão constar no 
prontuário do paciente, seja escrito em papel ou em meio 
eletrônico, considerando que o prontuário é documento 
valioso para: o paciente, o médico que o assiste, as instituições 
de saúde, o ensino, a pesquisa e os serviços públicos de saúde, 
além de ser instrumento de defesa legal.  

Por sua vez, a Resolução n° 1.821/2007, do CFM 
(que revogou a Resolução n° 1.639/2002) aprovou as normas 
técnicas concernentes à digitalização e ao uso dos sistemas 
informatizados, para a guarda e o manuseio dos documentos 
dos prontuários dos pacientes, e estabeleceu o prazo mínimo 
de 20 anos, a partir do último registro, para a preservação dos 
prontuários médicos em suporte de papel, autorizando a 
eliminação do papel. Cabe esclarecer que o prontuário do 
paciente é propriedade física da instituição onde o mesmo é 
assistido, à qual cabe o dever de guarda do documento, e que 
o prontuário e seus respectivos dados pertencem ao paciente 
e devem estar permanentemente disponíveis para 
fornecimento de cópias autênticas.  

Com efeito, o médico auditor deve avaliar, 
atentamente, todos os registros dos prontuários, apontando 
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possíveis falhas quanto à obediência das normas exaradas pela 
instituição médica, como modo de proteção da organização 
hospitalar, de facilitação da tomada de decisões pela equipe de 
profissionais de saúde, garantindo o melhor tratamento aos 
pacientes.  
 

5.2 Termos de Consentimento do Paciente: 
pesquisa e procedimentos médicos – o caso dos 
procedimentos anestésicos e dos anestesiologistas 
 

O Art. 101 do CEM determina que: 
 
É vedado ao médico deixar de obter do paciente ou de seu 
representante legal o termo de consentimento livre e esclarecido 
para a realização de pesquisa envolvendo seres humanos, após 
as devidas explicações sobre a natureza e as consequências da 
pesquisa.  
Parágrafo único. No caso do sujeito de pesquisa ser menor de 
idade, além do consentimento de seu representante legal, é 
necessário seu assentimento livre e esclarecido na medida de sua 
compreensão. 

 
Já, o Art. 22 do CEM propugna que é vedado ao 

médico: 
 
deixar de obter consentimento do paciente ou de seu 
representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser 
realizado, salvo em caso de risco iminente de morte. 

 
Esse mandamento deontológico evidencia a 

relevância do termo de consentimento livre e esclarecido 
(TCLE), que é conceituado como o documento que informa 
e esclarece aos sujeitos de uma pesquisa científica, de forma 
que possam tomar a decisão consciente acerca de sua 



A Jurisdição em Crise: judicialização e meios alternativos 

 

- 75 - 

participação em um estudo, esclarecimento categorizado 
como proteção jurídica e moral de pesquisadores e 
pesquisados.  

Os hospitais atuam, em parte, como centro de 
residência médica, o que proporciona estudos e prática 
acadêmicos. Com base nisso, o médico auditor da 
organização hospitalar, em eventual pesquisa realizada na 
instituição, deve examinar se o TCLE está produzido no 
formato de convite, em linguagem clara e acessível aos 
sujeitos da pesquisa, apresentando, claramente, os riscos e 
desconfortos a que estarão suscetíveis durante a pesquisa e 
observando se a participação de todos é voluntária, se os 
sujeitos da pesquisa têm livre acesso ao pesquisador principal, 
inclusive se possuem seus dados (número de telefone, E-mail 
etc.) para contato, a metodologia do estudo e a garantia de 
abandono da pesquisa em qualquer momento, sem qualquer 
prejuízo à sua pessoa, e se o TCLE foi devidamente aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa, com base na Resolução 
CNS nº 466/12.  

Ressalte-se que a ausência de qualquer item 
fundamental no TCLE invalida seu objetivo, abrindo uma 
brecha jurídica para a judicialização da pesquisa, mesmo que 
nenhum prejuízo ocorra aos sujeitos em razão do estudo, 
mas, por estar viciado o procedimento de consecução do 
consentimento dos pesquisados.  

No que tange ao termo de consentimento informado 
para procedimentos médicos, que é diverso do TCLE e usado 
em pesquisas, vem equivocadamente, sendo aplicado, como 
um contrato de adesão da Medicina Defensiva, que é 
prejudicial ao paciente, por reduzir sua autonomia ao 
constrangê-lo a assiná-lo, não lhe sendo permitido alterar ou 
excluir qualquer das cláusulas, o que resulta, em verdade, na 
invalidade do negócio jurídico.  

A medicina defensiva é a prática antiética do médico 
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ou do hospital, que busca isentar-se de quaisquer 
responsabilidades sobre erros que venha a cometer, que vê 
em todo paciente um inimigo em potencial, que pode 
processá-lo a qualquer momento (ILÁRIO; SILVA, 2002).  

É inválido o termo de consentimento informado 
aplicado como contrato de adesão, por anestesiologista, com 
as seguintes cláusulas: que transfere ao paciente o pedido para 
receber o procedimento anestésico a que escolheu, 
espontaneamente, o anestesista; que o paciente tem total 
conhecimento do ato anestésico; que o paciente prestou todas 
as informações necessárias; que o internamento do paciente 
deu-se por sua livre vontade; que o anestesiologista não se 
responsabiliza pelo ato cirúrgico e, por fim, uma das mais 
censuráveis cláusulas, aquela em que o paciente reconhece 
que o anestesiologista exerce atividade de meio.  

O habitual é o anestesiologista ser indicado por outro 
médico ou outro dentista (cirurgião-chefe). Por exemplo, o 
fato de um odontólogo trabalhar em parceria com um único 
anestesiologista já torna inválida a cláusula, pois o paciente foi 
induzido àquele profissional, que é o único com o qual o 
dentista atua no ato cirúrgico, seja para cirurgia ortognática ou 
extração dos dentes sisos, sendo do cirurgião-chefe a 
responsabilidade solidária pela culpa in eligendo. 

É obrigatório, pelo princípio da autonomia, poder 
fazer constar no termo de consentimento informado que o 
paciente terá direito a um acompanhante durante o ato 
cirúrgico e no período de inconsciência anestésica. É 
condenável e passível de indenização pelo abuso de direito, a 
atitude do anestesiologista que impede o acompanhante do 
paciente de assistir a aplicação anestésica e observar todo o 
ato cirúrgico dentro da própria sala.  

Muitas vezes, é utilizada a prática aviltante de se 
esperar o paciente ficar inconsciente, para depois expulsar o 
acompanhante da sala cirúrgica. Há relatos, na mídia, de casos 
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repugnantes de crimes de estupro e furto enquanto o paciente 
encontra-se inconsciente pela anestesia, o que demonstra a 
imperiosidade da presença de um familiar em tempo integral, 
mesmo fora do tempo delimitado para visitas. Tal situação de 
desrespeito ao paciente é típica da Medicina Defensiva, que 
visa somente retirar o acompanhante, que tudo poderá ver e 
ouvir, inclusive os diálogos na sala cirúrgica, podendo vir a ser 
a única testemunha de um erro médico que possa ocorrer.  

A Medicina Defensiva utiliza dois argumentos 
falaciosos: que o acompanhante aumentaria o risco de 
contaminação (o que não é verdade, pois cabe, simplesmente, 
estar devidamente paramentado, como os demais presentes) 
ou que poderia prejudicar o andamento cirúrgico no caso de 
uma intercorrência, diga-se erro médico, o que é falso, pois se 
busca somente retirar uma testemunha da sala, já que o 
paciente poderia indicar um médico de confiança da família 
para acompanhá-lo.  

Como aponta Silva (2015), “intercorrência é o 
eufemismo que os médicos usam para não assumir erros”. 
Por uma questão de prevenção, recomenda-se que o 
acompanhante porte um gravador portátil digital de voz ou 
uma filmadora, durante todo o ato cirúrgico e anestésico, 
assim como já ocorre, corriqueiramente, com as gravações de 
parto. Já por parte do corpo médico e hospitalar não é 
permitido fazer gravações, ato censurado eticamente pelo 
Parecer CFM nº 3/11, sendo a gravação ilícita e cabível de 
indenização, por violação da intimidade do paciente, figura 
frágil da relação. 

Com a aplicação do CDC, o paciente tem conseguido 
a inversão do ônus da prova, cabendo ao anestesiologista 
apresentar as provas. O termo descrito é um contrato de 
adesão, por possuir cláusulas fechadas em bloco, ou seja: ou o 
paciente aceita o atendimento médico ou, por determinação 
do anestesista, fica sem ele. Não há liberdade contratual e a 
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manifestação de vontade do paciente é reprimida. Assim, não 
terá efeito o anestesiologista buscar ausentar-se de 
responsabilidade sobre seus erros por meio de um termo 
inválido.  

Outrossim, é inválida a cláusula em que o paciente 
reconhece que a responsabilidade do anestesiologista não é de 
resultado, pois não cabe em um termo, que é para a segurança 
do paciente, ver desviada sua finalidade, com o intuito único 
de proteger o anestesiologista, sendo esta uma conduta 
reprovável do profissional, que demonstra sua má-fé na 
elaboração do termo de consentimento, tornando-o ineficaz e 
sem amparo legal, por ter consentimento viciado do paciente.   
 

5.3 Diretivas Antecipadas de Vontade e 
Testamento Vital 
 

As diretivas antecipadas de vontade dos pacientes 
encontram-se no rol de polêmicas em que se encontra a 
Medicina hodierna. O CFM, por meio da Resolução n° 
1.995/2012, dispôs sobre aquelas e as regulamentou, com a 
seguinte redação: 

 
considerando a atual relevância da questão da autonomia do 
paciente no contexto da relação médico-paciente, bem como sua 
interface com as diretivas antecipadas de vontade e que os novos 
recursos tecnológicos permitem a adoção de medidas 
desproporcionais que prolongam o sofrimento do paciente em 
estado terminal, sem trazer benefícios, e que essas medidas 
podem ter sido antecipadamente rejeitadas pelo mesmo. 

 
O Art. 1° da referida Resolução definiu as diretivas 

antecipadas como o “conjunto de desejos, prévia e 
expressamente manifestados pelo paciente, sobre cuidados e 
tratamentos que quer, ou não, receber no momento em que 
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estiver incapacitado de expressar, livre e autonomamente, sua 
vontade”. 

Percebe-se que o tema das diretivas antecipadas de 
vontade não foi abordado no CEM, o que fomentou a 
elaboração de uma resolução específica.  

A atuação do médico auditor inclui verificar se as 
diretivas antecipadas de vontade do paciente foram 
devidamente registradas no prontuário do paciente pelo 
médico assistente quando comunicadas diretamente pelo 
último, respeitando a vontade exposta, desde que não esteja 
em desacordo com os preceitos ditados pelo CEM.  

Vale frisar que, na incapacidade de comunicação, o 
paciente que tenha designado algum representante legal terá 
sua vontade ouvida, pelo médico, por meio desse terceiro. 
Fato corriqueiro é quando o paciente não apresentou suas 
diretivas antecipadas de vontade e, na impossibilidade de 
comunicação, adicionalmente, os familiares apresentam 
divergências no futuro do tratamento. Nessa celeuma, cabe ao 
médico assistente ouvir o Comitê de Bioética da instituição, 
caso exista, ou, na falta deste, consultar a Comissão de Ética 
Médica do hospital ou o Conselho Regional e Federal de 
Medicina, para fundamentar sua decisão sobre conflitos 
éticos, quando entender esta medida necessária e conveniente, 
não sendo a decisão destes últimos citados irrepreensível.  

Nessa seara, dispõe o enunciado nº 528 da V Jornada 
de Direito Civil, promovida pelo Conselho da Justiça Federal 
que 

 
é válida a declaração de vontade expressa em documento 
autêntico, também chamado “testamento vital”, em que a pessoa 
estabelece disposições sobre o tipo de tratamento de saúde, ou 
não tratamento, que deseja no caso de se encontrar sem condições 
de manifestar a sua vontade.  
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Convém asseverar que o uso do termo “testamento 
vital” é totalmente inadequado, tendo em vista que 
testamento é um instrumento do Direito Civil destinado a 
produzir efeitos pós-morte e de cunho patrimonial, enquanto 
o que o paciente deseja desse documento é a produção de 
repercussão em vida. Cabe orientação do médico auditor de 
que não é pacífica a aceitação das diretivas antecipadas de 
vontade no ponto de vista cível e penal, pois o âmbito ético 
delineado pelo CFM não exime a aplicação da legislação 
pátria, podendo as diretivas até mesmo sofrer nulidade 
judicial, que poderá ser pleiteada por familiares para 
responsabilização civil (do médico e do hospital) e criminal, 
caso seja configurada a eutanásia, mesmo a pedido do 
paciente, já que esta prática é ilegal no ordenamento jurídico 
brasileiro. Também, não é admissível, em circunstância 
alguma, a prática do suicídio assistido, tal qual a eutanásia, 
pois fere a dignidade da pessoa humana.  
 

5.4 Elaboração e Revisão dos Contratos 
 

As operadoras de planos de saúde são definidas no 
Art. 1°, inciso II, da Lei n° 9.656/98 como “pessoa jurídica 
constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, 
cooperativa, ou entidade de autogestão, que opere produto, 
serviço ou contrato de que trata o inciso I deste Artigo”.  

Entre suas competências, o médico auditor realiza a 
auditoria baseada no risco ABR, focalizando o futuro da 
organização hospitalar, aglutinando valor à instituição e aos 
clientes. Os planos de ABR fazem um mapeamento 
magnético da situação, para a elaboração e revisão de 
contratos, facilitando a redução de custos em geral e dos 
valores de contratos de assistência médica, por meio da gestão 
do risco, com seu controle, para guarnecer os gestores com 
avaliações, recomendações e conselhos apurados.  
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A referida Lei, de n° 9.656/98, regulou os planos e 
seguros privados de assistência à saúde, criando um novo 
marco para o setor brasileiro, o que gerou novas condutas 
entre os hospitais e os usuários. Ficou instituído o plano de 
referência, modalidade mais completa e abrangente, “com 
cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo 
partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, 
com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou 
similar, quando necessária a internação hospitalar, das 
doenças da CID”, nos termos do seu Art. 10.  

Assim, ao que se examina, é essencial a consultoria do 
médico auditor para viabilizar a eficiência da organização 
hospitalar no âmbito contratual, com vistas à contenção da 
judicialização da saúde. 
 

5.5 Acreditação de Instituições de Saúde na 
perspectiva hospitalar 
 

As exigências da concorrência contemporânea 
conduziram à creditação dos serviços de saúde das 
organizações de saúde levando-as às padronizações até de 
nível internacional. Nesse sentido, o Ministério da Saúde, por 
meio da Portaria n° 1.970/2001, revogada pela Portaria n° 
2.944/2006, ipsis litteris, determina:  

 
considerando a necessidade de adotar medidas que apontem para 
a melhoria contínua da qualidade da assistência prestada pelos 
hospitais brasileiros, independente de seu porte, complexidade e 
vinculação institucional, aprovou o Manual Brasileiro de 
Acreditação Hospitalar. 

 
Esse manual determina que “o Processo de 

Acreditação é um método de consenso, racionalização e 
ordenação das Organizações Prestadoras de Serviços 
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Hospitalares e, principalmente, de educação permanente dos 
seus profissionais”. 

Ressalta-se que a Organização Internacional para 
Padronização (ISO) é uma entidade que certifica instituições 
de acordo com critérios rígidos e que tem na ISO 9001 uma 
certificação da gestão de qualidade perseguida pelas 
organizações que pretendem aperfeiçoar seu trabalho e seu 
gerenciamento. Essa certificação garante à instituição 
hospitalar uma vantagem competitiva, o que atrai 
investimentos, otimiza operações e aumenta a satisfação dos 
clientes. Em continuidade, cabe à organização atender a ISO 
14001, que estabelece um sistema de gestão ambiental, 
permitindo a redução do impacto ambiental, demonstrando o 
comprometimento da organização hospitalar no 
gerenciamento dos riscos ambientais.  

Nessa linha de pensamento, basilar em uma 
instituição de saúde, é garantir o ISO 13485, assegurando a 
confiança na segurança dos aparelhos médicos, como passo 
fundamental para a operação internacional de contratos com 
operadoras de planos de saúde. 

Hodiernamente, o investimento em saúde e segurança 
do trabalho é considerado por qualquer executivo qualificado 
como item primordial para o sucesso de qualquer 
empreendimento, assim também o é nas organizações 
hospitalares. Qualquer que seja o estabelecimento 
empresarial, não é admissível que ele não respeite a 
integridade das normas regulamentadoras ou não possua uma 
análise ergonômica do trabalho (AET), pois esse é o mínimo 
exigido para qualquer empresa, sob pena de ela apresentar 
fragilidades jurídicas que podem bani-la do mercado, diante 
de uma fiscalização rígida e de passivos trabalhistas. Nessa 
lata acepção, a certificação com a OHSAS 18001 é garantia 
internacional que foi implementando, paulatina e 
satisfatoriamente, um sistema de gestão de saúde e segurança 
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ocupacional, para a prevenção de acidentes do trabalho e de 
doenças ocupacionais, permitindo o ingresso de novos 
clientes, a prevenção de litígios trabalhistas, a demonstração 
da conformidade regulatória, no mercado, e a evidência ao 
quadro de trabalhadores do comprometimento da saúde e 
segurança do trabalho com aumento da motivação e dos 
valores gerados. 
 

5.6 Gestão de Riscos Hospitalares: diretrizes 
normativas 
 

O Ministério da Saúde, por meio da Portaria n° 
2.616/98, tratou do Programa de Controle de Infecções 
Hospitalares (PCIH), determinando que é obrigatório aos 
hospitais a constituição da Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar (CCIH), órgão de assessoria à autoridade máxima 
da instituição e de execução das ações de controle de infecção 
hospitalar. Regulamenta que a CCIH deve elaborar, 
implementar, manter e avaliar programa de controle de 
infecção hospitalar adequado às características e necessidades 
da instituição, contemplando, no mínimo, ações relativas ao 
uso racional de antimicrobianos, germicidas, materiais 
médico-hospitalares e a definição, em cooperação com a 
Comissão de Farmácia e Terapêutica, da política da utilização 
para a instituição.  

A CCIH foi definida na Resolução n° 48/2000, da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) como o 
“grupo de profissionais da área de saúde, de nível superior, 
formalmente designado para planejar, elaborar, implementar, 
manter e avaliar o Programa de Controle de Infecção 
Hospitalar, adequado às características e necessidades da 
Unidade Hospitalar, constituída de membros consultores e 
executores”. 

O CFM comentou a CCIH, através da Resolução n° 
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1.552/99, que normatiza seu funcionamento e, também, por 
meio do Parecer n° 1.860/2007 do Conselho Regional de 
Medicina do Estado do Paraná (CRMPR).  
 
6 Conclusão 
 

A bem da verdade, avalia-se que a auditoria médica é 
uma atividade de suma relevância para os ambientes de saúde, 
especialmente nas organizações hospitalares, e que ela 
encontra-se em uma redoma na qual se amalgamam Medicina 
e Direito, diante das hodiernas demandas propostas pelo 
Poder Judiciário, para dirimir conflitos na seara médica, 
cultivando o fenômeno da judicialização da saúde. 

As organizações hospitalares não mais conseguem 
manter-se de portas abertas sem um serviço de auditoria de 
qualidade, conquista que não pode sofrer regressão, somente 
aperfeiçoamento, em razão das adversidades peculiares das 
instituições hospitalares.  

Como vimos alhures, ao médico auditor recai a 
responsabilização ética, cível e criminal sobre sua atuação, 
cabendo inclusive demandas dos auditados à organização 
hospitalar. Evidenciou-se a imperiosidade de uma gestão 
estratégica documental, que visa a segurança do paciente e a 
segurança jurídica do médico e do prestador de serviços 
hospitalares.  

À guisa de considerações finais, invariavelmente, os 
discursos médico e jurídico devem estar sintonizados, de 
modo que não seja necessário a judicialização da saúde, em 
razão das demandas serem pacificadas com vistas a contentar 
todos as figuras envolvidas, potencializando a garantia de 
respeito à dignidade da pessoa humana, na concretude da 
afirmação dos Direitos Humanos no Estado Democrático de 
Direito. 
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A CRISE NO JUDICIÁRIO 
BRASILEIRO E A CRIAÇÃO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS COMO 
POLÍTICA PÚBLICA 

DESCENTRALIZADA 
 

Ana Paula Amaral Silva9 
Neiva Cristina de Araujo10 

 
1 Introdução 

 
O cenário contemporâneo (apesar da divergência 

acerca do atual momento histórico, ou seja, se a sociedade 
vive a Modernidade ou a pós-Modernidade, compreende-se 
que assiste razão ao segundo grupo) realça a complexidade 
das relações sociais diante de um Estado ora excessivo, ora 
faltoso em atender às suas responsabilidades e salta aos olhos 

                                                 
9 Possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (2003) - UFRGS, pós-graduada em Direito 
Processual Civil pela Universidade Castelo Branco (2009), Mestre em 
Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC - em Direitos 
Sociais e Políticas Públicas, atuando principalmente no tema: conciliação, 
mediação e demais mecanismos consensuais para tratamento adequado 
aos conflitos de interesses. Desenvolve suas atividades profissionais na 
Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul na 3ª Vara 
Federal de Canoas. 
10 Graduada pela Universidade de Santa Cruz do Sul (2004). Mestre em 
Direito, linha de pesquisa Constitucionalismo Contemporâneo pela 
mesma instituição (2010). Doutoranda em Desenvolvimento Regional & 
Meio Ambiente pela Universidade Federal de Rondônia. Professora da 
Universidade Federal de Rondônia. Tem experiência na área de Direito, 
atuando principalmente nos seguintes temas: Comunitarismo, Direito 
Ambiental, Direitos Humanos, intersecções entre Direito Público e 
Privado, Serviço Público de Energia Elétrica. 
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de alguns, o que sente a carne de muitos: a necessidade de 
novos parâmetros, novos instrumentos para dar luz à treva da 
pobreza, da violência - seja física ou moral - e da falta de 
acesso à justiça - seja na via estatal tradicional ou pela não 
utilização adequada de métodos alternativos para tratamento 
de conflito, sofridas pela população. 

A crise do Estado reflete na crise do Poder Judiciário, 
visto que a primeira evidencia a falta de respostas plausíveis, 
por parte das instituições estatais, ante as expectativas geradas 
não só pela criação de novos direitos, mas também perante a 
realidade econômica e social na qual os conflitos estão 
inseridos. 

Assim, as instituições jurídicas e o Poder Judiciário 
foram chamados para ocupar um vazio provocado pelo 
desmantelamento dos vínculos sociais contemporâneos e pela 
atuação do Estado Social, o qual suprimiu as possibilidades de 
participação política, esgotando e determinando o declínio da 
cidadania ativa. Ao aumentar o desprestígio da política e das 
alternativas democráticas de produção e de aplicação do 
Direito, o Judiciário agiganta-se e torna-se alvo da crítica de 
judicialização da política, ou seja, ele começa a extrapolar a 
sua função típica, a de julgar.  

Se não bastasse a enxurrada de processos ajuizados 
por esta razão, o Judiciário precisa de mecanismos capazes de 
enfrentar as corporações, a globalização, as novas tecnologias 
e os novos problemas da sociedade. Para que isso ocorra, 
deve-se rever a sua estrutura organizacional. 

É justamente a complexidade das relações sociais 
contemporâneas que desafia governos, poderes instituídos, 
sociedade e indivíduos para novas atitudes comportamentais e 
de conhecimento de seu entorno, para neles interagir e dar-
lhes nova constituição, reconhecer diferenças e divergências e 
impeli-los na busca de diálogos compreensivos e de acordos 
possíveis para o tratamento de conflitos. 
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Contudo, para compreender a importância da 
conciliação e a necessidade de fortalecer e disseminar esta 
ferramenta, é necessário, antes, traçar algumas ponderações 
acerca da jurisdição e da prestação jurisdicional que tem se 
mostrado ineficiente às solicitações da população. 

Nesse contexto dinâmico e exigente, mostra-se, como 
possibilidade, a conciliação realizada pela comunidade ativa, 
um estágio avançado de cidadania participativa, que, sem ou 
com pouca utilização da máquina estatal, oportuniza o 
tratamento de conflitos onde estes se originam, pela ação 
direta das partes neles envolvidas tendo como nexo 
diferenciador a participação de um conciliador. 

É preciso, também, destacar a criação dos juizados 
especiais cíveis como forma de acesso à justiça e como 
mecanismo de agilidade do processo judicial, todavia, este 
elemento, por si só, não se mostra capaz de atender às 
crescentes demandas que a sociedade leva ao Judiciário, daí a 
necessidade de repensar o porquê do fracasso de alguns 
mecanismos e como encontrar outros que atendam melhor às 
expectativas e às necessidades da população. 

Cabe, ainda, ponderar acerca da ideia democrática 
preconizada e assegurada pela Constituição Federal de 1988, 
na qual ganha destaque a participação da sociedade civil, 
maior interessada e destinatária das decisões tomadas pelo 
Poder Judiciário ou pela solução do conflito de forma 
alternativa - seja pela mediação, conciliação, negociação ou 
arbitragem. O fato é que a sociedade civil não pode apenas 
ser uma espécie de “destinatária final”, ela pode e deve 
participar do processo decisório, a fim de legitimar as suas 
escolhas e ter respaldo para buscar as respostas que necessita 
da maneira mais adequada possível. 

Assim, necessário entender o significado da jurisdição 
e da prestação jurisdicional (in)eficaz, para depois discutir a 
chamada política pública descentralizada aliada à participação 
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da sociedade civil, especificamente no processo conciliatório, 
em especial na Justiça Federal, foco central do presente 
trabalho. 

 
2 As crises da jurisdição e a prestação jurisdicional 
ineficaz 
 

A ideia básica do Estado de Direito consiste no fato 
de ele ser um estado da razão, do entendimento, no qual se 
governa de acordo com a vontade geral e racional e onde se 
busca o melhor à coletividade. Aqui não há o pensamento de 
que o Estado é uma criação divina, mas sim uma comunidade 
a serviço e ao dispor de todos os indivíduos, aliás, a 
promoção destes indivíduos é a preocupação do Estado de 
Direito (BÖCKENFÖRDE, 2000, p. 17-46). 

 
A Constituição, enquanto documento jurídico de organização do 
poder, é uma “invenção” moderna. Ela nasce com a pretensão 
de vinculação do poder ao Direito, numa clara e maquiavélica 
tentativa de consolidação das conquistas alcançadas e 
pretendidas pelo triunfo burguês da Revolução Francesa, razão 
pela qual não é por menos que devemos aos humanistas 
franceses a construção e o desenvolvimento de nossas principais 
instituições jurídicas e políticas, todas herdadas da modernidade. 
As noções de Constituição e de Estado, em seus construtos 
teóricos e operativos, são um clássico exemplo disso (LEAL, 
2007, p. 05). 

 
A constituição e a sociedade baseiam-se em três 

pilares: poder, dinheiro e entendimento da sociedade. O tema 
central do presente trabalho será o entendimento da 
sociedade, visando ao atendimento adequado à realidade 
conflitiva social, não sob uma perspectiva do Judiciário, mas 
na perspectiva da conciliação, que aos poucos é implementada 
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na prática jurídica, não só na tentativa de minimizar o número 
de ações que desembocam no Judiciário, mas para 
proporcionar uma forma qualitativamente melhor para o 
tratamento dos conflitos.  

Assim, a lei assume importante papel no Estado de 
Direito, vez que traz princípios em seu corpo, além de 
estabelecer uma unidade, a qual encobrirá e legitimará o 
aspecto material. Nessa esteira, o Estado de Direito torna-se 
um instrumento para a realização das finalidades estatais, 
todavia, esta figura não se constitui como um novo princípio 
para o Estado, mas como um elemento formal que está 
separado do objetivo e do conteúdo do Estado, razão pela 
qual se quer uma figura apolítica (BÖCKENFÖRDE, 2000, 
p. 17-46). 

A problemática da separação dos poderes e da 
neutralidade política do Judiciário é notadamente presente nas 
democracias contemporâneas. Nas chamadas constituições 
democráticas há uma preocupação com o reforço das 
garantias instituídas no Estado de Direito, assim a 
concretização dos direitos humanos tem ligação com o 
protagonismo assumido pelo Poder Judiciário, o qual deve 
agir em conformidade com as regras atinentes ao Estado de 
Direito (CITTADINO, 2002, p.17-39). 

Cabe destacar, primeiramente, que se cria uma ideia 
ilusória acerca da neutralidade do Judiciário, à medida que o 
magistrado que vai analisar os casos a ele levados traz consigo 
uma série de valores e vivências, as quais não são 
eliminadas/deixadas de lado no momento decisório (o que 
não pode haver é a parcialidade do julgador). De outra banda, 
é necessário questionar os limites do protagonismo judicial, 
ante a separação dos poderes, expressada no texto 
constitucional, bem como a participação da sociedade no 
processo de interpretação constitucional, ideia que será 
defendida por Häberle. 
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Muito embora a Justiça apareça como uma figura 
neutra e apaziguadora de desavenças no seio da sociedade, há, 
em contrapartida, a expectativa das partes envolvidas em 
saírem vencedores do litígio, ou seja, a busca pela justiça 
significa muito mais a busca por uma sentença que 
determinará um vencedor do que exatamente uma conciliação 
(MAUS, 2000). 

Então, a Constituição é traduzida como uma 
identidade, com histórias comuns, bem como o 
comprometimento com determinados ideais compartilhados, 
por isso deve haver a participação da população nos assuntos 
da comunidade. Portanto, o papel do Judiciário deve ir além 
de aproximar o direito e a realidade histórica, pois deve criar 
um espaço para o debate das questões, em razão da abertura 
da constituição a novos intérpretes (CITTADINO, 2002, p. 
17-39). 

No Brasil, os direitos fundamentais tornaram-se o 
núcleo base da chamada Constituição Cidadã, permeando no 
restante do ordenamento jurídico. Assim, o objetivo principal 
da constituição é implementar os valores a fim de efetivar o 
bem-estar da comunidade, contrapondo-se ao pensamento 
que defende a autonomia dos indivíduos. O 
constitucionalismo contemporâneo está centrado na 
dignidade humana e na solidariedade social. Já os direitos 
fundamentais podem ser analisados tanto pelo seu 
reconhecimento pela comunidade quanto pelos valores 
constitucionais (CITTADINO, 2002, p. 27-39).  

O constitucionalismo democrático, então, à medida 
que realiza a abertura para os intérpretes, quer (e deve buscar) 
efetivar os direitos assegurados no texto constitucional, vê-se, 
portanto, a importância desse constitucionalismo na 
efetivação destas normas constitucionais. Bem verdade que a 
atuação do Judiciário não pode se mostrar incompatível com 
o regime democrático, ele deve sim proferir decisões corretas, 
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e não atuar como criador ou profeta do Direito, pois à 
medida que as normas e os princípios constitucionais são 
vinculantes e não escolhidos a interpretação deve ocorrer, no 
caso concreto, da maneira mais correta possível 
(CITTADINO, 2002, p. 27-39). 

Maus destaca o papel do Judiciário, a partir de uma 
contextualização de uma sociedade patriarcal e da unificação 
de mecanismos funcionais da sociedade industrial moderna. 
Sua crítica destina-se, em especial, à Corte Constitucional 
Alemã, vez que a ascensão do nazismo exigiu neste país uma 
desvinculação do juiz à lei. A crítica realizada no texto, muito 
embora destinada à Alemanha, serve de reflexão também ao 
papel do Judiciário brasileiro, pois hoje, aqui, também se vive 
um momento onde a separação dos Poderes é desrespeitada 
em decorrência da centralização da tomada de decisões nas 
mãos do Judiciário (MAUS, 2000). 

Acerca da concepção democrática de Estado, Maus 
refere que quebrar com o paradigma patriarcal gera 
consequências na relação Legislativo e Judiciário, daí entende-
se que o poder de interpretação dos tribunais frente às leis 
deve ser limitado ao máximo. Assim, uma vez havendo 
limitação ao Judiciário e ao Executivo, destaca-se o 
Legislativo ante aos demais poderes, o que ocorre no modelo 
clássico de separação de poderes. Fato é que a partir do pós 
Grande Guerra, a independência do Judiciário passou a 
significar muito mais do que independência funcional frente 
aos demais Poderes (LEAL, 2007, p. 108-109). 
Consequentemente, o nascimento de um Direito 
suprapositivo fez com que a Corte Constitucional, além de 
aumentar, por conta própria, suas funções, passasse a se ver 
como competente para julgar até a própria Constituição, 
dando-lhe a interpretação que lhe parecesse melhor. 

A verdade é que, quando a própria justiça eleva-se à 
condição de instância moral suprema da sociedade, não há 
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como haver um efetivo controle social. No mundo dos fatos, 
o que se tem por parte da sociedade é uma expectativa muito 
grande em relação ao Judiciário, há uma esperança de que este 
será capaz de sanar as mazelas sociais, o que acaba por criar 
ainda mais empecilhos ao controle que deveria ocorrer. 

Outrossim, a questão moral mostra-se fortalecida 
quando imposta pelo Judiciário, pois é no curso do processo 
que o cidadão tem verdadeira ciência do que lhe restou 
proibido e que passa a se adequar ao futuro permitido, o qual 
pode restar alterado face às circunstâncias externas. Assim, 
vê-se na sociedade moderna a proliferação de expressões que 
buscam impor um padrão moral, como é o caso, por 
exemplo, da má-fé. Em verdade, a Constituição é tida como 
documento que institucionaliza processos e garantias 
fundamentais, os quais conseguem garantir os processos 
políticos e sociais (MAUS, 2000). 

Hoje, percebe-se que a população tem depositado 
suas angústias e esperanças no Judiciário, ideia que é 
corroborada à medida que se expressa o descrédito com os 
demais Poderes, Legislativo e Executivo. Ora, além de haver 
um desequilíbrio na separação dos Poderes (estabelecida na 
Constituição Federal de 1988), há um número cada vez maior 
de demandas que buscam um aval do Judiciário para 
responder questões que poderiam e deveriam ser 
solucionados pelos outros poderes, na maioria das vezes, em 
sede administrativa, a exemplo do que ocorre com as ações 
envolvendo acesso à saúde, as quais, cada vez mais, 
desembocam no Judiciário e às ações previdenciárias, estas na 
alçada da Justiça Federal (exceto em casos específicos de 
benefícios previdenciários decorrentes de acidente de 
trabalho). 

Para compreender as crises enfrentadas pela jurisdição 
e o porquê da ineficácia jurisdicional, necessário explicitar que 
o processo e a jurisdição constituem-se como um “novo 
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espaço de cidadania. Para tanto, porém, o processo precisaria 
ser visto sob uma nova perspectiva, isto é, enquanto uma 
nova instância reservada ao indivíduo no exercício de suas 
prerrogativas de cidadania” (LEAL, 2007, p. 172.). 

Dentre as novas fórmulas bastante utilizadas no 
Brasil, quais sejam a arbitragem, a mediação e a conciliação, a 
última ganha destaque no presente estudo, muito embora 
ainda haja confusão entre esta figura e a da mediação (as 
diferenças serão esclarecidas no segundo tópico). Fato é que 
todos estes mecanismos buscam, de um ou outro modo, 
alcançar à população uma jurisdição mais célere e eficiente, 
proporcionando um tratamento adequado ao conflito e, por 
consequência, desafogar o Judiciário. 

Atualmente, o Judiciário está vivenciando um 
momento crucial, de um lado, recebe cada vez mais demandas 
e, de outro, busca mecanismos que se mostrem capazes de 
atender estas demandas de modo satisfatório ou alternativas 
que se mostrem viáveis para solucionar de forma adequada os 
conflitos, a exemplo da arbitragem, da conciliação e da 
mediação. Mas por que o Judiciário e o sistema processual 
enfrentam uma crise? 

Dados do CNJ11 mostram que há, nos últimos 10 
anos, uma discrepância entre o número de 
servidores/magistrados e o número de demandas que se 
acumulam anualmente, aguardando uma efetiva prestação 
jurisdicional, no sentido de sair dos quadros de processos 
pendentes. Isso se torna evidente, haja vista que estes 
processos representam muito mais do que números, 
representam a angústia de milhares de brasileiros, os quais 
aguardam um tratamento adequado aos conflitos que 

                                                 
11Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/relatorios/justica_num
eros_2003.pdf>. Acesso em: 01 ago. 2014. 
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permeiam a sua vida e o seu cotidiano. 
Repensar o Judiciário significa repensar como esta 

esfera do poder poderá lidar, de modo adequado, com 
problemas que já faziam parte de sua rotina há anos – 
morosidade, ineficiência, excesso de demanda, etc – e, ainda 
assim, também lidar com problemas oriundos de uma 
sociedade complexa e que reclama por soluções cada vez mais 
céleres? 

Neste contexto de aproximação do Judiciário e de 
invasão do Direito na vida social cotidiana, surgem demandas 
reprimidas, abarrotando unidades judiciárias de primeira 
instância e tribunais. Este é um dos aspectos que demonstram 
a crise que o modo estatal de dizer o direito está vivenciando, 
pois estão presentes questões como escassez de recursos, 
deficiências formativas dos operadores de direito, número de 
demandas aumentando progressivamente nos últimos anos, a 
complexidade é cada vez maior dos temas que precisam ser 
enfrentados e a multiplicação de sujeitos envolvidos nos polos 
das relações jurídicas inviabilizam o tratamento de conflitos 
de forma célere pelo modelo estatal (MORAIS; SPENGLER, 
2008, p. 98-99). 

A chamada crise objetiva ou pragmática que se refere 
basicamente à burocratização e à lentidão dos procedimentos 
e o acúmulo de demandas, associada à terceira crise 
denominada subjetiva ou tecnológica que engloba a 
incapacidade dos operadores de direito tradicionais de lidarem 
com novas realidades fáticas que exigem uma (re)formulação 
das mentalidades, pois foram moldados para funcionar 
através de um mecanismo lógico-formal, que não atende às 
soluções buscadas para conflitos contemporâneos, em 
particular os que envolvem interesses transindividuais 
(MORAIS; SPENGLER, 2008, p. 99-100). 

Já a crise paradigmática traz uma discussão acerca da 
adequação do modelo jurisdicional para atender as atuais 
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necessidades sociais em razão do conteúdo das demandas, do 
instrumental jurídico utilizado e dos sujeitos envolvidos, 
questionando os métodos e conteúdos empregados na busca 
de uma solução pacífica para os conflitos (MORAIS; 
SPENGLER, 2008, p. 100). 

Frente às crises expostas, surge uma necessidade 
imediata de alternativa do modelo atual. Não se questiona 
apenas a longa duração de um processo judicial, mas sim a 
eficiência dos julgados. O modelo estatal tradicional submete-
nos ao direito posto por um ser humano (juiz) investido no 
poder de dizer o direito das partes, sem que integre a relação 
entre os litigantes. A prática tem demonstrado que esta nem 
sempre é a melhor opção, tanto que métodos alternativos 
ganham força e aval da sociedade, maior interessada na 
resolução dos litígios. 

Como superar a crise do Judiciário? Um ponto de 
partida pode ser a implementação de políticas públicas pelo 
Estado, mas com participação ativa da sociedade. Por isso, 
necessário ter claro em mente uma noção do que são políticas 
públicas e de que forma podem auxiliar no processo de 
transformação da crise do Judiciário, assunto que será 
abordado na próxima seção. 

 
3 A política pública descentralizada: participação da 
sociedade civil no processo conciliatório 
 

É notória a crise enfrentada pelo Judiciário, porém 
não compete apenas ao Estado buscar uma solução. À 
medida que a sociedade é a grande destinatária e interessada, 
deve ela também buscar mecanismos e meios para participar 
do processo de reelaboração/reestruturação dos instrumentos 
a serem implementados pelo Estado (leia-se, Judiciário). 

Contudo, para que se compreenda a necessidade e a 
importância da participação social nestes processos, é 
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necessário entender que a busca por soluções aqui envolve: 
Estado (Legislativo, Executivo e Judiciário) e sociedade civil, 
pois, sem esta coesão, os procedimentos tendem a ser 
pautados por princípios éticos, mas também por vontade e 
comprometimento no processo. 

A partir de seu início na década de 1970 e 
impulsionada na década seguinte, a reforma da ação do 
Estado na área social ganhou corpo no processo de 
redemocratização do Brasil, demarcado pela Constituição 
Federal de 1988, com eixo na democratização dos processos 
decisórios como condição da equidade dos resultados, 
excluída a sociedade civil no processo de formulação das 
políticas públicas, da implementação de programas e do 
controle da ação governamental. 

Esse quadro foi alterado a partir dos anos 1990, pela 
introdução na agenda democrática de preocupações com a 
eficiência, a eficácia e a efetividade da ação estatal e com a 
qualidade dos serviços públicos, itens da agenda neoliberal 
modificadores da ação social proposta nos anos 80, passando 
à racionalização da redução de gastos e à descentralização da 
máquina pública, na busca de novas articulações com a 
sociedade civil e o mercado, como se pode ver na obra de 
Dowbor (2000). 

Além destas questões, destaca-se o movimento que 
iniciou na Europa, o pós-positivismo como sendo “a 
designação provisória e genérica de um ideário difuso, no qual 
se incluem a definição das relações entre valores, princípios e 
regras, aspectos da chamada nova hermenêutica 
constitucional, e a teoria dos direitos fundamentais, edificada 
sobre o fundamento da dignidade da pessoa humana” 
(BARCELLOS, 2003, p. 336). 

No Brasil, esta ideia é impulsionada pela Constituição 
Federal de 1988, que tem seu conteúdo calcado em princípios 
e na supremacia dos direitos fundamentais (BARCELLOS, 
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2003, p. 329). A concepção do constitucionalismo moderno 
está centrada numa lógica de valores, numa “reaproximação 
entre ética e Direito [...] esses valores compartilhados por 
toda a comunidade, em dado momento e lugar, materializam-
se em princípios, que passam a estar abrigados na 
Constituição” (BARROSO, 2003, p. 28-35). Assim, o século 
XXI tem início com um constitucionalismo baseado em uma 
constituição aberta e centrada em valores12, deixando a lógica 
positivista de lado. 

Em decorrência do pós-positivismo, o ordenamento 
jurídico passa a ser centrado em uma gama de princípios e, 
aqui, necessário mencionar a concepção de Alexy (2006, p. 
85-153) acerca dos princípios, pois estes são maleáveis, 
flexíveis e serão aplicados de acordo com as peculiaridades do 
caso concreto, diferentemente do que ocorre com as regras, 
que serão ou não aplicadas, muito embora regras e princípios 
estejam dentro do grupo das normas jurídicas. Pois bem, ao 
passo que os mencionados princípios vêm para o 
ordenamento jurídico, necessário ponderar acerca da atuação 
do legislador. 

Assim, impuseram-se políticas públicas voltadas para a 
construção de uma nova imagem em que o Estado se mostra 
passível de mudanças, orientadas para a superação de 
características paralisantes de sua estrutura centralizada, num 
avanço rumo à adequação e à reconstrução da esfera pública 
para a democratização da gestão social, com foco no 
empoderamento local e na participação de um maior número 
de atores incluindo a sociedade civil e o indivíduo. 

Especificamente no que diz respeito à possibilidade 
real e não apenas formal de que o indivíduo participe como 

                                                 
12 Häberle (1997) dirá que a sociedade enquanto destinatária dos preceitos 
constitucionais pode e deve opinar no modo como ela será elaborada e 
interpretada, daí a expressão “sociedade aberta de intérpretes”.   
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cidadão ativo em sua relação com o Estado, para além do 
simples direito de voto, já é possível notar avanços 
importantes especificamente tendo em vista a democratização 
do acesso à Justiça pela totalidade dos brasileiros, como 
concretização da garantia constitucional de que “todos são 
iguais perante a lei”, presente no caput do Artigo 5º da 
Constituição Federal de 1988. 

Na verdade, o contrário seria insustentável no 
contexto do Estado Democrático de Direito, em que se realça 
a preocupação jurídica e efetiva com a noção de dignidade 
humana (com vistas a mantê-la a salvo) ao referir à 
pluralidade e a não discriminação com fundamentos sociais, e 
ao “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação”, respectivamente do preâmbulo e no Art. 3º, 
inciso IV, da mesma Constituição Federal de1988. 

Ora, se os princípios estão fundados em uma ideia 
genérica, que será moldada de acordo com a situação fática 
em análise, necessário questionar e repensar a atuação do 
legislador, pois a prática de séculos tem demonstrado que 
uma avalanche de legislações que buscam coibir determinada 
conduta ou penalizar certa prática, por si só, não é suficiente 
para impedir que estas práticas ocorram no mundo dos fatos. 
E a equação é um tanto simples, pois a sociedade está sempre 
um passo a frente do Direito e pensar que isso pode ser 
diferente é uma ilusão do legislador, da sociedade e até 
mesmo do Judiciário. 

Daí a necessidade de pensar em um sistema mais 
maleável à realidade que é apresentada aos nossos olhos, de 
cogitar a existência de um sistema capaz de suprir as 
necessidades de uma sociedade cada vez mais complexa e 
mais necessitada de uma resposta que seja célere e eficiente. A 
prática e o tempo têm demonstrado que as técnicas 
convencionais até então adotadas pelo Judiciário não se 
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mostraram aptas a suprir estas necessidades. 
Inicialmente, cabe fazer uma menção ao que se 

entende por política pública, a fim de que haja uma melhor 
compreensão, a seguir, sobre a importância da sociedade civil 
no processo conciliatório. Necessário destacar que as políticas 
públicas “[...] não são uma espécie de setor ou departamento 
com vida própria. Elas são o resultado da política, 
compreensíveis à luz das instituições e dos processos 
políticos, os quais estão intimamente ligados às questões mais 
gerais da sociedade” (SCHMIDT, 2008, p. 2309). 

A fim de que se compreenda o papel da sociedade 
civil no processo conciliatório, necessário trazer à tona uma 
série de elementos, a exemplo da crise do Judiciário, já 
comentada e do pós-positivismo, que trará ao sistema jurídico 
um novo ponto central, eis que o enfoque será de caráter 
principiológico e não mais legalista (ou seja, o Código Civil 
deixa de nortear o sistema jurídico e a Constituição passa a 
desempenhar tal papel), além, é claro, da complexidade das 
relações fáticas e jurídicas, bem como da concepção de 
política pública, indispensável para a assimilação da temática 
aqui proposta. 

Para que seja gerada uma política pública, o primeiro 
passo é “transformar uma situação de dificuldade em 
problema político [...]. Nas sociedades contemporâneas, a 
mídia13 é um ator com grande força para chamar a atenção 
sobre os problemas sociais e influenciar na sua inclusão na 
agenda política” (SCHMIDT, 2008, p. 2315-2316). O apoio 
da mídia mostra-se extremamente importante à medida que 
mais adeptos são angariados e que mais pessoas passam a 
perceber a importância daquilo que é divulgado, a exemplo do 

                                                 
13Adiante será abordada a campanha do CNJ acerca da conciliação, a qual 
foi amplamente divulgada na mídia brasileira, no intuito de explicar à 
população o papel e a importância deste mecanismo. 
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que tem ocorrido com a conciliação. 
Conscientizar a população da existência e o modo de 

operação dos mecanismos alternativos de resolução de 
conflitos é um passo bastante importante, uma vez que 
pulveriza a informação e faz com que a ideia ganhe mais 
adeptos, além, é claro, de estimular o conhecimento acerca da 
necessidade de buscar mecanismos que se mostrem mais 
eficientes àqueles tradicionais apresentados pelo Judiciário. 

A implementação das mencionadas políticas públicas 
passam por cinco fases. A primeira chamada de “percepção e 
definição de problemas”, aqui se busca visualizar uma 
situação de dificuldade que possa ser transformada em 
política pública. A segunda fase diz respeito à “inserção na 
agenda política”, que pode ser definida de modo sistêmico, 
governamental ou institucional ou em modo de decisão. A 
terceira fase diz respeito à formulação, trata-se do momento 
em que se discute qual a melhor maneira de encarar o 
problema, de elencar quais as diretrizes serão seguidas. Na 
quarta fase tem-se a implementação, na qual se concretizam 
as ideias da fase anterior, aqui é necessário que haja uma forte 
integração entre o momento da formulação e o da 
implementação. Por fim, tem-se a avaliação, que é o 
momento onde serão verificadas as falhas e ganhos da 
implementação da dita política pública, a fim de verificar se 
ela tem de ter continuidade ou se deve sofrer alguma alteração 
(SCHMIDT, 2008, p. 2315-2320). 

De nada adianta falar em mecanismos alternativos no 
tratamento de conflitos, porém, se a sociedade mantiver o 
pensamento de que o Estado deve assegurar uma série de 
prestações e aquela ser apenas uma mera destinatária. A 
adoção de uma nova conduta deve partir tanto do Estado 
quanto da sociedade, por isso ganha força o pensamento de 
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Etzioni (2000, p. 13), que fala da chamada “terceira via”14, ou 
seja, de uma boa sociedade, na qual as pessoas se tratam 
como membros de uma mesma comunidade, unidas por laços 
de afeto e por interesses comuns. 

Todavia, malgrado ingentes esforços governamentais, 
a função jurisdicional enfrenta uma crise de efetividade, 
carente de quantidade e qualidade na prestação que lhe cabe; 
os métodos e conteúdos utilizados mostram-se pouco 
adequados às novas exigências de demandas complexas, 
somados à diversidade de sujeitos envolvidos em conflitos e a 
natureza formal e técnica da linguagem, além dos rituais dos 
procedimentos judiciais, os quais propiciam lentidão e 
acúmulo, enquanto parcela significativa da população 
brasileira permanece sem acesso à justiça. 

Insuficientes são as formas tradicionais de tratamento 
dos conflitos existentes, perde-se a confiança na jurisdição, o 
que conduz à busca de outros modos de tratamento para 
abreviar os conflitos, com a proposta de um modelo baseado 
numa perspectiva de consenso. É nesse contexto que surge a 
alternativa da terceira via. 

Considerando a sociedade de consumo (BAUMAN, 
2008) hoje existente e que, cada vez mais, ganha força, impõe-
se repensar a estrutura social que será desenhada a fim de 
saber quais serão os parâmetros norteadores da sociedade. 
Nessa linha, necessário dar destaque às ideias de Etzione 
(2000, p. 24), ao defender que as comunidades proporcionam 
laços de afeto que transformam grupos de pessoas em 
entidades sociais semelhantes a grandes famílias. Ora, estas 
comunidades são capazes de transmitir uma cultura moral 

                                                 
14 Cabe aqui frisar que a concepção de terceira via de Lathan é diferente 
daquela preceituada por Etzioni, muito embora as duas apontem à 
necessidade de um novo formato/modelo de estado e de uma imperativa 
inter-relação entre Estado e sociedade (ou comunidade, vez aqui não será 
aprofundada a discussão existente entre estes vocábulos). 
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compartida, bem como valores e significados sociais que 
consideram virtuosos.  

Ao delinear a concepção de capital social, é 
importante mencionar que “as pessoas querem sim fazer 
coisas socialmente úteis se tiverem a oportunidade, e esta 
oportunidade se organiza” (DOWBOR, 2008, p. 45-46). Daí a 
importância de uma análise sistêmica acerca dos problemas 
até aqui suscitados, pois fugir desta visão significa conspirar 
para um modelo que facilmente fracassará, pois não terá bases 
que o sustentarão. 

 
É esse novo cidadão produzido pela contemporaneidade que es-
tá fazendo a diferença, abrindo uma perspectiva de grandes ino-
vações e mudanças na cultura política e no padrão das relações 
sociais. É esse novo autor social, aparentemente atomizado, frá-
gil, desorganizado se analisado pela ótica da ciência política 
convencional, que está na verdade sendo o novo agente propulsor 
das transformações de toda ordem que ocorrem na vida em soci-
edade nas últimas décadas (FEIJÓ, 2008, p. 15). 

 
Fato é que “[...] todas as demandas que se apresentam 

à gerência pública partem do pressuposto básico de que os 
gestores e funcionários devem, necessariamente, levar em 
consideração o que os cidadãos esperam ou desejam que 
melhore” (KLIKSBERG, 1997, p. 84). Falar em gerência 
significa repensar o modelo das estruturas organizacionais, 
significa pensá-las de modo descentralizado e compartilhado, 
a fim de atender as necessidades atuais e futuras, além é claro 
da necessidade de cooperação, no intuito de aumentar o 
número de atendimentos (haja vista que as demandas são 
crescentes). “O sucesso da participação está ligado ao fato de 
corresponder a aspectos fundamentais da personalidade do 
ser humano. Este só se envolve plenamente quando 
efetivamente participa” (KLIKSBERG, 1997, p. 111-113). 
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Falar em descentralização e em participação não 
significa dizer que há uma redução do poder de gerência, pelo 
contrário, esta pulverização possibilita um aumento no 
número de pessoas envolvidas e, consequentemente, no 
número de destinatários das soluções que se almejam. Hoje, a 
“a mudança de prioridades surge das exigências impostas pela 
‘aldeia global’ e pelos cenários instáveis”. Gerenciar de modo 
eficientemente, na atualidade, significa estar atrelado “[...] à 
possibilidade de dar o ‘salto tecnológico’ e inserir-se 
ativamente em linhas de trabalho como as mencionadas” 
(KLIKSBERG, 1997, p. 113-116). 

Necessário compreender que o processo de 
participação da sociedade, a chamada terceira via, passa pela 
adoção de princípios éticos e de conduta que devem ser 
seguidos. Nessa linha, o CNJ editou a Resolução nº. 125 que 
elenca quais as medidas devem ser adotadas pelos 
conciliadores na atuação e desempenho de suas atribuições, 
bem como a imposição de atualização, capacitação e 
reciclagem permanente destes auxiliares da Justiça, a fim de 
que eles atendam as expectativas da comunidade (CNJ). 

A Resolução nº. 125 traz, ainda, em seu anexo III, o 
Código de Ética aplicável aos mediadores e conciliadores, 
sendo que a parte introdutória faz menção ao incremento de 
uma política pública no tratamento de conflitos e à qualidade 
dos serviços de mediação e de conciliação “[...] enquanto 
instrumentos efetivos de pacificação social e de prevenção de 
litígios, [...] norteado por princípios que formam a consciência 
dos terceiros facilitadores, como profissionais, e representam 
imperativos de sua conduta”. 

Os elementos contidos na referida Resolução 
demonstram o início de uma materialização da participação 
social no processo de reconhecimento e concretização de 
uma nova postura, na adoção de novos mecanismos, que se 
mostram mais adequados à compreensão e tratamento dos 
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conflitos derivados da complexidade social e de uma era em 
que o tempo é cada vez mais valioso, escasso e veloz. Há um 
redesenho do Estado e dos demais envolvidos no processo de 
tratamento de conflitos e uma clara tendência de que o 
Judiciário perca um pouco de sua força. 

A construção destas novas relações e das instituições 
com inovadoras atribuições expressam não apenas um 
discurso teórico acerca de uma nova postura, mas demonstra 
que estes mecanismos elencados pela doutrina têm sido, 
pouco a pouco e cada vez mais, incorporados pela prática, na 
tentativa de sanar os problemas que assolam o atual sistema, 
notadamente o sistema de justiça. Uma das vias para a 
democratização do Judiciário e a descentralização das 
chamadas políticas públicas foi a criação dos juizados 
especiais, que, em face da sua essência desburocratizada, surge 
como a porta de entrada para uma prestação jurisdicional 
mais ágil, acessível e eficiente. 
 
4 A criação dos juizados especiais cíveis como forma de 
acesso à justiça e agilidade do processo judicial 
 

Antes de adentrar no sentido da expressão 
“conciliação” e nas razões pelas quais este mecanismo tem 
ganho força no ordenamento jurídico brasileiro, necessário 
compreender, primeiro, o papel dos Juizados Especiais, que 
servirão de mola propulsora àquela. Pois bem, a promulgação 
da Lei 9.099/95 traz ao sistema processual brasileiro 
inovações, à medida que surge um novo rito, porém, aqui 
cabe um maior destaque à Lei 10.259/2001, a chamada Lei 
dos Juizados Especiais Federais, que pode ser aplicada em 
conjunto com a Lei 9.099/95 nas situações em que não 
houver conflito entre ambas. 

As duas leis trarão ao ordenamento jurídico brasileiro 
a utilização da conciliação não como simples fase processual 
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obrigatória, na qual o magistrado simplesmente perguntava se 
havia possibilidade de conciliação por mera determinação 
legal e de maneira formal, mas sim como um processo 
incidental à ação judicial em andamento. Ressaltando que 
várias dessas audiências de conciliação são realizadas por 
juízes leigos que podem contribuir para realização de 
atividades próprias do Judiciário, como é a de solução de 
conflitos. 

Antes, porém, de tratar das duas leis, (a Lei 9.099/95 e 
da Lei 10.259/2001) necessário fazer algumas ponderações 
acerca da Lei 7.244/84, que criou o chamado “juizado de 
pequenas causas”, substituída 11 anos depois pela Lei 
9.099/95. Em ambas, tem-se a tentativa de assegurar aos 
cidadãos brasileiros o acesso à justiça, previsto 
constitucionalmente, de modo gratuito e de forma eficiente, 
pois à medida que o Estado concentra em suas mãos o 
monopólio da Justiça, avoca para si a responsabilidade de 
realizar uma prestação jurisdicional célere e eficaz. 

Apesar de os Juizados de Pequenas Causas e o Juizado 
Especial Cível trazerem uma gama de princípios que tem por 
intuito agilizar a prestação jurisdicional, no seio de boa parte 
da doutrina, porém, há certos preconceitos em relação a estes 
procedimentos, vistos como uma “sub-justiça”, uma “justiça 
de segunda classe” ou, ainda, uma “justiça de pobres”. 

Inegável, porém, é o fato de estas leis ingressarem no 
ordenamento jurídico brasileiro como tentativa de tornar a 
prestação jurisdicional mais célere. Notadamente, a Lei 
7.244/84 traz como inovação a política de conciliação, bem 
como o intuito de simplificar, descomplicar e acelerar o 
trâmite do processo. A ideia de criar uma justiça mais 
acessível, rápida e menos burocrática, destinada aos 
“pequenos litígios”, estava atrelada a uma tentativa de dar 
credibilidade (mais) ao Judiciário, que vivia um momento de 
afastamento do cidadão. 
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A Lei 7.244/84 passa, então, a ser vista como uma 
“resposta do ‘Direito Moderno’ a essa exigência elementar do 
estilo de vida e relações que se veem na sociedade 
contemporânea, com a intensificação dos conflitos na área 
urbana em decorrência da migração para estas áreas (IBGE) 
angustiada pela superpopulação, pela pobreza e pela 
violência” (DINAMARCO, 1985, p. 118). 

A Lei que criou os Juizados Especiais de Pequenas 
Causas colocava aos litígios uma limitação de valor, ou seja, 
eles não poderiam exceder 20 (vinte) vezes o salário mínimo 
vigente e deveriam dispor sobre direitos patrimoniais e que 
tenham por objeto: a condenação em dinheiro; a condenação 
à entrega de coisa certa móvel ou ao cumprimento de 
obrigação de fazer, a cargo de fabricante ou fornecedor de 
bens e serviços para consumo; a desconstituição e a 
declaração de nulidade de contrato relativo a coisas móveis e 
semoventes. Às partes é possibilitado o acompanhamento de 
um advogado. 

Não era aplicável às causas de natureza alimentar, 
falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, nem às 
relativas a acidentes do trabalho, a resíduos e ao estado e 
capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial. 
Ademais, já havia previsão de que a opção pelo procedimento 
previsto nesta Lei importaria em renúncia ao crédito 
excedente ao limite estabelecido (20 – vinte – vezes o salário 
mínimo vigente), excetuada a hipótese de conciliação. 
Portanto, percebe-se aqui uma valoração da conciliação, o que 
com o passar dos anos e com o agravamento da crise do 
Judiciário ganhará mais força. 

O Artigo 2º da Lei 7.244/84 traz uma gama de 
princípios mencionando que o processo, perante o Juizado 
Especial de Pequenas Causas, será orientado pelos critérios da 
oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 
celeridade, buscando sempre que possível a conciliação das 
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partes. Este é o primeiro de vários momentos em que haverá 
menção à conciliação. 

O Artigo 8º da Lei 7.244/84 dispõe quem pode e 
quem não pode ser parte nos procedimentos do Juizado 
Especial de Pequenas Causas. Estão excluídos deste 
procedimento o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de 
direito público, as empresas públicas da União, a massa falida 
e o insolvente civil. Podem utilizar o procedimento, as 
pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de 
pessoas Jurídicas.  

Já o Artigo 22 da Lei 7.244/84 menciona que, uma 
vez aberta a sessão, o Juiz esclarecerá às partes presentes 
sobre as vantagens da conciliação, mostrando-lhes os riscos e 
as consequências do litígio. O Artigo 25 refere que o Juízo 
arbitral considerar-se-á instaurado, independentemente de 
termo de compromisso, com a escolha do árbitro pelas partes, 
fazendo o Juiz, caso não esteja o mesmo presente, sua 
convocação e a imediata designação de data para a audiência 
de instrução. 

Os Juizados de Pequenas Causas inauguram uma nova 
fase no Brasil, na relação entre jurisdicionado e Judiciário, 
pois buscam proporcionar à população a resolução de 
problemas e o efetivo acesso à justiça. O próximo passo à 
conciliação consiste em um “aprimoramento” da Lei 
7.244/84, que ganha corpo com a Lei 9.099/95, cuja 
exposição de motivos aponta ao Artigo 98, caput e inciso I da 
Constituição Federal de 1988, que determinou a criação dos 
Juizados Especiais Civis e Criminais. 

Quando da discussão e promulgação da Lei 9.099/95, 
levou-se em consideração a experiência dos Juizados 
Especiais de Pequenas Causas Civis, referência no tratamento 
ágil e desburocratizado das demandas a ele levadas. Os 
resultados dos Juizados de Pequenas Causas, bem como dos 
Conselhos informais de Conciliação, também foram 
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considerados, cabendo destacar que as atividades 
desempenhadas pelos conciliadores não tinham natureza 
jurisdicional, daí o porquê da diferenciação com as atividades 
do juiz togado, que tem por atribuição fiscalizar a atividade 
conciliatória. 

Esta carga de elementos demonstra a necessidade que 
a sociedade tem de soluções rápidas em um tempo líquido 
moderno (BAUMAN, 2005). Pois bem, os Juizados Especiais, 
seja no âmbito estadual, seja no federal, surgem não só como 
tentativa de uma resolução dos problemas sem que haja um 
descrédito na atribuição jurisdicional, típica do Judiciário, pelo 
contrário, tratam-se de mecanismos que buscam aproximar a 
população deste Poder e assegurar, de fato, o acesso à justiça, 
assegurado no texto constitucional. 

A Lei 9.099/95 é pautada pela informalidade, 
gratuidade e rapidez. A Exposição de Motivos da Lei 
9.099/95 dispõe em breves linhas os elementos basilares desta 
legislação, quais sejam: a) Princípios gerais. Os critérios e 
princípios do processo das pequenas causas penais - 
oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 
celeridade - são explicitados nas Disposições Gerais do 
Projeto, que coloca como objetivos da lei a reparação dos 
danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa 
de liberdade. b) Competência. [...] c) Fase preliminar. Destina-
se à tentativa de conciliação, englobando a transação no 
campo civil e a proposta do Ministério Público para aplicação 
de pena restritiva de diretos ou multa. 

Cabe destacar que a interpretação constitucional é 
“fruto da evolução seletiva, que conserva muitos dos concei-
tos tradicionais, aos quais, todavia, agrega ideias que anunci-
am novos tempos e acodem a novas demandas” (BARCEL-
LOS, 2003, p. 327). Fato é que não há razão para abandonar 
os elementos tradicionais da hermenêutica, todavia, fica 
evidente que a Constituição Federal de 1988 traz a possibili-
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dade/necessidade de uma ampliação do conceito interpretati-
vo, eis que a abertura dos princípios possibilita/exige esta 
conduta. Assim sendo, cai por terra a concepção de que as 
normas trazem sempre um sentido único que se aplica a todas 
as situações. O intérprete tende, então, a utilizar tanto a tradi-
ção quanto a modernidade. 

Os Juizados Especiais Cíveis são vistos não como um 
microssistema que cria um procedimento sumaríssimo, mas 
sim como um mecanismo especializado que tem origem e 
também fundamento constitucional, que busca assegurar aos 
cidadãos um mecanismo ágil e simplificado no alcance da 
prestação jurisdicional e também um acesso efetivo à Justiça. 

O Artigo 2º da Lei 9.099/95 demonstra a preocupa-
ção com a prestação jurisdicional eficiente à medida que 
dispõe que o Juizado Especial Cível será norteado pelos 
princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, econo-
mia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 
conciliação ou a transação. Além de uma gama de princípios 
que buscam dar agilidade ao andamento do processo, tem-se 
expressa a tentativa e a busca pela conciliação. Ideia que é 
corroborada no Artigo 3º, ao mencionar que o Juizado Espe-
cial Cível tem competência para conciliação, processo e jul-
gamento das causas cíveis de menor complexidade. 

Na verdade, a carga valorativa dos princípios, defen-
dida pelo pós-positivismo, que no Brasil se destaca com a 
Constituição Federal de 1988, começa a ganhar força nos 
chamados microssistemas jurídicos e aqui se tem um claro 
exemplo disso. Cabe também destacar que os princípios do 
Juizado Especial Cível têm origem constitucional. 

No que diz respeito à competência (exceto no que se 
refere ao valor) e legitimidade das partes, a Lei 9.099/95 
mantém o que dizia a Lei 7.244/84, sendo diferenciada no 
que tange ao procedimento de execução que será processado 
no âmbito do Juizado Especial Cível e não mais na Justiça 
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Comum como ocorria. Já em relação à competência em razão 
do valor da causa, podem ser objeto apenas as ações cujo 
valor da causa atinja 20 (vinte) vezes o salário mínimo vigente 
à época da propositura da ação, sem a necessidade de um 
procurador acompanhar as partes; e nas ações que versem 
sobre litígios cujo valor exceda 20 (vinte) vezes o salário 
mínimo, mas não ultrapasse 40 (quarenta) vezes, deve a parte 
estar representada por um procurador. 

Aqui, a análise dos princípios ficará em um segundo 
plano, em que pese o foco estar centrado na conciliação, 
mencionada nos Artigos 2º e 3º da Lei 9.099/95. Pois bem, a 
conciliação traduz-se em mais uma tentativa de o Judiciário 
realizar a pacificação social, no Juizado Especial Cível. 

A Lei 9.099/95 trouxe reflexos ao antigo Código de 
Processo Civil, que, em 1995, sofreu uma reforma a fim de 
incluir no Artigo 277 a chamada audiência de conciliação. Já a 
Lei 10.259/01 cria os Juizados Especiais Cíveis e Criminais 
Federais, que decorre da Emenda Constitucional 22/1999, 
que acrescentou ao Artigo 98 da Constituição Federal de 
1988, parágrafo único, no intuito de fazer com que a primeira 
instância da Justiça Federal seguisse o exemplo bem sucedido 
dos Juizados Especiais Estaduais (Lei 9.099/95). 

À Lei 10.259/01 também são aplicáveis os princípios 
norteadores da Lei 9.099/95, haja vista que aquela legislação 
não chega a estabelecer um procedimento próprio, mas vem 
apenas para fixar/delimitar especificidades procedimentais 
atinentes à justiça federal. Em verdade, o que há é uma adap-
tação à esfera federal, não se trata, portanto, de uma estrutura 
nova. 

Um dos pontos de destaque da Lei 10.259/01 é a ce-
leridade na tramitação de ações previdenciárias. Apesar de 
constar na exposição de motivos da lei de criação dos Juiza-
dos Especiais Federais que seria uma solução ao desafoga-
mento de ações da Justiça Federal, tanto em 1º quanto em 2º 
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grau, cabe destacar que os números do CNJ (anteriormente 
citados) mostram que, na prática, isso não ocorreu de modo 
plenamente satisfatório. 

O Artigo 3º da Lei 10.259/01 dispõe que compete ao 
Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar 
causas de competência da Justiça Federal até o valor de ses-
senta salários mínimos, bem como executar as suas sentenças. 
Percebe-se que há, novamente, forte apelo e menção à conci-
liação. Questão interessante diz respeito à possibilidade de 
realizar prova pericial, que foi incorporada em razão de ser 
comumente utilizada nas demandas previdenciárias, pois 
dispor o contrário seria o mesmo que inviabilizar o funcio-
namento dos Juizados Especiais Federais. 

Necessário repensar os rumos que serão seguidos pelo 
Judiciário na tentativa de tratar os conflitos existentes no seio 
da sociedade. “A doutrina atual tem se debruçado sobre a 
questão do acesso à justiça, mostrando que o processo tradi-
cional é incompatível com grande parte dos direitos da socie-
dade atual, em especial as situações típicas da sociedade mo-
derna” (MARINONI, 2008, v. 2, p. 701). 

Extrai-se que o processo tradicional é capaz de suprir 
as demandas de cunho patrimonial (e ainda assim, em algu-
mas situações de modo lento), entretanto, esta via não se 
mostra adequada às demandas apresentadas pela nova socie-
dade, pelos chamados novos direitos. Daí a necessidade de 
mecanismos que acompanhem as mudanças da sociedade e de 
suas necessidades. 

Repensar o papel do Judiciário e da sociedade é neces-
sário, mas, mais do que isso, é imperioso que se faça esta 
reflexão de modo que soluções sejam alcançadas e não apenas 
debatidas, pois, do contrário, tem-se apenas uma retórica 
vazia e incapaz de alterar o quadro gritante das estatísticas e 
das pessoas que hoje esperam por justiça, na tentativa de levar 
paz às suas vidas, de alcançar, no coletivo, a chamada paz 
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social, proposta no texto constitucional. 
 
5 Conclusão 
 

Alguns elementos acompanham a sociedade ao longo 
dos tempos, ainda que venham a ter uma nova roupagem. 
Assim, pode-se enumerar o litígio, a conduta adotada pela 
sociedade, que tende a ser de disputas, ainda que se altere o 
foco ou o objeto e até mesmo a busca do Judiciário em 
alcançar um meio efetivamente pacificador de conflitos.  

Falar em sociedade sem litígio é uma utopia, que é 
potencializada quando se fala em complexidades e minúcias, 
elementos que fazem parte da sociedade atual e que têm de 
ser considerados. Nesta esteira, percebe-se, também, que o 
Judiciário, precisa de uma nova fórmula, a fim de acompanhar 
as mudanças que estão em torno dele. 

O século XXI inicia-se e é marcado por relações cada 
vez mais conturbadas, em razão da complexidade de 
sentimentos, de buscas e de ideais do ser humano. A 
informática, tão presente, é capaz de aproximar e também de 
distanciar. A tecnologia e a informação estão ao alcance, mas 
não de todos.  

O Judiciário, por sua vez, enfrenta crises e não são 
poucas. Elas passam pela estrutura, organização, conduta e 
modo de lidar com as novas tecnologias (o que ocorre de 
modo gradual) e com as novas modalidades de demandas que 
nem sempre são efetivamente resolvidas com uma sentença 
de procedência ou improcedência. 

Os números do Conselho Nacional de Justiça, em 
relação à tramitação dos processos, em especial na Justiça 
Federal, apontam a um crescimento de demandas com a 
mantença do número de funcionários e com a mesma 
estrutura, ou seja, a equação não se estrutura de modo similar, 
pelo contrário, ela gera uma distorção que resulta num 
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número “sem-fim” de processos acumulados e, 
consequentemente, de cidadãos que não têm suas demandas 
atendidas e que à margem do acesso à justiça, 
constitucionalmente protegido. 

O resultado é assustador, pois se trata de uma bomba 
relógio prestes a explodir a qualquer tempo, pois já restou 
acionada há muito. Diante disso, indiscutível a necessidade de 
adoção de novos mecanismos. Assim, de modo lento e 
gradual, ganham força os chamados métodos alternativos de 
tratamento de conflitos, os quais buscam tratar os conflitos de 
modo que se garanta o acesso à justiça e a pacificação social. 

Infelizmente, estes números corroboram os estudos 
teóricos que vêm sendo realizados acerca do Judiciário. 
Todavia, este apontamento tem um aspecto positivo, qual seja 
ele serve de alerta e de mecanismo para auxiliar na eleição de 
políticas públicas eficazes e eficientes para tentar minimizar o 
problema em um primeiro momento, para mais a frente 
tentar solucioná-lo. 

A criação dos Juizados Especiais é o pontapé inicial 
nesta tentativa transformadora, pois é este instituto que dará 
um novo rumo ao andamento do processo e que 
impulsionará a adoção da conciliação no curso do processo, 
inclusive na justiça comum. Os Juizados Especiais 
popularizaram-se e aproximaram-se dos cidadãos que, nem 
sempre, têm efetivas condições de contratar ou advogado ou 
de ter acesso à Defensoria Pública, que, consoante se sabe é 
ainda muito deficiente. Mas mais do que isso, os Juizados 
Especiais asseguram uma maior celeridade no andamento do 
processo. 

Hoje, as políticas públicas descentralizadas, voltadas 
ao problema enfrentado pelo Judiciário, buscam a 
participação da sociedade civil, em duas grandes frentes. A 
primeira consiste no engajamento do maior número de 
pessoas à causa, o que tem profunda relação com a segunda, 
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embasada no conhecimento e educação da população, para 
que no momento em enfrentar alguma dificuldade, estejam 
aptos a buscar um meio capaz de pacificar o conflito e não de 
potencializá-lo. 

Os Juizados Especiais criam uma nova forma de 
visualizar o andamento do processo, tornando-o mais ágil, 
célere e eficaz, rompendo, então, com a lógica burocrática, 
tão comum do serviço público e tão mal vista pela sociedade, 
que hoje, diga-se de passagem, busca no Judiciário a solução 
para praticamente todos os problemas sociais, tanto que se 
tem falado, e muito, no superego do Judiciário. 

Evidente que a solução ao apontado caos do 
Judiciário perpassa por outros níveis, porém, a conciliação, 
através dos juizados é um mecanismo que auxilia na 
organização e na prestação eficaz e eficiente que tem e deve 
ser prestada pelo Judiciário. Ademais, os juizados especiais 
servem, ainda, de mecanismo para assegurar à população o 
acesso a seus direitos, bem como para que esta exercite a 
cidadania. 
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O RECURSO À ARBITRAGEM COMO 
OPÇÃO À MOROSIDADE DOS 

TRIBUNAIS COMUNS: Aspectos 
relevantes em torno do Árbitro em Angola 

 
Elisa Rangel Nunes15 

 
1 Introdução 
 
 Tem constituído tabu, em Angola, falar-se da 
morosidade da justiça, em debates públicos.  

Todos sofrem, de uma maneira ou de outra, os efeitos 
dessa nefasta prática, que torna a justiça pouco atuante e 
pouco ativa na defesa dos interesses dos cidadãos. As críticas 
verdadeiras, porém, que demonstrem vontade de mudança, 
não são realizadas, com receio de melindrar um Poder que 
deveria estar colocado ao serviço de todos e não acima de 
todos os que dele necessitam para corrigir os defeitos sociais, 
os comportamentos desviantes e velar pelos seus direitos e 
interesses legitimamente previstos na Constituição (Art 29.º - 
recurso à justiça e tutela jurisdicional efetiva). 

Contudo, quando é preciso e oportuno corrigir o que 
está mal, fica-se, por medidas adequadas, a colmatar os efeitos 
e não as causas do problema. 

Uma coisa é certa, os processos arrastam-se anos e 
anos nos tribunais, as decisões são tomadas por juízes que 
privilegiam a posição do Estado e de outras entidades 
públicas, quando colocadas como contrapartes de interesses 

                                                 
15 Doutora e Mestre em Direito, na especialidade de Finanças Públicas, 
pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Professora 
Associada da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto 
(Luanda – Angola). Advogada e Consultora Jurídica no ERN-Advogados.  



Aneline dos Santos Ziemann & Felipe Dalenogare Alves 

 

- 124 - 

privados, mesmo quando os entes públicos estejam despidos 
de razão, para não falar na defesa que tomam em relação aos 
interesses de quem mais pode financeiramente, se for caso 
disso. 

Nos distintos continentes, os meios alternativos de 
resolução de litígios têm vindo a ganhar um maior espaço, 
assentando arraiais lá, onde a justiça comum tarda ou falha 
em decidir.   

O presente texto vai privilegiar a arbitragem como 
meio alternativo de resolução de conflitos à justiça comum. 
Uma das razões que nos conduz a essa opção, reside no fato 
de que, desde 2003, existe, em Angola, uma Lei de 
Arbitragem Voluntária, que, com alguma clareza, define o 
espaço de atuação deste instituto. 

Não obstante tal clareza, a arbitragem voluntária tem 
dado pequenos passos, havendo mesmo alguma confusão 
quanto ao seu funcionamento, o que faz com que se assista a 
uma interferência dos tribunais estaduais, para além do que é 
constitucional e legalmente permitido, ainda que estes últimos 
se debatam com sérios problemas de decretamento da justiça 
em tempo útil, em face de um conjunto de características que 
encenam o poder judicial, tanto do ponto de vista substantivo 
como adjetivo. 

Por isso, dedicarei um primeiro momento ao estado 
da justiça nos tribunais estaduais, baseando-me, 
fundamentalmente, num estudo recentemente publicado, em 
Angola (tópico 2). 

Depois, falarei da arbitragem como meio alternativo 
de resolução de litígios (tópico 3), abordarei, ainda, as 
características e os poderes dos árbitros, pelo papel primordial 
que desempenham no processo arbitral contribuindo para a 
resolução de litígios, em paridade, com os juízes dos tribunais 
estaduais (tópico 4) e, finalmente, debruçar-me-ei sobre a 
problemática da responsabilidade civil dos árbitros, por ser 
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matéria, algo controversa, que carece de alguma compreensão, 
com vista a não ser banalizada (tópico 5).   

 
2 O estado da justiça nos tribunais judiciais: o caso de 
Angola 
 

Uma característica notória na justiça angolana é a 
demora na resolução dos litígios que lhe são submetidos, em 
matéria cível, administrativa, laboral e criminal. 

 Em relação aos casos cíveis, o seu arrastamento 
penoso por anos a fio, nos tribunais de primeira instância, 
fazem acumular, neles, processos de forma indescritível. Mas 
a dificuldade não termina aqui, porquanto, quando haja 
recurso para o tribunal de segunda e última instância, o 
Supremo Tribunal de Justiça, e que não são poucos os casos, 
por inconformidade com as sentenças proferidas na primeira 
instância, nesse tribunal de recurso permanecem, igualmente, 
anos infindos. 

 Nos processos administrativos, tem-se denotado uma 
grande resistência em tomar decisões quando se defrontam 
interesses de instituições públicas com interesses particulares. 
Como que parece existir uma orientação para que, ou se deixe 
arrastar os casos, ou se decida sempre desfavoravelmente aos 
interesses dos particulares, mesmo quando a razão está do seu 
lado. E isto tanto se passa nos tribunais de primeira instância, 
como no Supremo Tribunal de Justiça. 

 Os processos crime e principalmente os de réu preso 
têm o mesmo desfecho, pois a liberdade das pessoas ou a sua 
condenação levam anos a ser decididas, chegando mesmo a 
acontecer que, quando a sentença é pronunciada, os anos de 
condenação ficam aquém do tempo de prisão cumprido ou 
no caso de o réu ser absolvido, já cumpriu uma pena que lhe 
não cabia, em face do tempo que passou na cadeia, e nestes 
casos, por vezes, nem um pedido de desculpas é formulado, 
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quanto mais o ressarcimento de danos, pelo pagamento de 
uma indemnização. 
 Os processos de índole laboral também não têm sido 
mais felizes, levam anos para serem julgados e nem sempre as 
decisões tomadas em primeira instância satisfazem, porquanto 
continua a existir uma tendência protetiva aos trabalhadores 
para os juízes destes tribunais, independente da busca por 
uma decisão justa. Acontece, não raras vezes, que, quando há 
recurso, o Tribunal Supremo faz decair a sentença do tribunal 
de primeira instância, a exemplo dos casos em que se 
pretende a reintegração de um trabalhador que colocou em 
causa, fundadamente, a relação de confiança com a entidade 
patronal. 
 Cito, como exemplo, apenas estas quatro salas do 
tribunal provincial de Luanda, porque foram aquelas com que 
tive maior contato, enquanto advogada. 
 Num recente estudo feito sobre o estado de saúde da 
justiça, em Angola, constataram-se serem várias as causas que 
conduzem à lastimosa performance dos tribunais judiciais e 
sentido de justiça que têm levado a termo. Nesse estudo 
denominado “A Luta pela Relevância Social e Política: os 
Tribunais Judiciais em Angola. Luanda e Justiça: Pluralismo 
Jurídico numa Sociedade em Transformação”16 é feita uma 
análise muito profunda das várias causas que conduzem ao 
mau funcionamento da justiça angolana. 
 Dentre tais causas, contam-se as insuficiências 
materiais e humanas. Apesar de estas poderem ser notórias 
nos sistemas Judiciários de outros países, é do sistema 

                                                 
16 Este estudo foi coordenado pelo Professor Doutor Raúl Araújo, 
professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto 
e pela professora Conceição Gomes, coordenadora executiva do 
Observatório Permanente da justiça Portuguesa e investigadora do Centro 
de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Trata-se de uma obra 
coletiva, editada em três volumes, Almedina e ICES. 
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Judiciário angolano que tratamos e não constitui atenuante o 
que se passa noutras paragens. 
 Por isso, passarei a enunciar algumas das causas que, 
nesse trabalho, são apontadas como o edema que provoca o 
mau funcionamento da justiça em Angola. 
 Começamos pela falta de dignidade dos tribunais, em 
si mesmo considerados, ou seja, do ponto de vista das suas 
instalações e das condições em que funcionam. Pelo menos 
em Luanda, as salas do cível e administrativo, família e 
laboral, encontram-se num edifício que não tem qualquer 
dignidade, por estar obsoleto e não ser objeto da necessária 
manutenção física, nem para os juízes, magistrados do 
ministério público, funcionários, tampouco para os cidadãos 
interessados que acorrem a esses serviços.  
 Depois, como se sabe, os tribunais para chamarem as 
partes têm de citá-las e notificá-las, porém, nestes tribunais 
falta tudo, até o papel, quanto mais um meio de transporte 
para os oficiais se deslocarem aos domicílios dos citandos ou 
notificandos. Chega-se ao ponto de ser a parte interessada a 
pagar o meio de transporte ou colocá-lo à disposição do 
tribunal, para que estes tipos de atos processuais se realizem. 
No meio de tudo isso, acabam por correr quantias monetárias 
de umas mãos para as outras, tomando a consistência de 
verdadeiros atos de corrupção. 
 Ocorre que todos os males não são apenas a 
decrepitude das instalações e a falta de material.  O maior 
problema, em minha percepção, são as pessoas que trabalham 
no sistema e a forma como nele trabalham. O exemplo 
acabado de dar, sobre a falta de meios de transporte, é uma 
demonstração da permeabilidade de funcionários da justiça à 
aceitação de ofertas em dinheiro ou outras, para melhor 
servirem a quem as dá. 
 Começando pela formação acadêmica, cívica e moral 
destes funcionários, deve dizer-se que muitos deixam a 
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desejar. Além disso, a falta de regulamentos internos sobre o 
modo como o serviço deve ser executado leva a que cada um 
trate da sua execução pelo que ouviu dizer e não pelo que 
deveria estar escrito, que não está. Ora, essa ausência de 
regras provoca uma distorção no funcionamento dos vários 
cartórios, tonando-o desigual e não uniforme, como deveria 
ser. 
 A quantidade de processos que entra nas várias salas e 
suas seções merecia que, para recebê-los, houvesse pessoas 
organizadas e com conhecimentos de técnicas de ordenação 
dos processos. Hoje em dia, os meios informatizados 
facilitam a vida de quem trabalha, se quem trabalha com eles 
souber minimamente o que está a fazer e como operá-los. 
Parece que não é isso que se passa. Assim sendo, estes 
funcionários, ao invés de trabalharem pari passu com os juízes, 
auxiliam-nos a congestionar mais ainda a via de tratamento 
dos processos. 
 Isso, porém, ao nível dos funcionários. E ao nível dos 
juízes? Será que estes são as pessoas indicadas para trabalhar 
com uma imensidão de processos, depois de terem passado 
apenas dois anos por um curso de formação acelerada para 
juízes, sendo que muitos dos que frequentam tais cursos 
foram os alunos mais fracos nos seus cursos de licenciatura, 
mas à procura de algum poder e de status social, e, a acrescer a 
tudo isso, sem qualquer experiência da vida, porque acabados 
de sair dos bancos da escola?  

Digo isso por que muitos destes juízes, em virtude 
não terem passado por outras experiências profissionais, 
levam muito tempo a tomar decisões, agarrando-se à 
escolástica da sua aprendizagem recente e, além disso, não 
fazem a menor ideia do que seja dirigir um tribunal, ficando, 
por vezes, à espera que sejam os funcionários que lhes 
ensinem o que não sabem, o que não se aprende nos bancos 
da faculdade, nem o que não foi colmatado no breve curso de 



A Jurisdição em Crise: judicialização e meios alternativos 

 

- 129 - 

magistrados, e, aqui, pode começar certa promiscuidade, tanto 
porque aprendem com quem também pouco sabe, como 
porque este processo de aprendizagem ajuda quem ensina a 
julgar-se imprescindível para a pessoa ensinada. 
 São magistrados com estas características que decidem 
sozinhos sobre a vida dos cidadãos que lhes submetem as 
suas vidas à procura de uma decisão justa. Não seria de 
enveredar para tribunais constituídos por três juízes, de molde 
a haver discussão antes da decisão, para que tal discussão não 
se reduza à consciência e à pena de um juiz?  

A recente lei do novo sistema Judiciário, dando corpo 
ao disposto no Artigo 29º da Constituição, consagra, no 
Artigo 11º, a garantia de acesso ao Direito e aos tribunais e, 
no Artigo 12º, a garantia da tutela jurisdicional efetiva. 

Em relação ao primeiro Artigo, determina-se que é 
dever do Estado assegurar a todos os cidadãos o acesso ao 
Direito e aos tribunais para defenderem os seus direitos e 
interesses que a Constituição e a Lei protegem, remetendo 
para lei própria que consagre o acesso ao Direito e à Justiça e 
contém a proibição de os tribunais e os juízes denegarem 
justiça ou decidirem contrariamente aos direitos e interesses 
de quem não tenha meios econômicos suficientes para efeitos 
desse acesso.  

Em relação ao segundo Artigo, o Estado também 
assume para si o dever de que os cidadãos, em prazo 
considerado razoável, obtenham decisão judicial com força de 
caso julgado, sobre as pretensões manifestadas, assim como a 
sua execução e ainda a obtenção de todos os procedimentos 
para fazer valer o efeito da decisão. Ao Estado cabe, ainda, 
garantir procedimentos que se caracterizem pela celeridade e 
que, de modo efetivo e em tempo útil, assegurem a defesa dos 
direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos. 
Este último aspecto é precisamente o calcanhar de Aquiles 
dos tribunais judiciais: a celeridade e a garantia da efetividade 
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e do efeito útil das decisões que são proferidas. 
Há quem a este propósito faça recordar um decreto 

do imperador Carlos Magno, segundo o qual o litigante que 
não fosse agraciado com a brevidade da sentença estava 
autorizado a mudar-se para a casa do juiz e a viver às 
expensas deste até ao seu pronunciamento. O autor remata 
que, se tal decreto existisse atualmente, não haveria lugar para 
tanta gente na casa do magistrado17. Assim seria, 
efetivamente.   
 Por outro lado, embora seja raro, vai-se ouvindo que 
um ou outro juiz decide, por ou após receber benesses de 
partes em litígio. Prova disso, são algumas denúncias que se 
fazem ao Conselho Superior da Magistratura, que raramente 
acabam por ter um final justo para o denunciante, fruto da 
proteção que este órgão faz incidir sobre os magistrados 
denunciados.  
 Bem, e todas essas dificuldades não são exclusivas dos 
juízes, elas também atingem os magistrados do Ministério 
Público, o qual também é assolado pelos licenciados com 
médias mais baixas e que, no exercício da sua função de 
vigilantes da legalidade, nem sempre o fazem com isenção e 
atenção, bastando, por vezes, a colocação de um visto, sem a 
preocupação de avaliar o processo em si mesmo considerado, 
para aquilatar se este e a matéria que nele se discute cumprem 
os requisitos exigíveis pela lei.    

À grande parte destes aspectos se dirige o estudo 
acima referido, por isso digno de leitura e de estudo, 
principalmente por aqueles que estão no exercício profissional 
da justiça. 
 Não quero terminar o desenvolvimento deste tópico 

                                                 
17 Cfr. Antonio Alcy Cordeiro Feitosa, Do Poder Judiciário: a Morosidade no 
Âmbito da Justiça Estadual, Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA, 
Fortaleza, 2007, p. 26. 
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sem fazer alusão ao texto de um Artigo escrito por um 
ministro de tribunal superior brasileiro, que, numa das suas 
transcrições, refere o seguinte: 
 

O Poder Judiciário não se aparelhou para enfrentar tanta 
demanda nos últimos tempos. [...] Os fatos sociais não param 
um instante. Embora o legislador procure elaborar a lei 
objetivando a sua eficácia no tempo e no espaço, constata-se que 
toda a lei já nasce morta. O Estado é impotente para 
acompanhar a velocidade dos acontecimentos e atualizar a lei 
em conformidade com a realidade social. [...] As condições 
materiais é outro fator que causa a morosidade. [...] A 
deficiência material vai desde as instalações físicas precárias até 
às obsoletas organizações dos fatos [...]. Os recursos humanos 
vêm em seguida no rol dos problemas da justiça brasileira. 
Número insuficiente de juízes e funcionários auxiliares de 
justiça, para dar vazão ao fluxo crescente de pleitos. Há 
necessidade de aumentar o quadro de juízes, além de prepará-los 
adequadamente para enfrentar os novos desafios. [...] A 1.ª 
grande reforma do Poder Judiciário deve começar pela abertura 
das portas dos seus palácios aos cidadãos. Abrir no sentido 
mais exato da palavra, a começar com o seu funcionamento nos 
três expedientes, aos sábados e aos domingos, a exemplo do que 
estão fazendo os supermercados, os shopping centers, o comércio, 
determinadas indústrias, as drogarias, a internet, etc., etc. [...] 
Por exemplo, as férias coletivas dos tribunais e dos juízes de 1.º 
grau, onde existem, é um atentado à cidadania brasileira. Não 
posso compreender tribunais superiores do país, tribunais do 2.º 
grau e juízes de 1.º grau sem funcionamento, salvo para as 
causas urgentíssimas e por via de liminares, fechados por mais 
de dois meses durante o ano [...]. O homem comum não 
compreende esta distorção: o comércio trabalha até aos domingos, 
a indústria funciona, os hospitais estão abertos, as vias de lazer 
estão disponíveis, o homem do táxi está à espera dos 
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passageiros, os hotéis agasalham os seus hóspedes, os aviões de 
carreira cruzam os céus, etc., e o Poder Judiciário, pelos seus 
órgãos maiores fica fechado. Ou estão errados os segmentos que 
estão abertos ou errado está o Poder Judiciário. Penso que é este 
último que está na contramão da história18. 
 

 A recente reforma do sistema Judiciário, em Angola, 
não mexeu na questão das férias judiciais, muito pelo 
contrário, consignou-as no Artigo 8º da Lei nº 2/2015, de 2 
de Fevereiro19, que, se no Brasil são de dois meses, e já é uma 
situação discutível, em Angola, elas duram três meses, fora as 
férias regulamentares de um mês para cada juiz. O cidadão 
que espere, em cada ano, quatro meses, porque os juízes estão 
em merecidas férias, e, assim, um dia se fará justiça! Outra 
questão pertinente é o fecho destes serviços de justiça, que 
nem serviços mínimos têm durante os fins de semana e à hora 
de fecho do funcionalismo público. Havendo um problema, 
aguarde-se pela segunda-feira, porque o fim-de-semana 
destina-se ao descanso da justiça! 
 Na esteira do que menciona o ministro brasileiro, 
todos trabalham, só o Poder Judiciário e os seus serviços, 
entretanto, estão fechados para descanso do pessoal, estando 
“na contramão da história”.  

                                                 
18 Palavras proferidas pelo ministro José Augusto Delgado do Superior 
Tribunal de Justiça, em entrevista à revista Cevolex, edição de Novembro 
de 1997. 
19 Reza o Artigo 8.º da Lei que estabelece os princípios e regras gerais da 
organização e funcionamento dos Tribunais de Jurisdição Comum ou 
Tribunais Judiciais: “Férias Judiciais – 1. As férias judiciais decorrem de 22 
de Dezembro ao último dia do mês de Fevereiro do ano seguinte.  2. No 
período de férias judiciais os tribunais dedicam-se essencialmente a 
trabalhos de organização interna, ao levantamento da movimentação dos 
processos, à elaboração de peças processuais mais complexas, à realização 
de julgamentos de processos urgentes, de réus presos e de providências 
cautelares.” 
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3 A arbitragem em alternativa ao exercício da justiça 
exercida pelos juízes becados 

 
Como irei tratar da arbitragem como meio 

extrajudicial de resolução de litígios por aferição aos tribunais 
judiciais, importa citar aqui o Artigo 174º, nº 4, da 
Constituição angolana, que lhe confere também assento 
constitucional: “A lei consagra e regula os meios e as formas 
de composição extrajudicial de conflitos, bem como a sua 
constituição, organização, competência e funcionamento”. 
Ou seja, ao admitir outros meios de resolução além dos 
tribunais, a Constituição comete à lei ordinária a tarefa de 
especificação de quais sejam esses meios alternativos. Aqui, 
convém mencionar que o legislador ordinário, em 2003, deu 
luz à arbitragem voluntária, com a entrada em vigor da Lei nº 
16/2003, de 25 de Julho – Lei da Arbitragem Voluntária. É 
no preâmbulo desta lei que se consagra que  

 
a arbitragem constitui um mecanismo extrajudicial privilegiado 
não só pelos operadores privados como pelo próprio Estado20 
21para solução dos eventuais conflitos sobre os direitos 

                                                 
20 Assim determina o nº 3 do Artigo 1º da LAV angolana: “O Estado e, em 
geral, as pessoas colectivas de direito público, só podem celebrar convenções de arbitragem 
nos seguintes casos: a) para dirimir questões respeitantes a relações de direito privado; b) 
nos contratos administrativos; c) nos casos especialmente estabelecidos por lei”. 
21 Ao tratar da arbitrabilidade subjetiva dos litígios, a LAV neste nº 3 do 
Artigo 1º indica as situações em que o Estado e outras pessoas coletivas 
públicas podem recorrer à arbitragem. Como referem Manuel Gonçalves, 
Sofia Vale e Lino Diamvutu, Lei da Arbitragem Voluntária Comentada, 
Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, Luanda, 2014, p. 
43, “Sempre que a administração actue despida do seu ius imperii, o litígio 
daí adveniente deve considerar-se um litígio de direito privado e, 
consequentemente, poderá ser submetido à arbitragem. Os diferendos 
resultantes de contratos administrativos que, atenta a sua natureza 
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patrimoniais, considerados disponíveis por lei, devido às enormes 
vantagens que lhe são reconhecidas, designadamente, a sua 
celeridade e flexibilidade, bem como a liberdade das partes no 
processo de escolha e nomeação dos árbitros, aliados ao seu 
carácter sigiloso e propício à transacção.  
 
Ainda, tal como afirma Correia Fernandes 

Bartolomeu, se “evidencia a importância que o próprio 
Estado dá ao instituto da arbitragem [...]”22. 

Neste preâmbulo, desde logo, são enunciadas as 
características mais marcantes da arbitragem, que lhe 
permitem distinguir-se do meio de resolução de litígios 
tradicional, pela via judicial, e destacar a sua diferença em 
relação a este.  

Realmente, quando se busca a arbitragem, procura-se 
fugir do peso da máquina estatal, contudo não se espere que 
este meio de resolução de litígios se encontre despido de 
princípios e que propicie a harmonização das partes. Trata-se 
de um meio mais flexível de solucionar controvérsias, mas 
cujos atores, os árbitros, julgam, ao invés de conciliar e, 
enquanto tal, este meio funda-se na lei.  

O que distingue a arbitragem da justiça estatal são os 
métodos de que se serve e não a função, pois esta é a função 
jurisdicional23. Os árbitros são juízes qualificados que se 

                                                                                                  
contratual e a sua corrente complexidade, incentivam o recurso a uma 
jurisprudência especializada na matéria objeto do contrato em questão, são 
campo privilegiado para a utilização da arbitragem (...).”  
22 Cfr. Correia Fernandes Bartolomeu, Arbitragem Voluntária como Meio 
Extrajudicial de Resolução de Conflitos em Angola, Almedina, 2014, p. 135.  
23 Cfr. Carlos Alberto Carmona, Flexibilização do Procedimento Arbitral, in III 
Congresso do Centro de Arbitragem da Câmara do Comércio e Indústria 
Portuguesa, ACL, Almedina, 2010, p. 180, afirma que “A flexibilidade que 
torna a arbitragem tão atraente reside no método de solucionar a 
controvérsia. Enquanto os juízes estão atrelados às teias do processo, com 
previsões mais ou menos rígidas, segundo o sistema de cada país, os 
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dedicam inteiramente aos casos que lhes são submetidos, ao 
passo que os juízes tradicionais decidem sobre inúmeros 
casos, porque são profissionais do foro.   

A arbitragem, como a conciliação e a mediação, 
constantemente, tem vindo a ser considerada um meio 
alternativo ao exercício da justiça comum. Cada vez mais, se 
coloca a necessidade de optar por estes meios alternativos de 
exercer justiça, em face dos imensos fatores que impedem que 
a justiça comum, em tempo útil, vá ao encontro da busca 
incessante pela resolução dos litígios que afligem os cidadãos, 
e que, a cada passo, clamam para que os seus direitos sejam 
observados, respeitados e protegidos.  

Para José Semedo, tem-se verificado um recurso cada 
vez mais frequente à arbitragem devido às insuficiências ou 
lacunas que se detectam nos sistemas jurídicos estatais, ao 
progressivo descrédito das soluções judiciais, ao qual se 
adiciona a sua excessiva morosidade, a importância que os 
operadores atribuem à resolução dos litígios que ocorrem no 
decurso dos seus negócios por profissionais especializados, 
por si nomeados, que decidem de forma mais célere e numa 
base confidencial, além de excessivos formalismos 
processuais24.    
 A arbitragem é uma forma de resolução de litígios, 
que, à partida, é mais célere. Ainda que se diga que é mais 
onerosa, tal ônus financeiro é compensado pela maior rapidez 
que a caracteriza, o mesmo não se podendo dizer do 
desempenho dos tribunais estatais que, não obstante as 
despesas administrativas serem igualmente onerosas, acresce-

                                                                                                  
árbitros têm maior liberdade para flexibilizar formas, fórmulas e atos de 
procedimento, tudo com o objetivo de facilitar a apuração dos fatos e a 
aplicação do direito.” 
24 Cfr. José António Lopes Semedo, A Arbitragem Voluntária em Angola: 
Quadro Normativo e Perspectivas, in II Congresso da Câmara do Comércio e 
Indústria Portuguesa, ACL, Almedina, 2009, p. 16. 
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lhes o ônus do tempo que estes órgãos levam a proferir uma 
sentença, devido ao excesso de formalismo do processo civil, 
entre outras causas, como se viu.  
 A celeridade é apenas uma das suas características, 
outra é o sigilo, que não é o que melhor caracteriza o modo 
de atuação da justiça nos tribunais judiciais. Enquanto nestes 
o litígio é tratado de forma muito exposta, perante os 
funcionários do cartório, quando tenham de praticar atos e 
ainda perante outros intervenientes, na arbitragem, as partes e 
os árbitros têm o dever de guardar segredo de tudo quanto se 
passe no processo, até para prevenir efeitos menos 
apropriados por parte da concorrência, exposições à 
imprensa, etc. O sigilo é uma obrigação que impende sobre os 
intervenientes no processo arbitral e que sujeita aqueles que o 
quebrem a serem responsabilizados. 

Como se acabou de dizer, uma das características do 
processo arbitral é a sua confidencialidade, dever que se 
impõe a todos os intervenientes do processo. Será, então, 
legítimo que as partes recorram a meios de comunicação 
social para divulgar a existência de um processo arbitral em 
curso, revelando fatos e detalhes do mesmo, com vista a 
remeter os árbitros ao enxovalho público? A resposta só pode 
ser negativa, não só pelo dever de sigilo que se lhes impõe, 
como o respeito devido aos árbitros. 

O árbitro é um juiz, apenas legitimado pelas partes e 
não pelo Estado, contudo enquanto investido nessa função o 
árbitro é merecedor do respeito devido a um magistrado. 
  Como afirmei noutro lugar, apesar de os árbitros 
terem os seus poderes conferidos pelas partes que estão na 
origem da sua indicação, quer seja na qualidade de árbitro 
único ou de um tribunal arbitral, fato que revela que a essa 
escolha preside o princípio da autonomia da vontade das 
partes, e, ainda que a sua jurisdição dure apenas enquanto 
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dura o processo conducente à resolução do litígio25, o árbitro 
ganha ao juiz comum, pelo fato de ser um profissional mais 
especializado para decidir sobre a questão em litígio, atuando 
com mais liberdade, porque não está amarrado ao formalismo 
que caracteriza as normas adjetivas do processo civil26.  
 Contudo, e apesar destas e de outras diferenças, tanto o 
juiz como o árbitro devem aplicar a lei tendo em atenção os 
fins sociais subjacentes, devem aplicá-la por força das 
exigências do bem comum e, finalmente, não lhes assiste 
outro dever senão o de aplicar a lei, não devendo, em caso 
algum, afastá-la para conferir ao caso em análise uma solução 
que aos seus olhos pareça mais justa27.  
 
4 Características e poderes do árbitro 
  

Pelo fato de o percurso e o êxito do processo arbitral 
se assentar, fundamentalmente, no papel que é 
desempenhado pelos árbitros que o conduzem, ou como é 
habitual dizer-se, “ele vale o que valem os árbitros”, 
considero importante destacar, neste trabalho, alguns 
requisitos que são basilares para o estatuto e à jurisdição do 

                                                 
25 Após o trânsito em julgado da decisão arbitral ou decisão definitiva, 
termina o poder jurisdicional dos árbitros. É isto mesmo o que dispõe a 
primeira parte do n.º1 do Artigo 32.º da Lei da Arbitragem Voluntária. 
Segundo Manuel Gonçalves e outros, Lei da Arbitragem Voluntária 
Comentada, Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, 
Luanda, 2014, p. 167, “em sede arbitral transitam em julgado as decisões 
arbitrais quando proferidas sobre o mérito da causa e sejam insusceptíveis 
de impugnação por reclamação ou de recurso – Art. 36.º da LAV”. 
26 Cfr. José-Miguel Júdice, A Constituição do Tribunal Arbitral: Características, 
Perfis e Poderes dos Árbitros, in II Congresso do Centro de Arbitragem da 
Câmara do Comércio e Indústria Portuguesa, Almedina, ACL, 2009, pp. 
111-112. Correia Fernandes Bartolomeu,  Arbitragem Voluntária como Meio 
Extrajudicial de Resolução de Conflitos em Angola, Almedina 2014, p. 138.   
27 Cfr. Carlos Alberto Carmona, Em Torno do Árbitro, cit., p. 24. 
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árbitro. 
Ao longo desta análise e para demonstrar qual o 

acolhimento que estas matérias têm no ordenamento jurídico 
angolano, permiti-me ir colocando algumas questões em 
torno delas, procurando dar, sempre que possível, respostas 
com base na lei vigente e na doutrina. 

  
4. 1. Independência e Imparcialidade 

 
 Um dos requisitos essenciais para ser árbitro é ser 
independente. Trata-se de requisito inerente à sua jurisdição e 
ao seu estatuto. Por independência deve se entender a 
faculdade de o árbitro decidir, em cada fase do litígio, despido 
de qualquer constrangimento28. 

                                                 
28 Na doutrina angolana, tem-se entendido por “independência o elemento 
objetivo que se traduz na liberdade de julgamento do árbitro e por 
imparcialidade o elemento subjectivo que aponta para a necessidade do 
árbitro não ter qualquer juízo preconcebido em relação ao caso a julgar”. 
Cfr. Manuel Gonçalves, Sofia Vale e Lino Diamvutu, Lei da Arbitragem 
Voluntária Comentada, Luanda, Faculdade de Direito da Universidade 
Agostinho Neto, 2014, p. 80, apud Jacob Dolinger e Carmen Tiburcio, 
Direito Internacional Privado - Arbitragem Comercial Internacional, Renovar, Rio 
de Janeiro/São Paulo, 2003, p. 244. Correia Bartolomeu Fernandes, 
Arbitragem Voluntária..., cit., pp. 170-178. Na doutrina portuguesa ver 
Mariana França Martins, Curso de Resolução Alternativa de Litígios, 3.ª edição, 
Almedina, 2014, pp. 201-207.  José Miguel Júdice, A Constituição do 
Tribunal Arbitral..., cit., pp. 117 e ss. Agostinho Pereira de Miranda, O 
Estatuto Deontológico do Árbitro: Passado, Presente e Futuro, in III Congresso do 
Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, 
Almedina, ACL, 2010, pp. 63 e ss. Na doutrina brasileira, Carlos Alberto 
Carmona, Em Torno do Árbitro, cit., p. 16-21, defende o seguinte: “Para que 
um árbitro seja independente parece razoável que não esteja sujeito, em 
razão da sua atuação, a riscos de sofrerem um mal, um prejuízo, em sua 
esfera de interesses (...). Imparcialidade significa que o julgador deve 
manter equidistância em relação às partes, tendo então obrigação de 
revelar às partes qualquer fato que possa – aos olhos delas, partes – 
comprometer de alguma forma a capacidade de isenção do julgador”. 
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 Para agir com independência, o árbitro deve ouvir as 
posições das partes e decidir, livremente, sem que para tal 
pese qualquer fator, seja ele, dentre outros, o conhecimento 
da parte ou do seu mandatário, a designação pela parte, a 
remuneração. 
 Outro requisito inerente, igualmente, à sua jurisdição e 
ao seu estatuto, é a imparcialidade. Esta consiste em o árbitro 
decidir sem qualquer constrangimento de ordem moral ou 
intelectual. 

Muitas vezes, a parte prevendo uma decisão menos 
favorável, provocada por falta de tática, de preparação na sua 
defesa ou por não lhe assistir de todo a razão, ou, ainda, já 
tendo obtido uma decisão parcial ou uma decisão 
interlocutória que não tenha ido de encontro à sua 
expectativa, decide pela arguição de fatos que conduzem ao 
afastamento de determinado árbitro. 

Como afirma Carlos Alberto Carmona: 
 
É preciso também averiguar uma nova variante deste tema 
sobre imparcialidade e independência: Muitas vezes a parte, 
percebendo derrota iminente (ou já tendo sido derrotada, com a 
prolação de sentença parcial) acaba provocando seguidos 
incidentes com o árbitro indispondo-o, propositadamente, o que 
acaba inexoravelmente provocando a sua renúncia. Com efeito a 
simples acusação do árbitro de não ter revelado esta ou aquela 
circunstância periférica de ligação remota com a parte, 

                                                                                                  
Selma Lemes, A Independência e a Imparcialidade do Árbitro e o Dever de 
Revelação, in III Congresso do Centro de Arbitragem da Câmara de 
Comércio e indústria Portuguesa, 2010, p. 43,  afirma que a independência 
se define como a manutenção, pelo árbitro, num plano de objetividade de 
tal ordem, que este no cumprimento da sua missão não deva ceder a 
pressões, nem de terceiros nem das partes, ao passo que a imparcialidade 
aparece vinculada a critérios subjetivos difíceis de aferir, em virtude de 
refletirem um certo estado de espírito. 
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formulada de modo rústico e pernóstico, causa tamanho mal-
estar que acarreta o afastamento do árbitro.29 
 
Mas também pode acontecer, por exemplo, que o 

desencanto da parte com uma decisão interlocutória sobre a 
arguição de competência ou incompetência do tribunal 
arbitral seja de tal ordem que, após ter conseguido a escusa de 
um dos árbitros contra o qual possa ter arguido uma situação 
de ataque à sua independência e imparcialidade, a parte, 
pretendendo parar a arbitragem, possa chegar ao ponto de 
atacar a independência e a imparcialidade dos restantes 
árbitros, entre os quais o presidente da arbitragem, coagindo-
os para que estes abandonem a arbitragem, sob pena de virem 
a ser condenados em ação cível de responsabilidade ou 
mesmo ação crime.  

A LAV angolana determina no Artigo 10º, nº 2, que 
“um árbitro designado só pode ser recusado quando existir 
circunstância susceptível de gerar fundada dúvida sobre a sua 
imparcialidade e independência ou se manifestamente não 
possuir a qualificação que tenha sido previamente 
convencionada pelas partes”. 

Atendendo ao que aqui se dispõe, se conclui que os 
requisitos da independência e imparcialidade são tão caros ao 
estatuto do árbitro, que tem de existir um fundamento 
bastante e evidente da sua quebra de independência e 
imparcialidade que motivem a sua recusa. Não um qualquer 
dado de suspeição é suficiente para pôr em causa essa 
qualificação do árbitro, mas uma evidência concreta da falta 
dos mencionados requisitos.  

E tal evidência concreta, segundo Manuel Pereira 
Barrocas, ao referir-se à imunidade do árbitro e à 
suscetibilidade de vir a ser responsabilizado civil ou mesmo 

                                                 
29 Carlos Alberto Carmona, Em Torno do Árbitro, cit., pp. 20-21. 
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criminalmente, há de ser pautada por uma conduta dolosa ou 
negligente grave, nas quais se circunscrevem ações como a 
corrupção, o suborno ou a prática de um ato de falsificação 
ou qualquer outro tipo de fraude, que colocam em causa ou 
violam a confiança depositada no árbitro, pelas partes, em 
relação às obrigações de seriedade e de honestidade. Na 
opinião deste autor, o ato de julgar do árbitro é equiparado ao 
do juiz, pelo que a sua função jurisdicional goza de imunidade 
relativamente a qualquer responsabilidade civil.  Por sua vez, 
em caso de erro não doloso ou culposo, na decisão arbitral, 
entenda-se, decisão final ou decisão definitiva, o árbitro não 
tem de ser responsabilizado30. 

A LAV angolana, no que respeita aos requisitos dos 
árbitros, determina no Artigo 15º que:  
 

Os árbitros devem, no exercício da sua função de composição de 
conflitos mostrar-se dignos de honra e responsabilidade inerentes, 
não podendo representar nem agir no interesse das partes e 
obrigando-se a decidir com independência, imparcialidade, 
lealdade e boa-fé e a contribuir para a garantia de um processo 
célere e justo”. O conceito confiança que a parte deposite no 
árbitro “diz respeito à competência técnica, experiência, 
seriedade e outros atributos pessoais do árbitro. Não diz, 
obviamente, respeito à expectativa de que ele possa resolver o 
litígio necessariamente defendido pela parte nomeante. Isso seria 
adulterar a função do árbitro31. 

 
 Manuel Gonçalves, Sofia Vale e Lino Diamvutu, ao 

comentarem este Artigo da LAV, referem o seguinte:  
 

                                                 
30 Cfr. Manuel Pereira Barrocas, Manual de Arbitragem, 2.ª edição, LAV de 
2011, revisto e actualizado, Almedina, p. 321 e pp. 370-374. 
31 Cfr. Manuel Pereira Barrocas, Manual de Arbitragem, cit., pp. 310-311. 
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Apesar da designação de árbitros caber, em primeira linha, às 
partes (Art.º 7.º, n.º1 da LAV), os árbitros por elas 
designados não deverão actuar no interesse das partes32. [...] 
Independentemente do modo como tenham sido designados ou 
nomeados, devem os árbitros actuar sempre com independência e 
imparcialidade, devendo comunicar de imediato qualquer facto 
que possa colocar em causa a sua independência e 
imparcialidade (Art.º10, n.1 da LAV). [...] O Art.º 15.º da 
LAV impõe ainda aos árbitros que actuem com lealdade e 
boa-fé no decorrer do processo, respeitando o dever de 
confidencialidade a que se encontram vinculados. Este dever de 
confidencialidade que, aliás, se impõe a todos os intervenientes 
no processo arbitral, deve ser respeitado não só enquanto o 
processo decorre mas ainda após o seu termo.33  
 
Supondo agora que a parte insatisfeita com o 

resultado da decisão interlocutória, ao pretender fazer valer o 
seu desejo de parar a arbitragem, passasse por detrás dos 
árbitros supérstites e se dirigisse diretamente a uma entidade 
que tenha nomeado o árbitro presidente a pedir, desta feita, 
que colocasse os árbitros sob suspeição, para a final vir a 
suspendê-los da arbitragem.  

Pode essa entidade nomeadora, não de todos os 
árbitros, mas apenas do árbitro presidente, ainda que seja um 
tribunal judicial, suspender árbitros? Quais os poderes dessa 

                                                 
32 Para Mariana França Martins, Curso de Resolução..., cit., pp. 201 e ss, 
apesar de ser comum chamar aos árbitros designados por cada uma das 
partes, árbitro de parte, este não é um mandatário da parte, estando 
obrigado a atuar com independência e imparcialidade em relação às partes 
e ao objeto do litígio. A autora cita a seguinte afirmação de Mário Raposo, 
O Estatuto do Árbitro, 2007,  ponto 1.: “Um dos mistérios da arbitragem 
estará precisamente em que um árbitro unilateralmente designado passa a 
ser árbitro das duas partes”. 
33 Cfr. Manuel Gonçalves, Sofia Vale e Lino Diamvutu, Lei da Arbitragem..., 
cit.,  p. 98.  
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entidade perante os poderes e o estatuto dos árbitros? 
A entidade de nomeação de árbitros, qualquer que 

seja a pessoa que apareça na sua veste, revê-se enquanto 
sujeito da função que desempenha, que não é mais do que a 
prática de um ato administrativo que conduz à viabilidade de 
encaminhamento de um árbitro, de modo a proporcionar que 
o futuro processo arbitral siga o percurso determinado na lei, 
que se traduz na resolução do conflito que opõe as partes 
contendoras. 

Contudo, se tal entidade nomeadora do árbitro 
presidente aparecer na veste de um tribunal judicial, o juiz 
togado que o lidera tem legitimidade para conduzir um 
processo de suspeição e posterior suspensão dos árbitros?  

A posição do juiz togado não pode contender com a 
qualidade de entidade nomeadora, que, como se viu, pertence 
ao foro administrativo. Ao colocar-se na posição de juiz, já 
estará a ultrapassar o mandato que lhe foi conferido que se 
circunscreve à nomeação originária ou à nomeação que 
ocorra, por força de substituição de um árbitro, sempre, 
todavia, enquanto entidade administrativa e nunca como juiz. 
Atente-se que tal entidade nomeadora poderá ser o bastonário 
da Ordem dos Advogados de Angola, como também o 
presidente de um centro de arbitragem institucionalizada (Art 
14º, nº 4, da LAV). 

Quanto à suspeição e suspensão de árbitro, não cabe a 
essa entidade desencadear o processo de escusa do árbitro, 
mas à parte que o pretenda fazer e, para isso, tem de 
apresentar fundamentos. Muito menos, caberá à entidade 
nomeadora suspender o árbitro, primeiro porque o árbitro 
está no exercício e investido no poder jurisdicional, é um juiz 
e só pode ser afastado nos termos do que dispõe a LAV, em 
segundo lugar essa figura de suspensão de árbitro, por 
entidade nomeadora, não existe na lei, dentre outras razões, 
por colidir com o próprio estatuto do árbitro. Nem mesmo 
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quem defende que haja impugnação imediata de árbitro 
nomeado, admite que tal situação tenha efeito suspensivo do 
processo arbitral34. 

A LAV angolana permite que o tribunal judicial 
nomeie um árbitro (Art 14º), contudo se este vier a ser 
recusado pela parte contrária, a lei manda que essa recusa seja 
comunicada ao tribunal arbitral, com vista a que o árbitro 
recusado se escuse e este tribunal se pronuncie sobre a 
validade da recusa. Em caso de indeferimento do pedido de 
exclusão do árbitro recusado, pelo tribunal arbitral, a parte 
deve recorrer dessa decisão de indeferimento para o tribunal 
judicial ou diretamente para o presidente do Tribunal 
Provincial. 

Se por hipótese a parte recusar o árbitro que por si 
tenha sido nomeado, tem ou não de fundamentar a existência 
de evidências que ponham em causa a independência e a 
imparcialidade do árbitro? Segundo os comentadores da LAV 
angolana, apenas para citar estes autores, a recusa pela parte 
de um árbitro que tenha sido nomeado por si pode acontecer 
em qualquer altura do processo, desde que tenha tido 
conhecimento de alguma circunstância que, nos termos do 
Artigo 10º, nº 2, possa afetar a sua independência e 
imparcialidade, devendo, para esse efeito, notificar a parte 
contrária e, em seguida, o tribunal arbitral. Vale, também aqui, 
o que já foi expendido acima, relativamente ao entendimento 
a ter-se do disposto no Artigo 10º, nº 2, da LAV. 

Constituirá uma evidência da falta de independência e 
de imparcialidade do árbitro, a sua participação numa decisão 
interlocutória em que o tribunal arbitral se declare 

                                                 
34 Cfr. João Raposo, A Intervenção do Tribunal Judicial na Arbitragem: 
Nomeação de Árbitros e Produção de Prova, in I Congresso do Centro de 
Arbitragem da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, Almedina, 
Coimbra 2008, p. 117 e Luís de Lima Pinheiro, Arbitragem Transnacional. A 
Determinação do Estatuto da Arbitragem, Almedina, Coimbra, 2005, p. 140.  
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competente para dirimir certo litígio, pelo fato de a parte que 
o nomeou pretender obter uma decisão no sentido contrário, 
ou seja, a incompetência do tribunal arbitral? A resposta a esta 
pergunta é dada pela LAV angolana, no seu Artigo 15º, como 
na vasta doutrina respeitante ao tema da imparcialidade e 
independência, alguma da qual, em língua portuguesa, tem 
sido citada neste trabalho. 

Mas, pode acontecer, ainda, que a insatisfação da 
parte, não estando perto do fim, acabe por levá-la a intentar: 
a) uma ação de anulação de uma decisão interlocutória, antes 
mesmo de ter sido proferida a decisão final, que nunca 
chegou a ser proferida; b) uma ação de responsabilidade civil 
contra o coletivo de árbitros, com fundamento em violação 
de deveres, tais como a independência e a imparcialidade, 
dando causa a despesas despendidas com a arbitragem e a 
danos morais; e c) uma providência cautelar contra a parte 
contrária, junto ao tribunal comum de última instância, com 
vista a suspender o procedimento arbitral e a multar os 
árbitros supérstites. Esta providência cautelar veio a ser 
deferida por aquele tribunal superior. 

Nos termos da Lei da Arbitragem angolana, “a 
decisão do Tribunal Arbitral através da qual se declare 
competente para decidir a questão só pode ser apreciada pelo 
Tribunal Judicial depois de proferida a decisão arbitral, em 
sede de impugnação ou por via de oposição à execução, nos 
termos dos Artigos 34º35 e 39º36 da presente lei” – Artigo 31º, 
nº 3.  

Quer dizer que a decisão interlocutória a que me 
referirei mais adiante só poderá ser anulada após ser proferida 

                                                 
35 Este Artigo da Lei da Arbitragem Voluntária angolana dispõe sobre os 
fundamentos para a petição de anulação de uma decisão arbitral, entenda-
se decisão final. 
36 Este Artigo da Lei da Arbitragem Voluntária angolana aponta as 
condições e outros requisitos da oposição à execução. 
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a decisão final, ao abrigo da LAV angolana. E isso é assim 
para evitar que a impugnação imediata de decisão sobre a 
competência do tribunal arbitral funcione como uma 
manobra dilatória, visando suspender o processo arbitral. 

Pelo fato de a responsabilidade civil do árbitro ter 
sido aflorada atrás, será objeto de maior estudo no quinto 
tópico deste trabalho, razão pela qual, para lá, remeto o 
desenvolvimento dessa matéria. 

Uma providência com o objetivo que acima se 
descreveu, em face do disposto na Constituição e na LAV 
angolanas, situa-se na contramão do bom caminho, uma vez 
que as competências dos tribunais comuns, em relação à 
arbitragem, estão perfeitamente definidas.  

A Constituição atribui à arbitragem o estatuto de 
procedimento jurisdicional de resolução de litígios, embora 
extrajudicial. Ora, tal significa que o tribunal arbitral ou o 
árbitro único proferem decisões com força igual à de uma 
sentença judicial, pelo que as suas decisões são também 
sentenças, só que arbitrais. O poder jurisdicional advém de 
fontes diferentes, no caso dos tribunais comuns, é o Estado 
que lhes confere tal poder, no caso da arbitragem, são as 
partes em litígio que lhe conferem.  

Não parece, assim, ter sido estabelecido, pela 
Constituição, um grau de subordinação dos tribunais arbitrais 
em relação aos tribunais comuns (estaduais). Por isso, se 
pergunta se a decretação da suspensão de uma arbitragem tem 
acolhimento constitucional? Além disso, a LAV angolana 
estabelece em que circunstâncias devem intervir os tribunais 
comuns, para permitir o apoio do Estado à exequibilidade das 
decisões arbitrais e o seu controlo em relação a este meio 
extrajudicial37.   

                                                 
37 Veja-se o que a este respeito diz Correia Fernandes Bartolomeu, 
Arbitragem Voluntária..., cit., p. 140: “A intervenção dos tribunais judiciais 
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As providências cautelares, segundo a LAV, Artigo 
22º, podem ser requeridas, pelas partes, ao tribunal arbitral e 
ao tribunal judicial, com vista a prevenir ou a acautelar a lesão 
dos direitos.   

Estas providências podem ser intentadas antes da 
ação arbitral ter sido instaurada e, neste caso, junto do 
tribunal judicial ou, ainda, durante o processo arbitral. 

Este recurso, em alternativa que assiste às partes, 
coloca a possibilidade destas optarem por aquele tribunal que 
lhes garante a execução mais imediata da providência cautelar 
que venha a ser decretada, uma vez que o tribunal arbitral 
carece de poder de império para impor às partes ou a terceiro 
a aplicação coercitiva das suas decisões, nas quais as medidas 
provisórias se incluem.  

Este regime alternativo, ou melhor, concorrente, foi 
interpretado, porém, de forma distorcida, quando uma parte 
decidiu requerer o decreto de uma providência cautelar, 
visando, por um lado, suspender o processo arbitral e, por 
outro lado, a condenação, pelo tribunal judicial, em multa a 
ser aplicada aos árbitros, integrantes do tribunal arbitral, pelo 
fato de este tribunal não se ter declarado incompetente para 
resolver o litígio. Nitidamente uma manobra dilatória.  

Senão vejamos, tanto se diz na LAV, como no Código 
do Processo Civil, as providências cautelares destinam-se a 

                                                                                                  
na arbitragem desempenha, por um lado, uma função de controlo estadual 
da atividade arbitral, sendo “a contrapartida necessária da atribuição de 
eficácia jurisdicional à decisão arbitral” e, por outro lado, uma função de 
assistência, seja pela necessidade de assegurar a constituição do tribunal 
arbitral, seja pelo facto de a competência deste ser apenas declarativa, não 
dispondo, portanto, das prerrogativas de autoridade que são próprias dos 
tribunais estaduais, enquanto órgãos de soberania. No respeito pela 
autonomia da vontade das partes vertida na convenção arbitral, essa 
intervenção há de, no entanto, limitar-se ao estritamente necessário para 
assegurar o funcionamento da arbitragem e a execução da sentença 
arbitral, suprindo aí onde se mostre necessário (...)”. 
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prevenir e a evitar lesão de direitos. Que lesão de direitos 
estaria em causa e por parte de quem? 

A parte alegou haver suspeita de ser condenada, pelo 
tribunal arbitral e então para salvaguardar-se dessa suspeita, 
logo à partida, requereu a suspensão da arbitragem e a 
aplicação de uma multa a ser paga pelos árbitros. 

Assim, ao invés de se buscar a colaboração do 
tribunal estadual, este virou-se contra o tribunal arbitral, numa 
sede que não era a sua, uma vez que as partes, na convenção 
arbitral, acordaram que seria a arbitragem a via de resolução 
de eventuais litígios. 

Nesse sentido, afirmo que houve uma subversão na 
interpretação daquele Artigo da LAV angolana, pois, com ele, 
o que se pretende é que exista uma relação de paridade entre 
tribunais estaduais e tribunais arbitrais, situação que, em 
Angola, resulta do próprio texto constitucional. Tal paridade, 
em certos casos, depara-se com situações de prestação de 
colaboração por parte dos tribunais estaduais, que não podem 
traduzir-se em “ingerências desnecessárias dos tribunais 
estaduais, com efeitos negativos, imprevistos ou mesmo 
imprevisíveis nos processos arbitrais em que são chamados a 
colaborar”38. 

Admitida na LAV angolana a competência 
concorrente, em matéria de providências cautelares, entre 
tribunais estaduais e tribunais arbitrais, essa competência não 
pode ser levada ao extremo de ser dada a primazia aos 
primeiros para ir, por diante, com uma decisão que ponha em 
causa o andamento da lide arbitral, sendo certo que foi por 
esta via (a arbitral) que as partes optaram quando celebraram 
a convenção arbitral.  

                                                 
38 Cfr. Miguel Olazabal de Almada, A Assistência (aliás, Colaboração) dos 
Tribunais Estaduais em Processos Arbitrais, in V Congresso do Centro de 
Arbitragem Comercial, ACL, Almedina, 2012, p. 59. 
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Como referi, atrás, a providência foi deferida pelo 
tribunal judicial e o processo arbitral foi suspenso39 sine die 
tendo os árbitros apresentado a sua escusa40, perante as 
acusações e insultos proferidos publicamente, pela sobredita 
parte.  
 

4. 2. Poderes dos árbitros 
 

 O árbitro deve ser tecnicamente competente, 
relativamente à matéria sobre que é chamado a decidir. Ele, 
diferentemente do juiz, e, embora dispondo de poderes para 
resolver litígios, está apenas vinculado aos limites impostos 
pela convenção de arbitragem, ou seja, pela vontade das 
partes. 

Quando designado para resolver o litígio, porém, o 
árbitro goza de competência plena para efetivar essa missão, 
pois está no exercício da administração da justiça, em nome 
das partes. 

O árbitro tem uma jurisdição própria, autônoma, na 
medida em que toma decisões com força executória, sendo 
equiparada à jurisdição judicial. 

Tal jurisdição diz-se autônoma, pois não se encontra 
integrada, nem depende da jurisdição estadual. Embora 
assente numa jurisdição autônoma, a atuação do árbitro 
depende, em certa medida, em termos funcionais e de 
eficácia, do apoio estadual e dos tribunais judiciais.  

                                                 
39 Este tribunal estadual desconhecedor de toda a mecânica da via arbitral 
e até mesmo do significado interpretativo dos dizeres da Constituição e da 
Lei ordinária, numa manifesta atitude de falta de habilitação na apreciação 
do tema em discussão, decidiu pela suspensão do processo arbitral. 
40 Embora constitua dever do árbitro manter-se em funções até à 
conclusão do processo arbitral, o que por norma ocorre com a prolação 
da decisão final, a renúncia do árbitro durante o processo, desde que 
justificada, é aceitável. 
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O árbitro não é um guardião da ordem jurídica 
estadual, apenas deve observar o respeito pelo seu 
cumprimento. Acresce que o árbitro que tenha sido nomeado 
pela parte não tem, para com esta, qualquer dever de 
obediência ou lealdade. Os árbitros (com exceção do árbitro 
presidente), embora sejam indicados por cada uma das partes, 
não são mandatários destas. Têm obrigações para com elas, 
pois não deve pôr em causa obrigações de seriedade e 
honestidade em tudo quanto decidam. 

O árbitro dispõe de autoridade que resulta, quer da 
sua capacidade técnica, quer do reconhecimento da sua 
função jurisdicional. Por força dessa função jurisdicional, o 
árbitro detém o poder de ordenar sobre as partes, sendo 
dever de estas acatarem tais ordens (decreto de medidas 
cautelares, de ordens preliminares e de condução do 
processo). 

O árbitro, no exercício de poderes jurisdicionais, com 
finalidade idêntica à de um juiz, não pode, nem deve estar 
sujeito a pressões, ameaças ou retaliação das partes41. Ele tem 
o direito de exigir que as partes atuem com lealdade e boa fé 
e, ainda, que estas guardem sigilo, relativamente, ao litígio42. 

                                                 
41 Conforme o disposto no Artigo 15.º da LAV, já citado neste trabalho. 
Cfr. Selma Ferreira Lemes, A Independência e a Imparcialidade..., cit., pp. 43 e 
ss. Correia Bartolomeu Fernandes, Arbitragem Voluntária..., cit., p. 171. 
Mariana França Martins, Curso de Resolução..., cit., pp. 201 e ss. Carlos 
Alberto Carmona, Em Torno do Árbitro, cit., pp. 16 e ss. Agostinho Pereira 
de Miranda, Estatuto Deontológico..., cit., pp. 63 e ss. José-Miguel Júdice, A 
Constituição do Tribunal..., cit., pp. 117 e ss. Manuel Pereira Barrocas, Manual 
de Arbitragem, cit., p. 378, que ao falar da responsabilidade civil das partes 
perante o árbitro defende que esta pode surgir de “atos destinados a 
intimidar o árbitro ou a condicionar a sua independência ou a sua 
livre capacidade de julgar, mas também a ofensa à sua honra e 
dignidade, nomeadamente por impugnação infundada da sua 
credibilidade, independência e imparcialidade.”  
42 Cfr. Manuel Pereira Barrocas, Manual de Arbitragem, cit., p. 378. 
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Cabe ao árbitro receber os seus honorários e a ser 
reembolsado das despesas realizadas por causa do processo, 
tendo, ainda, o direito de participar nas deliberações, a assinar 
a sentença e a votar vencido. 

Compete ao árbitro, ou árbitros, exercer o poder de 
condução do processo arbitral, devendo tudo fazer para que 
este prossiga, com vista a que o litígio seja resolvido (impulso 
processual). Com essa finalidade, assiste-lhe o direito e o 
dever de proferir decisões, ao longo do processo, que 
culminem com a decisão final ou sentença arbitral, transitada 
em julgado, após o que se dá por esgotados os seus poderes 
jurisdicionais. 
 
5 A responsabilidade civil dos árbitros em Angola 
 

A violação dos requisitos de independência e de 
imparcialidade pode, em determinadas circunstâncias, 
constituir o árbitro em responsabilidade civil, nos termos 
gerais. 

Há, porém, que não confundir a ausência destes 
requisitos com a responsabilização do árbitro sobre o modo 
como decidiu o mérito da causa. Tal como o juiz togado não 
é responsável, assim o árbitro também o não é.  

 Os atos praticados pelo árbitro, na medida em que 
são atos jurisdicionais, seguem o regime de responsabilidade 
dos magistrados. Para que se torne responsável pela atividade 
de árbitro, tem de verificar-se dolo ou culpa grave. Fatos 
dolosos, como a fraude, a corrupção, falsificações e também a 
denegação de justiça constituem o árbitro em 
responsabilidade civil43. 

                                                 
43 Correia Bartolomeu Fernandes, Arbitragem Voluntária..., cit., p. 171, 
refere que em virtude de a LAV angolana não conter normas sobre a 
responsabilidade dos árbitros, esta matéria deve ser suprida por analogia 
ao tratamento que é dado ao juiz: “E é nos casos em que os magistrados 
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Só nestes casos extremos e depois de provada a 
prática de atos que conduzam aos tipos apontados, o árbitro 
deve ser responsabilizado civilmente. Manuel Pereira Barrocas 
defende que “o árbitro é imune enquanto exerce a sua função 
jurisdicional, julgue bem ou julgue mal. É responsável 
enquanto incumpre dolosa ou com culpa grave as suas 
obrigações contratuais”44. 

A hipótese de erro não essencial, erro não doloso na 
decisão, e, portanto, despido de ilicitude e culpabilidade, não 
é motivo bastante para que se intente ação de 
responsabilidade civil contra o árbitro45. 

A responsabilidade do árbitro é pessoal, significando 
isso dizer que, em caso de ação de responsabilidade civil, esta 
deve ser dirigida contra cada árbitro integrante do tribunal 
arbitral, com vista a apurar-se a responsabilidade respectiva. 
Justifica-se tal situação em face da independência dos árbitros, 
que vale perante as partes, os tribunais judiciais, outras 
entidades e entre si, pelo que não se regista entre eles 

                                                                                                  
são responsáveis pelos danos causados, com a consequência de os árbitros 
só serem responsáveis por actos praticados no exercício da função 
jurisdicional quando tenham actuado com dolo, quando a lei lhes imponha 
expressamente essa responsabilidade e quando deneguem justiça, 
conforme alíneas b), c) e d) do n.º1 do Artigo 1083.º do CPC”. Carlos 
Alberto Carmona, Em Torno do Árbitro, cit., p. 17, sobre esta temática 
defende que: “A conclusão sustentável acerca deste tema parece ser 
admitir a responsabilização do árbitro apenas por dolo (ou culpa grave, 
que ao dolo deva equivaler). São, portanto, hipóteses teratológicas as que 
permitiriam atingir o árbitro: a corrupção (lato sensu) do julgador, sempre 
imperdoável, será o emblema desta bandeira; o excesso de prazo, embora 
não seja falta tão grave, também pode levar à responsabilização dos 
julgadores; os demais erros, porém – que dependem sempre da percepção 
dos tribunais – não podem levar à responsabilização do árbitro como não 
levam à responsabilização dos juízes togados”. 
44 Cfr. Manuel Pereira Barrocas, Manual de Arbitragem, cit., p. 371. 
45 Manuel Pereira Barrocas, Manual de Arbitragem, cit., p. 374. 
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responsabilidade solidária46.  
Cumpre agora perguntar em que momento deve ser 

intentada a ação de responsabilidade civil?  Nos termos da 
LAV, uma ação que tenha posto fim ao processo, por razões 
de mérito, ou seja, tendo sido proferida a decisão final do 
processo que se debruce  sobre o fundo da causa, que depois 
de transitada em julgado vai dar origem a que cessem as 
funções jurisdicionais dos árbitros, a parte que não esteja 
satisfeita com o resultado pode intentar uma ação de anulação 
da decisão, pode recorrer dela e, ainda, pode opor-se à sua 
execução.  

Se a decisão final atacada for anulada e se tal decisão, 
comprovadamente, pelos vícios (entenda-se por dolo, culpa 
grave, falsificação e denegação de justiça e já não por erro na 
decisão) que enferma originariamente a sua decretação e, por 
via disso, causar danos à parte requerente, aí haverá lugar à 
ação de responsabilidade civil.   

Para responder a questão de saber em que momento a 
ação de responsabilidade civil contra os árbitros pode ser 
intentada, quando a isso haja lugar, a resposta só pode ser: 
após a prolação da decisão final. Assim determina a LAV. 

Pode, por outro lado, uma ação deste tipo (de 
responsabilidade civil) ser intentada após ser proferida uma 
decisão interlocutória sobre a incompetência do tribunal 
arbitral? Numa altura em que uma das partes, antes de 
apresentar a sua defesa, levanta o problema da incompetência 
do tribunal arbitral, poderá haver lugar à instauração de uma 
ação de responsabilidade civil? 

Para responder a esta pergunta, importa analisar, 
primeiramente, sobre do que se fala. Que tipo de decisão é 
esta decisão interlocutória? 

No foro arbitral, diferentemente do que se passa no 

                                                 
46 Cfr. Manuel Pereira Barrocas, Manual de Arbitragem, cit., pp. 370-371. 
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foro judicial, o tribunal arbitral pode decidir sobre a sua 
própria competência47, sempre que uma das partes o 
questione sobre tal matéria, antes de apresentar a defesa ou 
juntamente com esta. Assim determina o Artigo 31º da LAV. 
É no nº 3 deste Artigo que se determina que a decisão 
proferida, pelo Tribunal Arbitral, relativa à sua competência, 
só pode ser apreciada por tribunal judicial após ter sido 
prolatada a decisão arbitral, ou seja, a decisão de mérito ou 
decisão sobre o fundo da causa ou decisão final. 

Se o tribunal, fundamentadamente, concluir pela sua 
competência, o processo prossegue o seu curso normal. Se ele 
decidir que não tem competência para dirimir o litígio, tal 
decisão aparece como tendo a força de pôr fim ao processo, 
por apelo ao instituto da absolvição da instância, e haverá que 
encerrar-se, devendo a parte que tenha decaído intentar nova 
ação para dar continuidade à resolução do diferendo. 

Uma decisão desta natureza chama-se interlocutória 
porque é uma decisão que é proferida a meio do processo 
sem lhe pôr termo, diferentemente das decisões que põem 
fim ao processo, que se denominam por decisões finais48. 

A decisão interlocutória sobre competência do 
tribunal arbitral tem a característica das decisões 
interlocutórias que, como diz Sampaio Caramelo, “resolvem 
de modo definitivo, uma questão prévia (ou prejudicial), que 
pode ser determinante para o desfecho da causa, seja tal 

                                                 
47 É o que se denomina por efeito positivo do princípio da competência-
competência, que a LAV  angolana consagra no Artigo 31.º. Para maiores 
desenvolvimentos sobre este princípio, ver Lino Diamvutu, Poderes do 
Tribunal Arbitral na Apreciação da Própria Competência, in IV Congresso do 
Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, 
ACL, Almedina, 2011. 
48 Cfr. António Sampaio Caramelo, Decisões Interlocutórias e Parciais no 
Processo Arbitral: seu Objecto e Regime, in II Congresso do Centro de 
Arbitragem da Câmara do Comércio e Indústria Portuguesa, Almedina, 
ACL, 2009, p. 179. 
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questão de natureza processual, seja de natureza substantiva”. 
Estes tipos de decisões interlocutórias são vinculativas, o que 
significa que não podem ser modificadas ou revogadas pelos 
árbitros, tendo, força obrigatória no seio do processo49.    

No primeiro caso, em que através da decisão 
intermédia se declara a competência do tribunal, caso a parte 
que a arguiu não se conforme com ela (decisão), pode pedir a 
sua anulação apenas após ter sido proferida a decisão final, 
conforme dispõe o nº 3, do Artigo 31º, da LAV. 

Numa altura em que se decidiu sobre a competência 
do tribunal arbitral e em que são dadas às duas partes 
igualdade de armas, porque a ambas é assegurado o direito ao 
exercício do contraditório, uma apresenta a petição inicial e a 
outra é convidada a contestar, podendo, ainda, de acordo com 
o regulamento pelo qual se orienta o tribunal arbitral, permitir 
um ato conciliatório das partes, sendo indispensável a fase da 
produção de todo o tipo de prova e, se necessário, a presença 
de prova pericial, ou seja, numa altura em que, como soe 
dizer-se “muita água ainda está por correr por debaixo da 
ponte”, pode falar-se em situação danosa para a parte que 
tenha decaído no pedido da incompetência do tribunal? 

Se tal fosse possível de avaliar, por que razão o 
legislador ordinário angolano e os de outras paragens 
delimitariam o poder de anulação dessa decisão para uma fase 
posterior, após a dilação da sentença final, e não 
imediatamente à sua decretação? 

Não será por que só nessa ocasião, depois de 
proferida a decisão final, podem as partes saber quem venceu 
o litígio e quem dele decaiu? Ou serão visíveis e avaliáveis 
danos por antecipação? 

Tudo para dizer que, não obstante a lei angolana ser 
clara, quanto ao momento de anulação de uma decisão 

                                                 
49 Cfr. António Sampaio Caramelo, Decisões Interlocutórias..., cit., p. 182. 
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interlocutória, os tribunais judiciais (estaduais) aceitam dar 
seguimento a autos que, em completa violação da norma, a 
parte inconformada intenta. Para além disso, porém, estes 
tribunais aceitam dar seguimento a autos de responsabilidade 
civil intentados contra árbitros que fundadamente decidam 
sobre a competência do tribunal arbitral, em relação ao litígio. 

Com tanto que têm de ocupar-se os tribunais judiciais, 
em relação à sua organização e funcionamento, de modo a 
darem uma resposta mais célere e capaz aos inúmeros casos 
que lhes são submetidos, por cidadãos à procura de razão 
para os seus problemas, e assistimos à interferência destes, 
fora das suas competências constitucionais e legais, em 
relação a meios extrajudiciais de resolução de litígios. 

  
6 Conclusão 
 

A arbitragem, que vem sendo olhada como um meio 
alternativo válido de resolução de litígios, principalmente a 
que se dedica a dissídios internacionais, tem de passar a deter 
a mesma força ao nível doméstico. 

O recurso aos tribunais estaduais, para cumprir os 
desígnios das Constituições do mundo moderno sobre o 
acesso à justiça e à tutela jurisdicional efetiva, não tem 
correspondido às expectativas dos vários agentes que neles 
depositam confiança, com vista à proteção dos direitos 
fundamentais. 

Por essa razão, devem esses tribunais contribuir para 
que os meios alternativos de resolução de litígios e a 
arbitragem voluntária passem a ocupar um maior espaço na 
administração da justiça, colaborando com eles na medida em 
que seja necessário, ao invés de, com eles, colidir. 

O árbitro não é um juiz, mas como este, detém poder 
jurisdicional e, como este, goza de prerrogativas no exercício 
deste poder, por isso a ele é devido o mesmo respeito. 
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Como protagonista da arbitragem, o árbitro, pela sua 
experiência e qualidade determina a eficácia deste meio de 
resolução alternativo de litígios. No âmbito dessa qualidade, 
relevam requisitos como a independência e a imparcialidade, 
que são fundamentais para a aceitação do próprio instituto 
arbitral. 

Por fim, afirma-se que a responsabilização do árbitro, 
pelo exercício do poder jurisdicional, só tem lugar quando 
atue com dolo ou culpa grave. 
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A MEDIAÇÃO COMO UM MEIO DE 
COMPOSIÇÃO DE LITÍGIO NO 

ÂMBITO TRIBUTÁRIO 
 

Patrícia Tavares Ferreira Kaufmann50 
Ianaiê Simonelli da Silva51 

 
1 Introdução 
 

Quando se fala em processo judicial, a grande maioria 
das pessoas é levada a pensar em litígio, na crise do Judiciário, 
na morosidade processual. Não obstante a realidade deste 
cenário, a prestação jurisdicional ainda é monopolizada pelo 
Judiciário, apesar de não conseguir lidar eficientemente com a 
complexidade conflitiva. 

O Judiciário ainda assume papel de protagonista no 
tratamento de litígios, encontrando-se subordinado à lei e dela 
retirando a sua existência e legitimidade. 

A jurisdição torna-se alvo de uma preocupação 
constante voltada para a compreensão da racionalidade 
instrumental de aplicação do Direito e, especialmente, da 
estrutura funcional necessária para a sua realização. Essa 
estrutura, no entanto, que deveria possibilitar a realização da 
jurisdição, também se encontra em crise, potencializando 
ainda mais este cenário. 

Compondo o rol de fatores que levam à crise do 
Judiciário, está a lenta solução das lides judiciais, a formalidade 
processual, a insatisfação dos litigantes diante de resultados 
desfavoráveis, em que se trabalha com as figuras de 
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ganhador/perdedor e, consequentemente, a parte que não 
obtém sucesso costuma se utilizar de todas as possibilidades 
recursais possíveis, simplesmente com o único intuito de 
retardar a prestação jurisdicional.  

Importante mencionar, na esteira de Spengler (2010), 
que, paralelo a este cenário, surgem novas categorias de 
direitos e de sujeitos jurídicos legitimados a pleiteá-los. São os 
direitos coletivos, individuais homogêneos e os difusos. Esses 
novos direitos produziram novos atores que determinaram a 
transferência do conflito da zona política para a jurisdicional. 
Então, as demandas sociais se tornam jurídicas e a 
consagração de novos direitos provoca uma explosão de 
litigiosidade significativa (em termos qualitativos e 
quantitativos), realçando ainda mais a incapacidade e as 
deficiências da estrutura judiciária, que passou a ser 
requisitado de forma ampla. 

A interação conflitiva apresenta aspectos negativos e 
positivos, na medida em que se constata a sua importância 
para o desenvolvimento e amadurecimento democrático das 
relações sociais. Segundo a autora supramencionada, apesar de 
todo conflito ser avaliado como uma perturbação que rompe a 
harmonia e o equilíbrio do “estado normal” da sociedade, ele 
tem o condão de impedir a estagnação social, de forma que 
não pode ser tratado como uma patologia social, eis que 
também é vitalidade. 

No que tange ao tratamento estatal dos conflitos, essa 
autora se ocupa do desempenho da jurisdição, paralelamente à 
discussão de formas mais “democráticas e autonomizadoras”. 
Trata do conflito como um elemento inevitável e salutar em 
uma que se diz democrática sociedade, esquivando-se da ideia 
de fenômeno patológico, considerando-o “como um fato, um 
evento fisiológico importante, positivo ou negativo, conforme 
os valores inseridos no contexto social analisado. Uma 
sociedade sem conflito é estática”. 
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Nesse contexto, demonstrada a incapacidade do 
Estado em monopolizar esse processo com eficiência, tendem 
a se desenvolver outros procedimentos jurisdicionais, de 
ordem consensual, pelos quais as partes decidem/acordam 
pôr fim ao conflito, como a arbitragem, a mediação, a 
conciliação e a negociação, almejando alcançar celeridade, 
informalização e pragmaticidade. 

Acrescenta-se a isso, conforme Spengler (2010), a 
velocidade do processo de integração entre a sociedade que se 
amplia e faz com que o Poder Judiciário venha sendo 
substituído por justiças emergentes, tanto nos espaços 
nacionais quanto internacionais, que tentam abarcar as novas 
formas de demandas surgidas. 

Nesse contexto, para a autora, a crise global e a 
constatação de que somente o Estado e o mercado não vão 
resolvê-la acaba por fortalecer o papel das ONGs, enquanto 
organizações da sociedade civil, na construção de alternativas 
e de mecanismos de cooperação internacional. 

Nesse sentido, o presente trabalho tem como 
finalidade analisar a mediação como meio de composição de 
litígio no âmbito tributário e desenvolver um olhar crítico 
sobre o Projeto de Lei nº 7.169-A, de 2014. 

O estudo é de natureza bibliográfica, baseado na 
utilização de documentação indireta, por meio de pesquisas, 
fichamentos em livros, revistas, periódicos, que permitem dar 
suporte ao texto e suas possíveis conclusões. O método 
utilizado é o dedutivo, partindo da relação entre argumentos 
gerais (premissas maiores), para argumentos particulares 
(premissas menores) até se chegar a uma conclusão e, 
também, utilizou-se o método monográfico. 

Dessa forma, o texto se organiza em três partes, sendo 
que a primeira teve por escopo delinear o conflito, o acesso à 
justiça e a própria crise da jurisdição. Num segundo momento, 
foi abordado a mediação como método alternativo de 
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composição de litígio. Por fim, como último item estudado, e 
para concluir o objetivo pretendido pelo trabalho, traz-se a 
análise do projeto de lei nº 7.169-A, de 2014, e seus reflexos 
sobre a matéria tributária. 

 
2 Conflito, acesso à justiça e crise jurisdicional 
 

A crise decorre da desregulação estatal, do 
descompasso entre a velocidade no proferimento das 
respostas pelo Judiciário e, por outro lado, de demandas cada 
vez mais rápidas, da incapacidade de ocupar o seu espaço, 
dando margem ao surgimento do Direito inoficial e do Direito 
marginal, enfim, ao descolamento entre a legislação posta e a 
realidade social. 

A crise é o ponto de partida para a busca de 
alternativas ao tratamento de conflitos, porém não só aspectos 
negativos residem nos conflitos, mas também positivos, uma 
vez que, se realizados de forma não violenta, são formas de 
impulsionar os cidadãos a sair de uma posição de passividade, 
para uma busca por tomar uma posição mais proativa na 
busca por seus direitos. Segundo Spengler (2012a, p. 114-115), 

 
[...] apesar da crença uniforme na “cultura da sentença”, é 
visível a crise pela qual passa a jurisdição atualmente, uma crise 
de eficiência e de identidade. Crise que ultrapassa a falta de 
estrutura e alcança a qualidade e a eficácia das decisões que, 
impostas pelo magistrado – terceiro direito –, nem sempre são 
exequíveis e em outras oportunidades não tratam o conflito de 
forma adequada, produzindo “a paz do direito”, mas não a 
afetiva “pacificação social”.  
 
Importa referir que a crise do Poder Judiciário é 

decorrente de outra ainda maior, a do Estado 
Contemporâneo, aliado à crise do Direito e do processo, pois 
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o sistema jurisdicional tradicional está deficitário, segundo 
Santos (2008). 

O debate nas últimas duas décadas acerca da crise do 
Judiciário exige que se pense no futuro desta instituição, o 
poder Judiciário, num contexto marcado por fortes 
desigualdades sociais e culturais, graves limitações fiscais e 
transformações radicais nos modos de funcionamento da 
economia (REBOUÇAS, 2012, p. 157). 

Além da procura efetiva dos direitos, capitaneada 
pelos movimentos sociais, há uma procura suprimida daqueles 
cidadãos que têm consciência dos seus direitos, mas que se 
sentem totalmente impotentes para reivindicá-los, quando são 
violados, e que contempla a grande maioria dos cidadãos das 
classes populares deste e de outros países. É essa procura que 
pode levar a uma grande transformação do sistema Judiciário 
e do sistema jurídico, tão grande que fará sentido falar da 
revolução democrática da justiça (SANTOS, 2008, p. 24). 

Necessário mencionar que “o método de decisão 
baseado num sistema adversarial depende de se preservar a 
memória dos fatos. Quanto maior o intervalo de tempo entre 
o fato e a aplicação do direito pelos tribunais, menor é a 
confiança na justiça da decisão” (SANTOS, 2008, p. 26). 
Porém, celeridade não é sinônimo de eficácia ou qualidade no 
funcionamento dos tribunais, pois se precisa respeitar o tempo 
necessário para se maturar o litígio, assim, se deve ter por 
objetivo o controle dos atrasos e não a sua eliminação pura e 
irracional. 

A celeridade é o argumento que, de tão contrastante, 
acaba por confundir finalidade e consequência. Ao se pensar 
em acesso à justiça, a finalidade não seria desafogar, mas 
garantir direitos, resolver conflitos, harmonizando e 
pacificando a sociedade. Se o Judiciário consegue dar 
respostas com qualidade em um tempo adequado, um tempo 
em que cada vez mais se otimiza a prestação jurisdicional, a 
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celeridade faz do desafogar uma consequência. Parece, 
todavia, que, na ânsia de atingir números, desafogar torna-se a 
própria finalidade. Para aumentar ainda mais a complexidade e 
os paradoxos desta questão, não se pode perder de vista que o 
acesso à justiça, no movimento das ondas renovatórias, ainda 
está em vias de ampliação, tanto qualitativa quanto 
quantitativa (REBOUÇAS, 2012, p. 158-159). 

Portanto, parece que a maneira como a conciliação foi 
institucionalizada no sistema judicial brasileiro peca por 
inúmeras frentes, reforçando a crítica em seu caráter falacioso. 
Mais além, Rebouças (2012, p. 161) refere que: divulgando o 
discurso da autonomia das partes e do maior interesse do 
Estado em conciliar, ao tempo em que pouquíssimas 
condições são garantidas para que possa sair um acordo, resta 
o ônus da frustração nas costas das partes que, de figurantes, 
precisaram transformar-se em atores, naquele momento fugaz. 

As consequências daí já podem ser vislumbradas: que 
o mediador vai ter realmente dificuldade de não se comportar 
como um conciliador; que as partes não assumirão 
responsabilidade alguma sobre os resultados, já que o Estado 
as tutela, as obriga a mediar (um contrassenso insuperável); e 
que, a tão propalada humanização da justiça, em busca de 
procedimentos céleres que desafoguem o Judiciário (a 
celeridade virou um fim em si mesma) redundará numa 
burocratização ainda maior do procedimento, acrescido de 
mais esta etapa (REBOUÇAS, 2012, p. 161-162). 

Pelos motivos expostos, a complexidade da sociedade 
contemporânea, suas diferenciações e especificidades acusam 
logo as limitações deste sistema, inadequado para a resolução 
de muitos conflitos. 

É preciso, então, na esteira do pensamento construído 
por Rebouças (2012), para viabilizar a intersubjetividade, 
pensar sobre os participantes e suas condições para estar apto 
a um agir prático que realize o discurso. O cotidiano forense 
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não se modifica porque novas legislações têm vigência, pelo 
contrário, para a eficácia jurídica e social de uma instituição 
jurídica, prescinde que ocorram mudanças na visão de mundo 
dos atores jurídicos. 

Assim é que se lança mão de outros institutos com a 
finalidade de resolução do conflito que não a jurisdição, os 
quais variam de acordo com o grau de autonomia das decisões 
dos envolvidos, dentre as quais se destacam: negociação, 
mediação, conciliação e arbitragem.  

Segundo Calmon (2007), na negociação não há 
participação de terceiro, as próprias pessoas em conflito 
buscam a resolução do problema (autocomposição). Pode 
haver ou não a participação de representantes, tal como 
advogados.  

A mediação revela-se pela existência de uma 
“autocomposição assistida”, ou seja, são os próprios 
envolvidos que discutirão e comporão o conflito, mas com a 
presença de um terceiro imparcial, que não deve influenciar ou 
persuadir que as pessoas entrem em um acordo. Salienta-se 
que a mediação tem várias escolas de forma que não há 
uniformidade nos conceitos (CALMON, 2007).  

Segundo Spengler (2010, p. 307), a mediação traz ao 
centro da questão a ética da alteridade, reivindicando a 
recuperação do respeito, da integridade e espaço do outro, 
com uma ética que repudia movimentos invasores e/ou 
dominadores. As partes envolvidas no conflito assumem o 
risco da decisão. 

A conciliação é bastante confundida com a mediação, 
mas são institutos distintos, pois na primeira o conciliador faz 
sugestões, interfere, e ainda propõe alternativas para o 
deslinde do conflito. Há alguns doutrinadores que defendem 
que a conciliação é feita somente junto ao Judiciário como 
Calmon (2007), porém não se trata de um entendimento 
unânime. 
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Por fim, na arbitragem, as pessoas em conflito elegem 
um árbitro para decidir suas divergências, utilizando critérios 
específicos. Não possuem, portanto, o poder de decisão. A 
negociação, mediação, conciliação e arbitragem, ainda que 
sejam formas consensuais de solução de conflitos, possuem 
várias diferenças entre si, cabendo às pessoas decidirem qual o 
método mais adequado ao seu caso (CALMON, 2007). 

O presente trabalho tem como norte o estudo da 
mediação como método alternativo de composição do litígio 
em matéria tributária, conforme se verificará com maiores 
detalhes nos próximos itens. 

 
3 A mediação como método alternativo de composição 
de litígio 
 

A mediação é entendida por Spengler (2010, p. 312) 
como “[...] restabelecimento da comunicação entre as partes, 
sem a imposição de regras, auxiliando-as a chegar a um 
reconhecimento recíproco que produza uma nova concepção 
de conflito. Ela baseia-se em um procedimento informal e 
pela valorização da diferença e da diversidade”. Trata-se de 
um meio de restabelecimento da comunicação rompida, 
objetivando alcançar um consenso entre as partes. 

O local de atuação da mediação é a sociedade, sendo 
sua finalidade reabrir canais de comunicação e reconstruir 
laços sociais destruídos, tendo como desafio mais importante 
aceitar a diferença e a diversidade (SPENGLER, 2010, p. 313). 
Por esse motivo, a mediação não pode ser vista como meio de 
acesso à justiça, mas sim enquanto meio de tratamento de 
conflitos não só quantitativamente, mas qualitativamente, 
proporcionando às partes a reapropriação do problema, 
organizando o tempo e as práticas de seu tratamento. A arte 
do mediador é saber compor com o tempo, de fazer com que 
a mediação tenha êxito graças ao tempo.  
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A mediação pode organizar as relações sociais, 
auxiliando os conflitantes a tratarem os seus problemas com 
autonomia, reduzindo a dependência de um terceiro juiz, 
possibilitando o entendimento mútuo e o consenso. A palavra 
consenso, aqui empregada, não significaria concordância, 
devendo ser usada para representar interdependência ou 
interconexão das partes em um contexto social (SPENGLER, 
2010). 

Nessa perspectiva, se oferece ao direito um 
procedimento que consiga dar conta da complexidade social, 
criando-se outras possibilidades para o tratamento dos 
conflitos. Assim, a mediação é uma gestão ativa de conflitos 
pela catálise de um terceiro, por meio de uma técnica 
mediante a qual as partes, mesmas imersas no conflito, tratam 
de chegar a um acordo com a ajuda de um mediador. Registra-
se, ainda, que mediação é estar entre e não acima 
(SPENGLER, 2010, p. 318). 

Para Spengler (2010), o tratamento do conflito pela 
mediação pode acontecer mediante uma pluralidade de 
técnicas que vão da negociação à terapia aplicada nos mais 
diversos contextos (judicial, escolar, laboral, familiar, etc). A 
mediação pretende desdramatizar seus conflitos para que se 
transformem em algo de bom à sua vitalidade interior. 

Há dois tipos de mediação: uma que busca a 
institucionalização e a outra que a vê como possibilidade 
autônoma. No primeiro caso, o mediador é chamado de 
mediador institucional e, no segundo, de mediador cidadão 
(SPENGLER, 2010). 

Dessa forma, Spengler (2010, p. 329) entende que a 
mediação e o direito podem conviver lado a lado, 
pacificamente, pois possuem valores que interagem, 
desestruturando-se mutuamente. Por essa razão, ela esclarece: 
“é por isso que o risco de introduzir a mediação no sistema 
jurisdicional é reduzi-la à condição de um mero instrumento a 
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serviço de um sistema Judiciário em crise”. 
Existem duas posições extremas: de um lado, a 

proposta de mediador que restrinja seu próprio campo de 
ação à facilitação da comunicação entre os atores do conflito; 
no outro lado, a o mediador estratégico que aponta possíveis 
causas de tratar o conflito (SPENGLER, 2010, p. 333-334).  

Várias são as críticas que recaem sobre a mediação, 
entre elas, o fato de ser um instrumento que não apresenta 
certeza e previsão. Em que pese as críticas, as práticas sociais 
da mediação configuram-se como um instrumento de 
exercício da cidadania, na medida em que educam, facilitam e 
ajudam a produzir diferenças e a tomar decisões sem a 
intervenção do terceiro. É por esses motivos que se pode 
afirmar que ela é um procedimento democrático, pois rompe e 
dissolve os marcos normativos (SPENGLER, 2010, p. 337). 

No que se refere à importância do estudo das políticas 
públicas, ela está relacionada às mudanças da sociedade e seu 
desenvolvimento, a uma compreensão teórica dos fatores 
intervenientes e da dinâmica das próprias políticas, assim 
como da necessidade dos cidadãos de compreenderem o que 
está previsto nas políticas que os afetam, como foram 
estabelecidas e como estão sendo implementadas (SCHMIDT, 
2008, p. 2308). 

A expressão “política pública” é definida como um 
programa ou quadro de ação governamental, porque consiste 
num conjunto de medidas articuladas, na busca da 
concretização de direitos (BOLZAN DE MORAIS; 
SPENGLER, 2012, p. 167), de forma que este conceito muito 
bem se amolda ao instituto jurídico da mediação.  

Segundo Bolzan de Morais e Spengler (2012), a 
mediação e a conciliação como políticas públicas cumprem 
um conjunto que é tratar de maneira adequada os conflitos 
sociais pelos membros da própria sociedade. 

Quando a prática da mediação ocorre no âmbito da 
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comunidade, há uma integração das estratégias de 
fortalecimento comunitário pelo acesso à informação, à 
inclusão, à participação, à corresponsabilidade, ao 
compromisso e à capacidade de organização local (FOLEY, 
2010, p. 101). 

A elaboração de políticas públicas como atividade de 
planejamento sempre leva em consideração o objetivo que se 
pretende atingir, bem como a finalidade almejada, dessa 
forma, em se tratando da busca de solução de conflitos 
sociais, as políticas públicas podem ocorrer paralelas ao Poder 
Judiciário ou, ainda, serem anteriores ao processo judicial 
(BOLZAN DE MORAIS; SPENGLER, 2012, p. 169). 

A mediação e a conciliação, enquanto políticas 
públicas, proporcionam uma forma de tratamento de conflitos 
mais adequada, em termos qualitativos, pois são alternativas 
que pretendem mais do que simplesmente desafogar o 
Judiciário, diminuindo o número de demandas que a ele são 
direcionadas.  

Tanto a mediação como a conciliação estão elencadas 
como métodos auto compositivos, nos quais, em seus 
modelos consensuais, buscam-se soluções vencedoras, 
observando os interesses de todos (BOLZAN DE MORAIS; 
SPENGLER, 2012, p. 172-173). 

Ao delimitar a conciliação e a mediação, observa-se 
que a diferença básica entre ambas se encontra na origem do 
conflito. Para Bolzan de Morais e Spengler (2012), a 
conciliação tem por objetivo principal a pacificação do litígio 
processual mediante a elaboração de um acordo, já a mediação 
busca humanizar o conflito, reestabelecendo a comunicação 
rompida entre os litigantes e buscando a sua viabilidade. 

Em suma, as diferenças encontram-se quanto ao 
conflito, quanto ao papel do conciliador/mediador, quanto 
aos objetivos perseguidos e quanto às técnicas empregadas e a 
dinâmica das sessões (BOLZAN DE MORAIS; SPENGLER, 
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2012, p. 174). 
A mediação é forma alternativa de solução de conflitos 

perante uma pessoa, física ou jurídica, estatal ou não. A figura 
central da mediação está representada pelo mediador, que 
deve possuir conhecimento e habilidade suficientes para tentar 
conduzir as partes a uma solução que repute razoável: 

 
Não tem autoridade sobre a decisão em si, apenas ajuda as 
pessoas interessadas a encontrar a solução. Sua forma é menos 
jurídica, e mais moral; sua natureza é, portanto, mais 
administrativa que judicial, nada impedindo, entretanto, que um 
magistrado atue como mediador, sem desempenhar tal função 
como juiz (LEÔNCIO JÚNIOR, 2001, p. 76). 
 
Seja como for, entretanto, a mediação constitui 

alternativa de eliminação das lides sem a intervenção estatal 
(ou com esta interferência mitigada). Não obstante isso, há 
que se referir que não se trata de privatização da justiça, como 
apressadamente se poderia rotular, “[...] mas de 
reconhecimento de uma realidade inafastável: a necessidade de 
descentralizar um serviço que pode ser melhor prestado extra-
oficialmente, sem que isso implique demérito para a 
tradicional (a tradição é atávica ao direito) jurisdição” 
(LEÔNCIO JÚNIOR, 2001, p. 87). 

Nessa esteira, necessário salientar a conclusão a que 
Spengler (2012a, p. 115) chega: 

 
Almejando uma justiça mais próxima – não em termos 
geográficos, econômicos ou sociais, mas em termos que 
signifiquem autonomização e responsabilização do cidadão pelas 
decisões dela vertidas – , a mediação pode surgir como um salto 
qualitativo tratando o conflito não mais como um evento social 
patológico, um mal a ser curado, e sim como um fenômeno 
fisiológico, muitas vezes positivo. Isso significa abrir mão da 
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lógica processual judiciária de ganhador/perdedor para 
trabalhar com a lógica ganhador/ganhador, que auxilia não só 
na busca de uma resposta consensuada para o litígio, como 
também na tentativa de desarmar a contenda produzindo, junto 
às partes, uma cultura de compromisso e participação. 
 
Ademais, a mediação confirma a natureza política 

reconhecida ao processo, com as vantagens não só de 
prevenir, diminuir ou eliminar as lides, mas, principalmente, 
ensejar o progresso da comunidade sem a intervenção oficial 
do Estado (com todos os seus inconvenientes) (LEÔNCIO 
JÚNIOR, 2001, p. 87). 

Nesse sentido, a mediação é um instituto jurídico com 
maior característica humanística na solução do conflito, com 
vistas a buscar a boa convivência em sociedade de uma forma 
menos traumática possível e, consequentemente, com alto 
grau de satisfação. 

Por derradeiro, neste momento, se abordará a 
possibilidade de aplicabilidade da mediação em matéria 
tributária e o impacto do Projeto de Lei nº 7.169-A, de 2014, 
sobre ela. 

 
4 Matéria tributária e o Projeto de Lei nº 7.169-A, de 2014 
 

O Direito Tributário é um dos ramos do Direito 
Público e, como tal, traz a noção de direitos indisponíveis, o 
que se reflete na indisponibilidade do Fisco em transacionar. 
Não obstante isso, essa intolerância do Direito Público deve 
ser flexibilizada. Já se dispõe da compensação tributária de 
forma válida no Direito Tributário, de sorte que se pode 
progredir para o seu incremento, sob a forma de autorização 
da mediação. 

Traçando um paralelo com o Direito Administrativo, 
verifica-se que neste também vige a noção de 
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indisponibilidade, no entanto a jurisprudência e a doutrina já 
vêm revendo esta interpretação e, seguindo a orientação da 
escola alemã, com o objetivo de examinar a proporcionalidade 
e a razoabilidade do ato administrativo, enfrentando-o, ao 
contrário do que se entendia, de que ele não poderia ter o seu 
mérito analisado pelo Poder Judiciário (LEÔNCIO JÚNIOR, 
2001, p. 114). 

A situação acima referida é um pouco diversa do que 
se pretende com a mediação no Direito Tributário, pois no 
Direito Administrativo a indisponibilidade está no Judiciário, 
em analisar o mérito de atos administrativos, porém a ideia 
que se traz é a mesma: de impossibilidade de um órgão/ente 
poder atuar na solução do conflito, por isso se utiliza o 
referido exemplo, em especial por ele já permitir a 
flexibilização quanto a esta atuação. 

Nesse sentido, há que se flexibilizar as regras de direito 
tributário, a fim de contemplarem novas possibilidades de 
composição do litígio, além da jurisdicional. 

Por oportuno, o Projeto de Lei nº 7.169-A, de 2014, 
versa sobre a mediação como meio alternativo de solução de 
controvérsias entre particulares e sobre a composição de 
conflitos no âmbito da Administração Pública. Referido 
projeto de Lei é fruto da consolidação de três projetos (PLS nº 
517/11, PLS nº 405/13 e PLS nº 454/13). A base é a do PLS 
nº 517/11 acrescida dos outros dois projetos. 

No presente trabalho, se pretende analisar as 
limitações impostas pelo projeto de lei em questão, em 
especial a limitação em matéria tributária. 

No Art 3º do PL nº 7.169-A, o legislador trouxe a 
primeira limitação às matérias que podem ser submetidas à 
mediação: 

 
Art. 3º Somente pode ser objeto de mediação o conflito que verse 
sobre matéria que admita transação. 
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§ 1º A mediação pode versar sobre todo o conflito ou parte dele. 
§ 2º Os acordos envolvendo direitos indisponíveis e transigíveis 
devem ser homologados em juízo, exigida a oitiva do Ministério 
Público quando houver interesse de incapazes. 
§ 3º Não se submete à mediação o conflito em que se discute: 
I – filiação, adoção, poder familiar ou invalidade de 
matrimônio; 
II – interdição; 
III – recuperação judicial ou falência. (CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, 2014). 
 
Não bastando estas limitações, o PL nº 7.169-A, no 

seu Artigo 30, dispõe sobre criação de câmaras de prevenção e 
resolução administrativa de conflitos e suas competências e, 
mais especificamente no seu § 5º, informa que as câmaras de 
prevenção e resolução administrativas de conflitos com 
competências para dirimir conflitos entre órgãos e entidades 
da Administração Pública não se aplicam em matéria 
tributária, conforme se verifica do texto abaixo: 

 
Art. 30. A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios poderão criar câmaras de prevenção e resolução 
administrativa de conflitos, com competência para: 
I – dirimir conflitos entre órgãos e entidades da Administração 
Pública; 
II – avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de 
conflitos, por meio de composição, no caso de controvérsia entre 
particular e pessoa jurídica de direito público; 
III – promover, quando couber, a celebração de termo de 
ajustamento de conduta. 
[...] 
§ 5º Não se aplica o disposto nos incisos II e III do caput às 
controvérsias jurídicas em matéria tributária. (CÂMARA 
DOS DEPUTADOS, 2014). 
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Tal dispositivo, que exclui as matérias tributárias da 

possibilidade de mediação, traz um grande desalento à área 
tributária, que precisa continuar contando apenas com as 
longas discussões administrativas e judiciais, muitas vezes 
carentes de análise atenta dos fatos, sobre os quais autoridades 
administrativas e judiciais atuam com vistas ao mero 
cumprimento da burocracia do andamento processual, de 
forma a não visar a efetividade na solução do conflito. 

Aqui, se está frente aos males do exagerado 
formalismo e processualismo, que, diariamente, se impõem 
entre o cidadão que pede respostas e os procedimentos 
predispostos para concedê-las. Busca-se, assim, a efetividade 
do Direito e da Justiça no caso concreto para que se coloque 
em prática a Justiça Social (BOLZAN DE MORAIS; 
SPENGLER, 2012). 

Diante da estrutura administrativa e judicial de 
resolução do conflito que hoje se dispõe na área tributária, o 
contribuinte não possui a oportunidade de demonstrar e 
esclarecer o litígio de forma simples e mediata, o que poderia 
ocorrer naqueles casos em que as situações fáticas 
possibilitariam esta resolução, sendo, de plano, liquidadas 
através da mediação. 

As cortes administrativas de discussão de litígios 
tributários e o Judiciário estão abarrotados de processos que, 
muitas vezes, acabam não atingindo devidamente os fins a que 
se propõem. Por isso, os meios alternativos de composição de 
litígio passam a ser uma boa alternativa para agilizar e trazer 
efetividade nas contendas. 

Importante mencionar que, no que concerne à matéria 
tributária, ainda que pese a vinculação plena exigida no Art 3º 
do CTN, indica-se ausência de discricionariedade em três 
aspectos: a) não há opção quanto à cobrança ou não do 
crédito; b) não há opção quanto ao procedimento; e c) não há 
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opção quanto ao conteúdo do crédito tributário objeto da 
atividade administrativa, entende-se que estes critérios urgem 
por revisão. 

Em analogia ao que pretende trazer o Projeto de Lei 
da Transação e Arbitragem, que ignora tais critérios, rompe-se 
o ciclo de positivação do direito e se auto impõe como forma 
definitiva de cobrança e exigência do tributo, adaptando o Art 
3º do CTN52 à possibilidade de “Transação Tributária”, de 
forma a não sobrar do conceito original nem a vinculação 
quanto à forma, propondo algo no seguinte sentido: 

 
Tributo é toda prestação [...], instituída em lei, ou por ajuste da 
vontade entre a PGFN, contribuintes e seus árbitros, cobrada 
(ou não) mediante atividade administrativa plenamente 
vinculada e materialmente discricionária em conformidade com o 
resultado do cálculo de interesses celebrado, confidencialmente, 
na transação (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2009). 
 
A partir desta proposta, faz-se a seguinte sugestão ao 

Art 3º do CTN, para que a mediação pudesse ser contemplada 
pelo Projeto de Lei de Mediação: Tributo é toda prestação [...], 
instituída em lei, ou por ajuste da vontade entre a PGFN, 
contribuintes, seus árbitros, conciliadores e mediadores, 
cobrada (ou não) mediante atividade administrativa 
plenamente vinculada e materialmente discricionária em 
conformidade com o resultado do cálculo de interesses 
celebrado, confidencialmente, na transação. 

Importante referir, por fim, que as críticas que alguns 
lançam para desencorajar a aplicação de meios alternativos de 
composição do litígio, como a conciliação, mediação e 

                                                 
52 Art. 3° Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou 
cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, 
instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 
vinculada (CTN, 1966). 
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arbitragem em matéria tributária, argumentando que estariam 
muito suscetíveis a atos de corrupção, não se sustentam, pois 
a corrupção pode ocorrer em qualquer esfera e nível de 
governo, legislativo, Judiciário, relações privadas e em 
qualquer processo ou ato. 

Segundo Leal (2012), os atos corruptivos configurados 
como improbidade administrativa são um dos maiores males 
envolvendo a Administração Pública no Brasil e um dos 
aspectos negativos da má administração que mais justificam a 
implementação de um maior controle social e medidas que 
visem o seu controle e diminuição.  

O que se deve promover é a efetiva punição do ato 
ímprobo, a fim de se resgatar a ideia de que vale a pena ser 
decente e que é dever do agente público atuar dentro das 
fronteiras da moralidade e da probidade administrativa, para 
que as gerações vindouras aprendam e acreditem que a 
honestidade de propósitos e de atitudes não é uma mera 
abstração, mas uma exigência para todo cidadão.  

Dessa forma, verifica-se que tais argumentos em 
desfavor dos meios alternativos de composição do conflito 
não justificam que a Administração Pública deixe de utilizar 
institutos e mecanismos de eficiência como, por exemplo, a 
mediação, a conciliação e a arbitragem. 

No presente caso, a importância primordial está para a 
aplicação da mediação como meio alternativo de composição 
do conflito, pois permite o envolvimento das partes, ou seja, 
uma construção por meio do diálogo, que visa a melhor forma 
de resolver o conflito. 

 
5 Conclusão 
 

A estrutura funcional do Estado, que deveria 
possibilitar a realização da jurisdição, está em crise e, por 
consequência, leva à crise do Judiciário, notória pela sua 
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ineficiência na resolução dos conflitos. 
A jurisdição é uma função pública estatal e continuará 

a sê-la, mas é hora de tirar o véu e admitir que há um espaço 
público a ser preenchido por iniciativa não estatal, envolvendo 
os conflitos individuais tradicionais e as novas demandas 
supra individuais, sujeitando os particulares e até mesmo o 
setor público.  

Desse modo, torna-se necessária a busca por 
mecanismos alternativos de respostas aos conflitos em matéria 
tributária que possam tratá-los de forma adequada qualitativa e 
quantitativamente. 

Para tanto, é necessário abrir mão da lógica processual 
judiciária de ganhador/perdedor para se alçar mão da lógica 
ganhador/ganhador, na busca de resposta consensual para o 
litígio, com base na cultura de compromisso e participação. 

Nessa perspectiva, se oferece ao direito um 
procedimento que consiga dar conta da complexidade social, 
criando-se outras possibilidades para o tratamento dos 
conflitos. Na mediação, se verifica uma gestão ativa de 
conflitos pela catálise de um terceiro, por meio de uma técnica 
mediante a qual as partes, mesmo imersas no conflito, tratam 
de chegar a um acordo com a ajuda de um mediador.  

Portanto, a sugestão que se faz é a de que o Projeto de 
Lei de Mediação, PL nº 7.169-A/2014, contemple a 
possibilidade de mediação em matéria tributária, o que pode 
ser feito por meio da inclusão da mediação no rol do Art 3º 
do CTN. 

Dessa maneira, se acredita que, por meio da mediação, 
se poderá trazer ao Direito Tributário uma possibilidade de 
resolver seus conflitos de forma mais rápida, discutindo os 
fatos com melhor propriedade e de forma direta, eliminando 
as longas discussões administrativas e judiciais, de forma a 
gerar efetividade na solução do conflito. 
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JURISDIÇÃO E DIREITO EM CRISE: 
análise comparativa à concepção de 
natureza humana de Galileu Galilei 

 
    Tiago Vieira Bomtempo53 

 
1 Introdução 
  

Busca-se, neste capítulo, apontar o conceito de 
natureza humana dado por Galileu Galilei (1564-1642) na sua 
obra “Diálogo sobre os dois grandes sistemas do mundo”, 
publicada em 1632. 

Os objetivos que Galileu pretendia atingir com o 
diálogo era atrair o interesse geral das pessoas cultas, mesmo 
as não especializadas em astronomia, para defender e 
comprovar o copernicanismo, persuadindo-as da inconcebível 
velha ciência peripatética (criada por Aristóteles) e esclarecer 
às mais altas autoridades do Vaticano sobre os riscos que a 
Igreja Católica estaria correndo se insistisse com o 
geocentrismo.   

Objeto de estudo, foi a passagem da Primeira Jornada 
no Diálogo sobre os dois grandes sistemas do mundo, em que 
Galileu demonstra, cientificamente, isto é, racionalmente, por 
meio da matemática e da física o movimento dos corpos. 
Comprova que a Terra é móvel e as estrelas e a Lua são 
corruptíveis, refutando a teoria aristotélica. 

 Galileu afirma, assim, o próprio desacordo com os 
aristotélicos, como, por exemplo, Liceti, que, esquecendo que 
o Estagirita ensinou que deveríamos antepor a experiência 

                                                 
53 Mestre em Direito Privado pela PUC Minas. Especialista em Direito 
Público pelo IEC – PUC Minas. Advogado e membro da Comissão de 
Bioética e Biodireito da OAB/MG. Professor universitário. 
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“ao valor e à força da autoridade de todos os homens do 
mundo”, submetem-se justamente à autoridade dele, “para 
cuja manutenção induzem-se a negar experiências sensíveis ou 
a dar estranhas interpretações a ‘textos’ de Aristóteles cuja 
afirmação e limitação bem frequentemente fariam o próprio 
filósofo dizer coisas extravagantes e seguramente distantes de 
sua imaginação”. Ao que afirma Geymonat (1997), tais 
aristotélicos não se dão conta de que Aristóteles pode ter 
errado, apesar da justeza dos cânones metodológicos que se 
propôs seguir. 

Galileu contrapõe Aristóteles utilizando-se da 
matemática, não apenas de forma lógica, mas como uma nova 
maneira de conceber a linguagem para o desenvolvimento da 
pesquisa científica. Esta linguagem matemática é que vai 
operar o agir racional, aproximando-se do mundo natural e 
não dantes como contemplativo, aproximando-se de ideais 
transcendentais, como defendia Aristóteles. 

De acordo com Châtelet (1995), Galileu parece ter 
instituído no estudo da Natureza um novo e irreversível 
curso. A sua obra encontra-se estratificada no presumível 
local em que a nossa razão parece situar uma parte das suas 
origens. 

No entendimento de Galileu, a matemática seria uma 
disciplina ligada intrinsecamente à técnica, ao estudo dos 
fenômenos naturais. Com o passar do tempo, foi agregando 
conteúdo mais racional, tratando-a não em seu sentido 
teórico, como complexo de conceitos abstratos sobre os quais 
são construídas as teorias geométricas e aritméticas que 
costumam ser chamadas “duras”, mas como meio ao invés de 
fim. 

Assim, percebe-se, em Galileu, um deslocar dos 
conceitos matemáticos à sua naturalização. Isto só se tornou 
possível porque os conceitos, de origem aristotélica, que 
permitiam pensar a natureza tinham perdido já a sua função 
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universalizante e justificadora. É como se a Natureza, 
considerada como o domínio dos corpos em movimento, 
aparecesse doravante como um vasto campo onde iriam ter 
oportunidade de se aplicar os tipos de configuração e as 
formas do discurso que a geometria sugere e autoriza. É esse 
o fenômeno essencial que requer a formação de um tipo de 
coerência distinto daquele que a tradição dava como modelo, 
afirmado por Aristóteles e defendido pela Igreja. 

Mas o essencial, conforme Châtelet (1995), é ver que 
nasce uma nova maneira de encarar a Natureza. Já não se 
parte do conceito pré-constituído para o fenômeno (o 
movimento). É o próprio campo fenomenal (o movimento) 
que, agora, graças aos instrumentos que permitem abordá-lo 
(a estática arquimediana) e às incompatibilidades de que 
sofrem as conceptualizações tradicionais, vem exigir a 
elaboração de um conceito da Natureza em homogeneidade 
com as cadeias de propriedades que a análise dos fenômenos 
do movimento engendra. 

Galileu não discorda de Aristóteles em antepor a 
qualquer discurso “aquilo que a experiência e o sentido nos 
demonstra”54; porém, ele entende que a experiência possa nos 
dar, junto com os dados e meios verificáveis, a sua correta 
interpretação. Muitas vezes, uma determinada teoria ou 
conceito parece uma contradição diante da nossa primeira 
impressão ou observação frente a tal teoria ou conceito, pois 
não foi possível extrair neste primeiro instante todos os fatos 

                                                 
54 Saber criar experiências inequívocas, descritíveis com extrema precisão 
– significa, segundo Galileu, saber interrogar a natureza. Para atingir tal 
objetivo, é necessário não se deter nas primeiras aparências qualitativas (já 
carregadas de perigosas interpretações tradicionais), mas criar e construir 
dispositivos técnicos ou modelos em que a resposta da natureza 
manifeste-se com clareza, além de qualquer possível mal-entendido 
(GEYMONAT, 1997, p. 256-257). 
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e dados ali contidos. Por isso, surge a necessidade de verificar, 
por meio de métodos racionais, a realidade em si, com o 
emprego da matemática por Galileu, em nos despir do 
inconsciente e trazer-nos para o consciente, com a criação de 
novos fatos, que possam ser verificáveis e contestáveis, não 
ditos como verdades absolutas, como imperava no modelo 
tradicional. 

A convicção de Galileu deriva essencialmente do 
exercício prático da pesquisa científica; são os resultados 
obtidos com a mensuração efetiva, a mais precisa possível, 
dos espaços, dos tempos, dos movimentos, que o 
persuadiram da extraordinária clareza que se produz em 
nossas ideias com a tradução em números dos fenômenos 
estudados. 

Neste cenário técnico-científico, ressalta-se também o 
uso feito por Galileu da linguagem matemática de modo a 
projetar novos e engenhosos experimentos para interrogar a 
natureza em condições predeterminadas pelo próprio 
experimentador. A linguagem matemática nos permite, com a 
exatidão e riqueza de seus termos, precisar cada característica 
do experimento projetado, cada circunstância que o diferencia 
de outras experiências aparentemente análogas, cada fase 
particular do objeto em estudo. 

A natureza respondeu de modo inequívoco que as 
concepções da velha mecânica aristotélica eram insustentáveis 
porque se encontravam em aberta contradição com “aquilo 
que a experiência e o sentido nos demonstram”. 

Portanto, entende-se que o conceito de natureza 
humana em Galileu foi construído a partir do discurso 
racional empregado pela linguagem da matemática. Nota-se 
que, entretanto, o cientista pisano não conseguiu trazer todas 
as respostas para os problemas enfrentados pela ciência 
humana, ainda que tenha revolucionado o método científico. 

Apesar de não ser possível empregar a matemática no 
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Direito, vejamos como o método discursivo racional de 
Galileu pode para ele contribuir. 
 
2 O método galileano e sua repercussão no Direito 
 

Galileu, de forma pioneira, trouxe contribuição 
extremamente importante para a evolução e o 
desenvolvimento do método científico. A explicação de tal 
singularidade deve ser buscada na complexidade objetiva do 
problema do método, que sequer a epistemologia hodierna 
conseguiu resolver de modo completo.  

Galileu evitou o fechamento em uma posição 
dogmaticamente racionalista ou empirista e conseguiu 
delinear a via através da qual se desenvolveu, em seguida, a 
ciência moderna. Se do ponto de vista filosófico a 
complexidade pode às vezes parecer incoerência, do ponto de 
vista metodológico parece, ao contrário, a expressão de 
consciente maturidade: esta é mais segura prova de que 
Galileu começou a interessar-se pela pesquisa científica com 
espírito novo, fora de qualquer esquema pré-constituído, não 
importa se platônico ou aristotélico. 
 Châtelet (1995, p. 69) aponta o método galileano nos 
seguintes termos: 
 

1º Estabelecer, contra a tradição, a unidade física do cosmo; 
mostrar que não existe qualquer diferença entre a Terra e os 
céus; 
2º Estabelecer a possibilidade do movimento diurno da Terra; 
para tanto, refutar as objecções tradicionais quanto a esse 
movimento e enunciar mais nitidamente do que o tinha feito 
Bruno os princípios mecânicos empregues nessa refutação; 
3º Definir os princípios delimitativos capazes de traçar uma 
concepção do cosmo compatível com as hipóteses copernicanas.  
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 Do desenvolvimento dos debates, emergiram duas 
tendências interpretativas fundamentais: uma de orientação 
empírica, ou melhor, experimentalista; outra declaradamente 
platônica. Os intérpretes da primeira tendência sustentam que 
Galileu foi o inventor do método experimental propriamente 
dito, ou pelo menos foi seu primeiro e mais autorizado 
defensor na era moderna; os outros sustentam, por sua vez, 
que ele foi, sobretudo, um platônico, convencido de que a 
matemática (e não a experiência) é a primeira e principal via 
para captar as leis mais profundas dos fenômenos: a 
observação dos fatos teria apenas o papel de dar-nos uma 
confirmação das verdades essenciais da natureza 
(GEYMONAT, 1997). 
 Posiciona-se com a primeira tendência, haja vista que 
a matemática empregada por Galileu serviu-se de instrumento 
para a revolução do método científico, isto é, foi meio para 
ratificar a racionalidade nos discursos científicos. 

Portanto, se existe um mundo é porque o sistema dos 
movimentos se subordina a uma lei de ordem, expressão de 
uma racionalidade imanente à própria trama da Natureza. Daí 
resulta que a ordem do mundo não poderá ser a disposição 
hierárquica dos elementos. É por isso que a experiência é, 
para Galileu, um momento segundo, um momento que só se 
reveste de verdadeiro significado quando encadeado ao 
movimento do discurso racional de que a matemática 
constitui a norma. 

A necessidade de poder empregar uma metodologia e 
reduzir seus princípios a qualquer tipo de problema científico 
revela em Saviati, ou melhor, Galileu, o caminho mais viável à 
descoberta de eventuais erros nas conclusões naturais. 
Somente quando estas conclusões naturais passarem pelo 
crivo da experiência é que poderá ser aceita como 
cientificamente segura. Do contrário, deve ser reexaminada. 

Uma vez reconhecido que os instrumentos, as 
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máquinas e as observações dos técnicos e dos operários 
mereciam tornar-se objeto de uma séria reflexão científica, é 
forçoso reconhecer que a ciência deveria apresentar de modo 
completamente novo as suas próprias pesquisas. Estas 
deveriam continuar, certamente, a ser guiadas pela razão, mas 
por uma razão que pudesse adequar-se aos fatos e não por 
uma razão que pretenda impor-se à natureza para estabelecer 
a priori como deveriam desenvolver-se os processos naturais, 
como o fazia Aristóteles e seus seguidores. 

Este modo correto de conceber a razão se dá através 
do conhecimento. Segundo Marçal (2008, p. 34): 
 

Conhecer é uma atividade e é na ação que ocorre a interação 
entre aqueles que conhecem e desses com o mundo das coisas e 
estados das coisas. Pelo conhecimento e no conhecimento, os que 
conhecem se tornam, de algum modo, aquilo que conhecem, ao 
mesmo tempo em que transcendem o conhecido. Os conceitos 
apresentam e representam na linguagem os objetos por eles 
denotados, sejam esses, aqueles considerados existentes no 
mundo físico ou aqueles construídos de modo a priori no âmbito 
lógico, do matemático, do metalingüístico, do formal, do 
especulativo ou do ideal. Partindo da intuição de coisas se 
constroem conceitos, conceitos de relações e conceitos de relações de 
conceitos. Da vivência, experiência e observação se inferem 
regularidades e constâncias, que são expressas através de 
enunciados proposicionais em forma de leis e princípios, sobre 
que se estruturam teorias e modelos compreensivos e explicativos. 
A atividade do pensar, racional e discursivamente exercitada, 
culminou, inicialmente, em construções teóricas e práticas, como 
a Física, a Matemática, a Lógica, a Ética, a Política, a 
Retórica, e a Teologia ou Filosofia primeira, entre outras. 
Liberdade, felicidade, imortalidade, bem, justiça e muitos outros 
conceitos e ou idéias são obras da racionalidade em ação [...].  
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Os conceitos lógicos e matemáticos são instrumentais, 
possuem objetividade e perpassam por uma normatividade 
que possa ser delimitada por uma linguagem teórica em que 
possam ser construídos e empregados. Como a vida humana 
é simultaneamente prática e teoria de uma discursividade 
livre, os conceitos do Direito, além de instrumentais, são 
interpretativos, históricos, inferenciais e buscam se organizar 
logicamente, isto é, não são prontos e estáticos (MARÇAL, 
2008). 

Assim, pode-se afirmar que o Direito é construído e 
reconstruído, na medida em que desenvolvemos o nosso 
conhecimento de si e da própria sociedade, seja pela indução, 
dedução ou outro tipo de raciocínio, para ter como base 
aquelas concepções estratificadas nas tradições, mas que nos 
permite avançar em um modelo próprio da realidade a qual 
vivemos. Ao relembrar ou revivenciar determinadas situações, 
como práticas sociais, costumes ou mesmo normas, estamos 
construindo conceitos do que seja melhor ou pior, certo ou 
errado, bem ou mal, a partir de nossa própria racionalidade, o 
que não deixa de ter como referencial uma linguagem já 
pronta, mas que permite ser sempre reconstruída a partir de 
uma linguagem discursiva e racional.  

Marçal (2006, p. 114) explica que o direito é uma 
racionalidade discursiva prática ao afirmar que: 

 
 [...] o direito é uma racionalidade discursiva prática e esta 
peculiaridade acarreta, no âmbito da argumentação, exigências 
próprias. Em razão de sua especificidade prático-social a 
argumentação jurídica se pauta por: a) princípios de direito; b) 
normas legais gerais e específicas; c) regras e procedimentos de 
fundamentação jurídica, que ponderam elementos como julgados 
judiciais, crenças e constructos racionais elaborados pela teoria 
jurídica (dita comumente doutrina); d) informações fáticas 
relativas ao agente, ao evento ou à ação objeto de apreciação, 
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bem como suas circunstâncias e conseqüências jurídicas; e) 
teorias e resultados científicos especializados acerca da matéria 
sob avaliação. Estas peculiaridades do direito e o fim prático da 
decisão judicial, que é dizer e fazer o direito no caso concreto, 
possibilitam que uma decisão jurídica seja racional e correta, 
embora nem sempre se siga necessária e logicamente de todos os 
elementos estruturantes da argumentação acima relacionados.  

 
Por conseguinte, a argumentação jurídica para se 

fundar em um discurso racional deve-se pautar por critérios 
objetivos e racionais, como apontados pelo referido autor. 
Ainda que em sociedades menos desenvolvidas, onde a 
autoridade era dada por um poder religioso e moral perante 
os integrantes que a compunham, nem todos os valores e 
ideais poderiam ser compartilhados, dada à subjetividade de 
cada indivíduo. Por isso, a Modernidade desmitificou não só 
o papel da autoridade e da imposição de valores e crenças, 
como elevou a autonomia privada, dando primazia à pessoa, 
no desenvolvimento de uma igualdade e responsabilidade de 
todos diante de um Estado de Direito, na busca de uma ética 
universal e compartilhada. 

Na racionalidade moderna, porém, a “autoridade” 
deixou de ser argumento e não se sustenta mais apenas pelo 
mando e pela força física. No Estado Democrático de 
Direito, a autoridade se tornou, consequentemente, aquilo 
que “deve ser”: uma função ou um serviço a favor da 
comunidade dos cidadãos. Quando o juiz não conforma seu 
agir a tal função, está montado o palco para o exercício em 
proveito próprio (ou de alguns) ou em detrimento dos 
demais, para a não efetivação do justo (MARÇAL, 2008). 

Todavia, ainda assim, o Direito que temos se revela 
por muita autoridade, exercício arbitrário de poder, com força 
física, doutrina em manuais prontos e acabados e imposição 
de saber. A Lei que deveria ser um instrumento, ou seja, um 
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meio para a efetivação do direito das partes, passa a ser um 
fim para o exercício do poder arbitrário da decisão de outrem, 
muitas vezes acompanhada de sanção e concepções não 
racionais. Veja-se como exemplo trechos dos seguintes 
julgados: 

 
Poder-se-ia questionar no âmbito administrativo uma mera 
infração das normas de trânsito do Código de Trânsito 
Brasileiro quanto ao transporte inadequado de passageiros em 
carroceria de veículo de transporte de cargas, o que não é da 
competência da Justiça do Trabalho. Mas se o veículo é seguro 
para o transporte de gado também o é para o transporte do ser 
humano, não constando do relato bíblico que Noé tenha 
rebaixado a sua dignidade como pessoa humana e como 
emissário de Deus para salvar as espécies animais, com elas 
coabitando a sua Arca em meio semelhante ou pior do que o 
descrito na petição inicial (em meio a fezes de suínos e de 
bovinos) (CONSULTOR JURÍDICO, 2003).  
 
A Lei 9.313/96 assegura aos portadores de HIV e doentes de 
AIDS toda a medicação necessária a seu tratamento. Mas 
estabelece que os gestores do SUS deverão adquirir apenas os 
medicamentos que o Ministério da Saúde indicar para cada 
estado evolutivo da infecção ou da doença. Não há possibilidade 
de fornecimento de medicamentos que não tenham sido indicados 
pela autoridade federal. Por outro lado, não há fundado receio 
de dano irreparável ou de difícil reparação. Todos somos 
mortais. Mais dia, menos dia, não sabemos quando, estaremos 
partindo, alguns, por seu mérito, para ver a face de Deus. Isto 
não pode ser tido por dano (CONSULTOR JURÍDICO, 
2001). 
 
[...] se fosse homossexual, poderia admiti-lo, ou até omitir, ou 
silenciar a respeito. Nesta hipótese, porém, melhor seria que 
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abandonasse os gramados. [...] Quem é, ou foi, BOLEIRO, 
sabe muito bem que estas infelizes colocações exigem réplica 
imediata, instantânea, mas diretamente entre o ofensor e o 
ofendido, num “TÈTE-À-TÈTE”. Trazer o episódio à 
Justiça, outra coisa não é senão dar dimensão exagerada a um 
fato insignificante, se comparado à grandeza do futebol 
brasileiro. Em Juízo haverá audiência de retratação, exceção da 
verdade, interrogatório, prova oral, para se saber se o querelado 
disse mesmo...e para se aquilatar se o querelante é, ou não... 
(CONSULTOR JURÍDICO, 2007). 
 
Esta “Lei Maria da Penha” — como posta ou editada — é 
portanto de uma heresia manifesta. Herética porque é anti-ética; 
herética porque fere a lógica de Deus; herética porque é 
inconstitucional e por tudo isso flagrantemente injusta. 
Ora! A desgraça humana começou no Éden: por causa da 
mulher — todos nós sabemos — mas também em virtude da 
ingenuidade, da tolice e da fragilidade emocional do homem. 
Deus então, irado, vaticinou, para ambos. E para a mulher, 
disse: “[...] o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará 
[...]” (CONSULTOR JURÍDICO, 2007). 

 
O juiz, muitas vezes despreparado, como se observa 

nos trechos das decisões acima, utiliza-se de rituais e a toga 
que lhe comporta, para fazer-se de um verdadeiro ator, diante 
da plateia, composta pelas partes diante de si, com discursos 
de autoridade. Estas, com frequência, veem no magistrado 
uma imagem de um Deus, alguém dotado de “poderes” 
capazes de impor o que é melhor para as partes, sobrepondo-
se acima da lei. Tem ele (juiz) o poder de decisão de vida e 
morte, de prisão e liberdade, de felicidade e tristeza do 
cidadão, sem algum tipo de fiscalização ou punição, tudo em 
nome da independência de sua função conferida pelo Estado. 
Corrobora Marçal (2008, p. 53):  
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O juiz é iniciador do apontado círculo vicioso na medida em 
que, se despreparado em razão da formação que teve, se assume 
e se comporta como um simples “operador”, isto é, como aquele 
que decide porque sua função é decidir e decidir por lhe haver 
sido dada competência institucional para fazer isso. Este seria o 
agir conhecido como perfunctório, realizado em razão da 
obrigação, superficial e feito por fazer, não pragmático. Agregue-
se a isto, no contexto paternalista e centralizador de uma 
colonizada ou dependente, aquele elemento mais visível, 
geralmente ritualesco, caricatural e subtraído a qualquer 
discussão racional acerca de sua funcionalidade, associado à 
função pública: a autoridade. Autoridade, que, ainda hoje, 
parece ter selecionado da experiência humana de seu exercício 
apenas o lado da pompa, da circunstância, da honra e do bônus. 
De fora teriam ficado o ônus, principalmente da probidade 
pessoal e pública e da qualificação profissional cognitiva e 
operacional. 

 
Não apenas no Judiciário há juízes como os descritos, 

mas também no Congresso há muitos legisladores 
despreparados, os quais se pautam na autoridade para criarem 
discursos com extrema carga valorativa e imporem sua 
concepção de vida para a construção de leis, em um Estado 
que devia ser Democrático de Direito.  

Insurge, assim, um círculo vicioso na elaboração e 
aplicação das leis, baseada em discursos valorativos e 
imposição de normas unilaterais. Estes agentes do Direito, 
que exercem funções públicas, e, na condição de agentes 
estatais, não cumprem adequadamente suas funções, 
apropriam do múnus público a eles conferidos, deixando de 
educar para a cidadania e cerceiam o desenvolvimento do 
Direito. Assim, o ideal de justiça torna-se cada vez menos 
efetivo. 
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Verifica-se que a atividade judicial e a legislativa fazem 
parte de um sistema fechado, em que, na verdade, Judiciário e 
Legislativo, ou melhor, o próprio Estado tomou o lugar do 
poderio imposto pela religião e a Igreja, como na Idade 
Média, que também, com seus ritos e dogmas, muitas vezes 
em conteúdo técnico e confuso, cria uma realidade com 
linguagem própria e distante do principal destinatário, o 
cidadão.  

Não obstante, deveria o juiz aplicar a lei de acordo 
com os fatos trazidos pelas partes, a partir de uma 
fundamentação lógica e racional, permeada pela objetividade 
e clareza na aplicação da norma. 

Deveria, ainda, somar-se a isso uma construção 
racional e socialmente partilhada dos conteúdos significativos 
dos institutos jurídicos; uma teorização capaz de fundamentar 
ações, procedimentos e decisões sobre uma mais ampla base 
indutiva em práticas e saberes sociais; e uma maior 
argumentação e validação através de resultados, 
procedimentos e ações coerentes, as quais seriam iniciativas e 
práticas necessárias para permitir efetivar-se a cidadania e o 
direito (MARÇAL, 2008). 

Neste sentido, aponta-se o pragmatismo como meio 
de se alcançar tais diretrizes acima elencadas, de forma a unir 
a teoria à prática. Kant caracterizou o pragmático como algo 
mais amplo do que a compreensão restritiva do prático como 
limitado a intenções morais: o conhecimento do mundo serve 
para tornar quem conhece “pragmático”, estado ou condição, 
através de que os conhecimentos se tornam também úteis 
para a vida através do que aprendeu e é introduzido no 
mundo daquilo que se tornou pela aprendizagem (MARÇAL, 
2008).  

Partindo desta premissa, alia-se ao pragmatismo o 
pensar teorético, o qual segundo Marçal (2008, p. 33): 
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Entende-se por pensar teorético aquela faculdade de teorizar do 
agente racional discursivo, que, desenvolvendo uma prática, 
reflete sobre ela e constrói uma teoria, repensa sua prática, 
aprende e repensa a teoria e continua indefinidamente este 
processo. Diz-se “pragmática” aquela orientação ou interesse do 
agir teorético, enquanto um agir movido por e para fins, que 
informa tanto uma teoria quanto prática. O pragmático recobre, 
assim, tanto o especificamente humano da intencionalidade 
racional e seus fins, quanto a operatividade racionalmente 
processada da causa e efeito no mundo de coisas e estado de 
coisas. Ao se construir como ciência social aplicada, o Direito 
não pode desconhecer esta evolução dos conceitos de teoria e de 
prática. 

 
Nesta perspectiva, surge o Teórico do Direito55, quem 

busca, através de um agir racional e pragmático, as soluções e 
problemas enfrentados pelo direito, a partir de uma 
construção dialógica e discursiva, nunca imposta, que permite 

                                                 
55 [...] o teórico do Direito é, dentre os agentes interessados no Direito e 
seu desenvolvimento, o único que pode, sem prejuízo de terceiros, sem 
infringir a norma posta, sem dano para si mesmo, sem ter que pedir 
autorização a quem quer que seja, exercitar o procedimento de resolução 
de problemas mais bem-sucedido da evolução humana: o ensaio e erro, a 
tentativa e acerto. O teórico faz experimentos em pensamento. Quando 
os Articula linguisticamente e o expõe, de forma falada ou escrita, não os 
impõe a seus interlocutores e seus conteúdos não tem que ser aplicados e 
ou seguidos ao modo das normas jurídicas legisladas. Nesta etapa, o 
teórico está apenas ensaiando e experimentando aquilo que 
reservadamente havia especulado ou pensado para si mesmo. Ele se 
expõe, certamente, a críticas e contradições. Estes fatos, no entanto, são 
ingredientes de sua atividade: também seu pensar, por ser pragmático, é 
movido por fins, que, no caso, dizem respeito também a seus 
interlocutores. Críticas e contestações, assim, funcionam como corretivos 
e redirecionadores de rumos e passam a integrar sua realidade (MARÇAL, 
2008, p. 47). 
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críticas e contradições, compartilha seus resultados, erros e 
acertos. 

Ante o exposto, pode-se afirmar que ainda há muito 
ao Direito aprender com as “ciências duras”, como a 
matemática, que introduzida por Galileu, a partir de um 
método racional, trouxe contribuições incomensuráveis para a 
Ciência Moderna. Ditas ciências, pontua-se, são mais 
democráticas que o próprio Direito, como será discutido no 
tópico seguinte. 
 
3 As ciências ditas “duras” são mais democráticas que o 
direito? 
 

Ao aproximar-se ao técnico, o cientista cada vez mais 
se afasta dos métodos de investigação filosóficos. As verdades 
descobertas pela ciência insurgem na verificação de leis 
científicas.  

É neste entendimento que se verifica o aspecto 
democrático da ciência dita moderna, introduzida por Galileu. 
De acordo com Geymonat (1997, p. 308): 
 

O que Galileu se propõe, com este crescimento ilimitado da 
“filosofia milícia”, não é, porém, aumentar o número das 
pessoas capazes de colaborar com o progresso da ciência. Ele se 
propõe a algo a mais: difundir, com o interesse pela ciência, o 
espírito crítico, a capacidade de raciocinar, a capacidade de 
captar a realidade em todos os seus aspectos: “eu quero que eles 
vejam que a natureza, assim como lhes dou olhos para que 
vissem suas obras [...] deu-lhes o cérebro para que possam 
entender e compreender”. 
 
Como abordado, Galileu atribui à matemática, dentro 

da ciência da natureza, tornar lógica, entre uma preposição e 
outra, transformando-as de um dado qualitativo para 
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quantitativo. Assim, observa-se maior exatidão nas suas 
afirmações científicas. Esta investigação técnica, por ser 
precisa, não é genérica e sim pontual. Tem-se como exemplo 
a construção de pontes, grandes edifícios, a construção de 
equipamentos, a trajetória de mísseis etc, que são traduzidas 
em números, em que há a conjugação da teoria à prática, do 
diálogo entre o técnico e o cientista. Neste sentido, Geymonat 
(1997, p. 330) preceitua que: 

 
No entanto, o fato mais singular é outro: é o de que esta 
crescente fecundidade lógica traduz-se imediatamente em uma 
crescente adequação dos princípios científicos à verificação na 
experiência e na técnica. Hoje, todos nós sabemos muito bem 
que o cientista não pode contentar-se com uma proclamação 
genérica de fidelidade à experiência, mas tem que traduzir 
operacionalmente esta fidelidade, formulando os próprios 
enunciados em modo quantitativo para que se tornem capazes 
de encontrar nos dados de observação confirmações ou negações 
incontestáveis. Ora, um dos maiores méritos de Galileu reside 
justamente em ter se dado conta disto, ou seja, em ter 
compreendido que somente uma determinação quantitativamente 
precisa das conseqüências deriváveis dos princípios científicos 
permite decidir se estes encontram ou não uma efetiva 
correspondência nos dados empíricos. Isto acontece, em 
particular, quando tais princípios são colocados, à disposição 
dos técnicos e engenheiros: de fato, eles não tem dificuldade para 
reconhecer a validade das sugestões derivadas da ciência, desde 
que sejam sugestões concretas aplicáveis sem equívocos a 
situações extremamente particulares em que se desenvolve o 
trabalho deles. No caso favorável em que tais sugestões são 
confirmadas pela prática, a técnica poderá ser considerada como 
uma fonte de inumeráveis, sempre repetidas, provas da validade 
das leis científicas. 
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Os progressos da ciência e da técnica, deste modo, 
permitem que haja esta conexão entre a teoria (ciência) e 
prática (técnica), em que, para que uma seja bem sucedida a 
outra também o deve, ou seja, tornam-se complementares, 
em uma unidade articulada. É a partir deste momento que a 
ciência moderna inovou ao tornar a nossa sociedade técnico-
científica. 

 Ainda que esta simbiose entre técnica e ciência não 
seja perfeita e exija sempre aperfeiçoamento, Galileu foi o 
precursor ao conceber o caráter dialético na pesquisa, 
contribuindo na construção discursiva do pensar e agir 
técnico-científico. 

O que diferencia as teorias científicas das filosóficas e 
que está ligado a um comportamento do cientista amplamente 
ilustrado por Galileu56 é a sua atitude crítica diante de 
qualquer construção teórica, ainda que pareça correta.  São as 
possibilidades de alterar, corrigir e desistir que levam a 
experiência a descobrir dados não explicáveis dentro da 
teoria. 

É exatamente esta realidade que produz a discussão 
entre os cientistas, ou seja, a partir da discussão calcada pela 
racionalidade experimental é que se desenvolve a ciência, ao 
contrário do direito, que é calcado na imposição e coerção 
daquele que tem mais autoridade e mais poder.  

                                                 
56 Galileu percebeu muito bem a diferença entre os dois comportamentos 
a propósito da posição assumida diante de Aristóteles: os filósofos 
aristotélicos pretendiam salvar por inteiro a concepção aristotélica do 
universo considerada por eles como uma verdade absoluta e intocável e 
estavam dispostos, para isto, as criar as mais estranhas e distorcidas 
argumentações manifestamente contrárias aos cânones metodológicos do 
próprio Aristóteles. Ele, pelo contrário, e justamente para se manter fiel a 
estes cânones estava disposto a revolucionar cada teoria de Aristóteles 
quando se revelavam inadequadas às novas experiências conquistadas pela 
ciência [...] (GEYMONAT, 1997, p. 341). 
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Por ser essencialmente coletiva, a ciência pôde 
progredir nestes quatro séculos que nos separam do 
nascimento de Galileu, sendo seus progressos possíveis a 
partir de críticas a que as teorias eram submetidas e às 
objeções que apareciam, dando força e continuidade ao seu 
desenvolvimento. 

Já o Direito, por ser bastante complexo, mostra-se um 
sistema deficiente e precário, com claros problemas 
estruturais. Complexo, justamente por se debruçar sobre os 
fatos da vida, que por estarem sempre sujeitos às mudanças, 
diferencia das ciências “duras”, por ser mais dinâmico que 
estas. Só é possível criar o direito na medida em que o 
homem descobre a si próprio e interage junto ao outro. 
Assim, o Direito caminha a um passo atrás do homem, seja 
evoluindo ou regredindo. 

Entrementes, sugere Marçal (2008, p. 53) uma nova 
concepção do Direito, a qual: 
 

A palavra “Direito” é também usada para designar a área do 
conhecimento ou a ciência do ordenamento jurídico, sua 
constituição, interpretação, aplicação, desenvolvimento e relações 
com outras áreas do saber. Cada vez mais o Direito se entende 
como ciência social aplicada e, nesta acepção, não abrange 
apenas a normas jurídicas ou Leis e Princípios positivados. O 
Direito abrange também as teorias jurídicas e as decisões 
autoritativas. O Direito contemporâneo busca se fundamentar 
cientificamente através: a) da revisão da filosofia de cunho 
essencialista e platônico que norteou até recentemente sua 
concepção dogmática da realidade e da norma; b) da recepção e 
emprego de conceitos da Modernidade como funções e fins, ações 
e meios, consequências e intenções na formulação de seu corpo 
teórico; c) da incorporação da linguagem como medium na 
constituição dos significados de conceitos e institutos jurídicos, do 
papel das práticas sociais e crenças na construção inferencial de 
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seus conteúdos conceituais; d) da revisão de sua linguagem 
anacrônica e incompreensível para a sua maior parte dos 
destinatários do Direito, bem como da tentativa de elaboração 
de uma linguagem minimamente rigorosa; e) da abertura para 
outras áreas do conhecimento científico e especializado. 

 
O Direito contemporâneo tem buscado uma nova 

forma de se operar, de transformar sua linguagem e sua 
fundamentação. Neste sentido, como um conjunto de normas 
legais, um sistema institucionalizado pelo Estado e visto 
como ciência social aplicada, propõe-se reconstruir seus 
conceitos e, enfim, dialogar com seus destinatários, para a 
participação da sociedade na construção, interpretação e 
aplicação da lei, de forma a trazer efetividade e aceitação ao 
próprio Direito.  

O método a ser trabalhado no Direito seria a partir de 
uma (re)construção racional dialógica, ao invés de como ainda 
se observa atualmente, como exposto na seção anterior deste 
estudo: uma imposição autoritária unilateral e muitas vezes 
abusiva, de direitos, obrigações e concepções de valores por 
parte dos agentes estatais, como juízes e legisladores. A partir 
daí, pode-se começar a construir um Estado Democrático de 
Direito, em que o titular do poder é o cidadão e não o 
Estado, dentro do conceito de intersubjetividade, a qual 
significa que: 
 

Intersubjetividade é, assim, o espaço e o tempo partilhados, bem 
como a realidade em que compreendemos, construímos e 
reconstruímos continuamente nossas vivências e a nós mesmos. 
Tudo isto nos é possível porque, ao fixarmos conceitualmente 
realidades e vivências, adotarmos e alterarmos práticas, 
avaliarmos nossas ações e seus resultados e repensarmos e 
redefinirmos objetivos e fins, estamos, no mesmo modo que 
nossos concidadãos e semelhantes, seguindo determinadas regras 
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e princípios, explícitos ou implícitos. Estas regras e princípios 
nos permitem traduzir uma língua em outra, compreender 
expressões lingüísticas e ações, identificar e atribuir intenções a 
ações e comportamentos, sobretudo nos permitem reconhecer no 
outro uma subjetividade como a que reivindicamos a nós 
mesmos [...] (MARÇAL, 2008, p. 45). 

  
Formalmente, já temos assegurada a igualdade de 

chance e participação no Direito. Porém, para se tornar 
efetiva, somente será alcançada caso todos os interessados e 
envolvidos assumam e exerçam seus papéis de titulares de 
direito, capazes de exercê-los. Não se pode conceber tal 
possibilidade se continuarmos na condição de passividade e 
aceitação de imposição da autoridade, se coadunarmos 
passivamente do outro impor valores e direitos contrários ao 
bem comum, a um Estado que se diz democrático. 

Nada é pronto e acabado. As relações humanas são 
construídas e, assim, a sociedade. O Direito, por conseguinte, 
deve acompanhar esta construção e evolução, na medida em 
que, quando se trata de uma sociedade contemporânea, 
globalizada e informada, traz a ideia de abertura de várias 
possibilidades, do surgimento de novas relações e fatos que o 
direito deve tentar trazer respostas ou mesmo não interferir, 
tendo como fio condutor o discurso racional. 

O Direito, como conhecimento racional demonstrável 
discursivamente que se propõe em um Estado Democrático 
de Direito, deve sustentar a pretensão de que a prática e o 
conhecimento jurídico devam se manter alheios à teorização 
valorativa, da imposição de concepção aos indivíduos do 
melhor ou pior, do bem ou mal. Ao contrário, deve assegurar 
a liberdade dos cidadãos de poderem desenvolver a sua 
própria concepção de vida, na medida em que possa garantir 
iguais liberdades fundamentais e o desenvolvimento de 
projeto de vida de cada um. 
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A partir desta teoria democrática aliada à prática 
discursiva, chega-se à racionalidade pragmática, na tentativa 
de desmitificar o Direito, separando-o da Moral e do Valor. 

Neste sentido, coaduna-se à proposta de Brandom, 
em que: 

 
Este é, talvez, o espaço mais rico aberto pela proposta de 
Brandom: a construção sempre reiniciada dos conteúdos 
conceituais do Direito (institutos jurídicos, normas jurídicas, 
julgados, construções teóricas) através de um fazer lingüístico 
relacional exercitado a propósito da assunção e da explicitação 
de crenças e pretensões, que são, afinal, o exercício mesmo da 
democracia por parte do cidadão, do advogado, do juiz e do 
legislador no Estado de Direito (MARÇAL, 2006, p. 115). 

 
 Portanto, sob a perspectiva do exercício de uma 
democracia efetiva, em que todos possam discursar e exercer 
o poder conjuntamente, é que será possível construir uma 
teoria e prática coesas no Direito, em um pensar e agir 
técnico-científico jurídico. Conforme Marçal (2006, p. 118): 
 

Uma tal rede articulada de relações e razões é muito bem a 
expressão daquilo  que se denomina “teoria”. A teoria é tanto 
uma explicitação como também deve possibilitar explicitações de 
fatos não apenas presentes como futuros. Não é diferente no 
Direito: uma teoria é uma articulação de conteúdos conceituais 
capaz de estabilizar e fundamentar práticas e procedimentos, na 
medida em que a correlação entre enunciados considerados 
verdadeiros e corretos permite demonstrar ou provar a adequação 
ou validez de decisões e conseqüências. O cidadão, o estudante e 
o operador do Direito só terão domínio dos conteúdos conceituais 
do sistema jurídico quando capazes de desenvolver uma rede 
teórica que os interligue e os fundamente. Do mesmo modo que 
a argumentação jurídica racionalmente convincente, dispor de 
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uma autêntica teoria do Direito significa abarcar não apenas os 
elementos considerados especificamente jurídicos, mas todos 
aqueles necessários para compreender e explicitar 
discursivamente a realidade sobre a qual o Direito exercerá seu 
papel. 

 
 Ante o exposto, conclui-se que a “ciência” é mais 
democrática que o Direito. Entretanto, observa-se que este 
último tem sido repensado e reconstruído a partir de um 
discurso racional e dialógico, na medida em que deve 
assegurar iguais liberdades fundamentais e o desenvolvimento 
de individuais projetos de vida. 
 
4 Conclusão 
 

Entende-se que o conceito de natureza humana em 
Galileu foi construído a partir do discurso racional 
empregado pela linguagem da matemática. Nota-se que, 
entretanto, o cientista pisano não conseguiu trazer todas as 
respostas para os problemas enfrentados pela ciência humana, 
ainda que tenha revolucionado o método científico. 

Aplicando-se o método galileano, pode-se afirmar que 
o Direito é construído e reconstruído, na medida em que 
desenvolvemos o nosso conhecimento de si e da própria 
sociedade, seja pela indução, dedução ou outro tipo de 
raciocínio, para ter como base aquelas concepções 
estratificadas nas tradições, mas que nos permite avançar em 
um modelo próprio da realidade a qual vivemos. Ao 
relembrar ou revivenciar determinadas situações, como 
práticas sociais, costumes ou mesmo normas, estamos 
construindo conceitos do que seja melhor ou pior, certo ou 
errado, bem ou mal, a partir de nossa própria racionalidade, o 
que não deixa de ter como referencial uma linguagem já 
pronta, mas que permite ser sempre reconstruída, a partir de 
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uma linguagem discursiva e racional.  
Todavia, ainda assim, o Direito que temos se revela 

por muita autoridade, exercício arbitrário de poder, com força 
física, doutrina em manuais prontos e acabados e imposição 
de saber. A Lei que deveria ser um instrumento, ou seja, um 
meio para a efetivação do direito das partes passa a ser um 
fim para o exercício do poder arbitrário da decisão de outrem, 
muitas vezes acompanhada de sanção e concepções não 
racionais. 

O Direito, como conhecimento racional demonstrável 
discursivamente que se propõe em um Estado Democrático 
de Direito, deve sustentar a pretensão de que a prática e o 
conhecimento jurídico devam se manter alheios à teorização 
valorativa, da imposição de concepção aos indivíduos do 
melhor ou pior, do bem ou do mal. Ao contrário, deve 
assegurar a liberdade dos cidadãos de poderem desenvolver a 
sua própria concepção de vida, na medida em que possa 
garantir iguais liberdades fundamentais e o desenvolvimento 
de projeto de vida de cada um. 
 Neste sentido, conclui-se que o Direito ainda precisa 
evoluir muito, ao ponto de ser tão democrático quanto a 
ciência, ao permitir um discurso racional técnico-científico em 
que todos possam participar na sua construção. 
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A INSTITUIÇÃO DA POLÍTICA 
JUDICIÁRIA NACIONAL DE 

TRATAMENTO ADEQUADO DOS 
CONFLITOS PELA RESOLUÇÃO nº 

125/2010 DO CNJ 
       

 Dhieimy Quelem Waltrich57 
 
1 Introdução 
 

Atualmente, muito se fala sobre as formas alternativas 
de tratamento dos conflitos, principalmente no que diz 
respeito à mediação, que contribui diretamente para a 
construção de uma justiça mais democrática e cidadã.  

É inegável que a mediação é um eficaz instrumento de 
pacificação social e democratização de acesso à justiça. Por 
esse motivo, o presente capítulo visa demonstrar que a 
mediação é uma alternativa altamente democrática de acesso à 
justiça. Desta forma, proporciona aos envolvidos um método 
eficaz de cidadania participativa, o qual se transforma em uma 
estratégia para a formação de uma sociedade melhor.  

O direito de acesso à Justiça, previsto no Art. 5º, 
XXXV, da Constituição Federal, além da vertente formal 
perante os órgãos Judiciários, implica acesso à ordem jurídica 

                                                 
57 Mestre em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul, cujo tema 
da dissertação foi: A Mediação comunitária como política pública 
democratizadora de acesso à justiça: descrição e análise do Projeto Justiça 
Comunitária em Passo Fundo (RS). Possui graduação em Direito pela 
Faculdade Meridional – IMED, com ênfase em Direito Humanos (2010). 
Professora das disciplinas de Negociação, conciliação e arbitragem na 
Faculdade João Paulo II, em Passo Fundo, e Direito Penal I, II e IV na 
Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul- 
UNIJUÍ. Advogada. Endereço eletrônico: dhieimy@yahoo.com.br 
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justa. Assim, cabe ao Judiciário estabelecer política pública de 
tratamento adequado dos problemas jurídicos e dos conflitos 
de interesses, que ocorrem em larga e crescente escala na 
sociedade, de forma a organizar, em âmbito nacional, não 
somente os serviços prestados nos processos judiciais, como 
também os que possam sê-lo mediante outros mecanismos de 
solução de conflitos, em especial dos consensuais, como a 
mediação e a conciliação. 

Considerando, portanto, a necessidade de se 
consolidar uma política pública permanente de incentivo e 
aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais de solução de 
litígios, foi sendo sedimentado o entendimento de que a 
conciliação e a mediação são instrumentos efetivos de 
pacificação social, solução e prevenção de litígios, e que a sua 
apropriada disciplina em programas já implementados no país 
tem reduzido a excessiva judicialização dos conflitos de 
interesses, a quantidade de recursos e de execução de 
sentenças. 
 
2 Modelo: mediador comunitário x mediador 
institucionalizado 
 

A mediação já é conhecida na maior parte do mundo 
como o procedimento que, associado ou não ao sistema 
judicial tradicional, pode ser usado na abordagem dos 
conflitos interpessoais. É possível, desta forma, concebê-la 
como um método que se vale da sua informalidade para 
diferenciar-se dos outros procedimentos, já que é baseada no 
diálogo, na cooperação e no respeito entre os participantes. 

Nesse sentido, Vezzulla (2006, p. 80), ao elaborar seu 
estudo acerca da mediação de conflitos, defende que: 

 
É permitido conceitualizar e definir a mediação de conflitos 
como procedimento privado e voluntário coordenado por um 
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terceiro capacitado, que orienta seu trabalho, para que se 
estabeleça uma comunicação cooperativa e respeitosa entre os 
participantes, com o objetivo de aprofundar na análise e 
compreensão do relacionamento, das identidades, necessidades, 
motivações e emoções dos participantes para que possam 
alcançar uma administração satisfatória dos problemas em que 
estão envolvidos. 
 
A mediação é uma maneira de estabelecer a 

comunicação rompida entre os cidadãos ou grupos em 
virtude da oposição instituída pelo conflito. Tratando-se de 
uma troca, na qual os conflitantes estipulam o que compete a 
cada um no tratamento do conflito em questão, a mediação 
facilita a expressão da divergência, definindo um veículo que 
possa administrar a discordância e chegar a um entendimento 
comunicativo. De fato, o principal desafio que a mediação 
enfrenta não é o de gerar relações calorosas e aconchegantes, 
sociedades isentas do litígio ou uma ordem de mundo 
harmoniosa. Ao invés disso, seu principal desafio é encontrar 
mecanismos que possibilitem uma convivência 
comunicativamente pacífica (SPENGLER, 2012, p. 94). 

Para encontrar algum caminho neste emaranhado de 
“modelos” e “mediadores”, podemos partir do ideário de dois 
tipos de mediação: a institucional e a autônoma. Estas duas 
correntes podem ser esclarecidas seguindo duas distinções: 
uma, conforme a origem dos diferentes mediadores, e a 
segunda, de acordo com seu respectivo modo de ação 
(SPENGLER, 2012, p. 28). 

No que tange a origem dos mediadores, temos 
 
[...] os mediadores institucionais – e entre eles, honra seja feita, 
o mediador da República, estabelecido justamente pela própria 
República – cumprem um trabalho específico a serviço ao mesmo 
tempo de sua instituição e dos clientes desta. A própria Justiça 



Aneline dos Santos Ziemann & Felipe Dalenogare Alves 

 

- 212 - 

quis instituir mediadores que atenuassem o congestionamento 
dos tribunais, tentando que tal ou qual litígio não chegasse 
justamente a esses tribunais, sendo prévia e amigavelmente 
regulado, sob o controle de um mediador “penal” e do juiz 
(SPENGLER, 2012, p. 28). 
 
Por certo que atualmente temos o reconhecimento da 

soberania do povo, em que o cidadão é tido como um 
“cliente”, frente às mazelas do Estado e deve ser tratado, 
portanto, como um rei, afinal, também é eleitor. Neste 
contexto, onde o anonimato cresce, as instituições veem, cada 
vez mais, a necessidade de estabelecer intermediários para o 
tratamento dos problemas internos. 

Nesta ótica, a figura dos mediadores cidadãos 
contrasta fortemente, já que sua origem é totalmente 
diferente, e eles não são fabricados pelas instituições, são de 
origem natural. Nos dizeres de Six, os mediadores cidadãos  

 
[...] são como secretados por eles para as necessidades da 
comunidade. Eles não têm poder como tal, não são juízes que 
vão sentenciar, nem árbitros aos quais se delega a conclusão de 
uma contenda; eles não têm mais do que autoridade moral. Se 
alguém se dirige a eles é porque considera que são, não gurus 
que decidem, mas ao contrário, sábios que sugerem. Eles abrem 
uma nova via em relação ao impasse em que alguém se perdeu, 
há um dilema no qual se quer sair, envolvendo a si mesmo ou 
aos outros (SPENGLER, 2012, p. 31). 
 
No que tange ao modo de agir do mediador 

institucional e do cidadão, é possível se dizer que são 
distintos, já que a forma de agir do mediador cidadão conta 
sempre com o tempo, sendo que o mediador institucional é 
coagido pelo organismo que o colocou no lugar, para 
encontrar resultados, para chegar a soluções o mais rápido 
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possível, devendo apresentar rendimento. O mediador 
cidadão deve tomar tempo, afastar o simplismo, os atalhos, a 
precipitação, deve guardar o senso da duração e do recuo, da 
paciência e da distância (SPENGLER, 2012, p. 35). 

A par dessas considerações, pretende-se, no presente 
capítulo, elaborar um estudo no qual seja possível apresentar 
a mediação comunitária como um método alternativo à 
resolução dos conflitos, já que ela se apresenta como uma 
política pública com resultados eficazes, e, principalmente, 
porque difere das práticas tradicionais institucionalizadas.  

Levando em consideração as especificidades da 
mediação comunitária é que se pretende analisá-la como uma 
política pública eficaz no tratamento dos conflitos. 

Quando realizada sob um modelo comunitário, ou 
seja, para e pela comunidade, a mediação à emancipação está 
inserida na teoria política, na medida em que trata de 
autodeterminação, de participação nas decisões políticas e, 
ainda, porque reelabora o papel do conflito na sociedade, 
desenhando um futuro sob novos paradigmas (FOLEY, 
2010, p. 95). 

Dentre os inúmeros critérios utilizados para distinguir 
os modelos de mediação – que veiculam vertentes ideológicas 
diferenciadas, há: o modelo de agência: cujo enfoque é voltado 
para a satisfação das partes, geralmente operado em práticas 
de mediação vinculadas ao sistema judicial oficial; e o modelo 
comunitário: que oferece uma perspectiva transformadora, 
porque direcionado à organização comunitária (FOLEY, 
2010, p. 96). 

Muitos são os programas que serviram de base para a 
estruturação e criação da justiça comunitária no Brasil. A este 
respeito, resgatam-se as experiências americanas: a primeira é 
do Conselho Comunitário Americano de São Francisco 
(SFCB), a segunda, do Centro de Justiça de Vizinhança de 
Atlanta (NJCA). A vertente dos estudos de ambos os 
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programas tem o escopo de identificar como cada qual 
concebe as finalidades da mediação. A par do estudo 
realizado foi possível verificar as seguintes conclusões: 

Consoante o estudo realizado por Foley (2010, p. 96), 
as duas experiências muito tem a revelar, senão vejamos: 

 
 Conselho Comunitário 

de São Francisco 
Centro de Justiça de 
Vizinhança de 
Atlanta 

O problema Alienação social. O 
sistema oficial 
desconsidera o 
desenvolvimento 
comunitário. 

O sistema oficial não 
responde à demanda e 
às necessidades. 

A sociedade 
ideal 

Descentralizada, 
democrática, igualitária 
popular. Resolução 
autônoma das disputas. 

Expansão do uso 
formal e informal da 
mediação. Cidadãos 
responsáveis e 
organizados. 

Transformação 
social 

Criação de novas 
linguagens sociais. 
Organizações de base. 

Treinamentos para 
aptidões. Educação. 

Solução 
Organizacional 

Reconstruir a capacidade 
de a comunidade resolver 
seus próprios problemas. 

Resolução dos 
problemas e 
efetividade. Ponte 
entre as cortes e 
comunidades. 

Partes e 
mediadores 

Mediadores são membros 
da mesma comunidade 
que as partes. 

Mediadores são 
voluntários treinados. 

Conflito Oportunidade para 
crescimento 
organizacional e 
transformação social. 

Deve ser administrado 
e mediado pelo meio-
termo. 

Poder Emponderamento no sentido 
social. É o “poder com”. 

Concepção individual 
de emponderamento. 

Lei Distante da realidade. A interpretação da lei 
deve ser individual. 
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Ao analisar as equações propostas no quadro 
ilustrativo, verifica-se a abordagem transformadora que a 
mediação comunitária desenvolvida pelo Centro Comunitário 
da São Francisco veicula, em contraposição ao tratamento 
mais pragmático desenvolvido pelo Centro de Justiça e 
Vizinhança da Atlanta, voltado à resolução de problemas e ao 
atendimento das necessidades individuais dos disputantes. 

No Brasil, o projeto piloto de Justiça comunitária foi 
desenvolvido no Distrito Federal e nasceu a partir da 
experiência advinda do Juizado Especial Cível Itinerante do 
TJDFT, o qual busca atender as comunidades do Distrito 
Federal com dificuldades de acesso à justiça. 

O projeto foi criado no ano de 2000, em outubro, 
com o objetivo de democratizar a realização da justiça, 
restituindo ao cidadão e à comunidade a capacidade de gerir 
seus próprios conflitos com autonomia e solidariedade. O 
programa encontra-se instalado nas regiões administrativas da 
Ceilândia, Taguatinga e Samambaia, com 332.455, 22.452 e 
147.907 habitantes respectivamente. Contando com cerca de 
80 Agentes Comunitários que, na qualidade de membros das 
comunidades nas quais atuam, compartilham a linguagem e o 
código de valores comunitários (FOLEY, 2010, p. 96). 

Atualmente, diversos são os programas instalados em 
todo o país, podendo-se dar como exemplo as experiências 
dos Núcleos Comunitários existentes no Estado do Rio 
Grande do Sul, nas cidades de: Porto Alegre (Bairro Lomba 
do Pinheiro), Pelotas, Turuçu, Caxias do Sul e Passo Fundo 
(que contou com a instalação de dois Núcleos Comunitários). 

Diante da instituição da Política Judiciária Nacional de 
tratamento dos conflitos de interesses, tendente a assegurar a 
todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à 
sua natureza e peculiaridade, o Conselho Nacional de Justiça 
editou a Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010. 

Por meio dela, foi reforçado o caráter emergencial da 
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instituição de políticas públicas, por parte do Poder Judiciário, 
que garantam o efetivo acesso à justiça, bem como o 
tratamento adequado dos problemas jurídicos e dos conflitos 
que ocorrem em grande e crescente escala na sociedade. 

A esse respeito, o tema das políticas públicas vem se 
consolidando como um dos mais ardentes assuntos que 
marcam a pauta de discussões do Estado Democrático de 
Direito, tanto no Brasil quanto no exterior. Fatores como a 
relevância da atuação do Poder Executivo no atual arranjo 
federativo nacional, bem como as repercussões da atuação da 
atuação política em um mundo marcado pela interconexão 
global – que maximiza o diálogo entre as diversas instâncias 
estatais e não estatais – auxiliam este processo de teorização e 
problematização das políticas públicas (SCHMIDT, 2010, p. 
3123). 

Há algumas razões gerais que favorecem o interesse 
pelas políticas públicas e por seu estudo. Uma primeira razão 
é a de que a crescente escala da intervenção do Estado e a 
complexidade dos governos nos dias atuais colocam 
problemas mais complexos aos responsáveis pelas decisões, 
seja no setor público, seja na sociedade civil e na iniciativa 
privada. Amplos segmentos da sociedade percebem que os 
assuntos públicos não são simples, que as soluções para as 
graves dificuldades são multifacetadas e que não resolvem 
apenas pela boa vontade dos governantes ou através de 
formas simplistas baseadas em alguma solução rápida 
(SCHMIDT, 2010, p. 3123). 

Outra, de ordem mais acadêmica, é que a política 
pública tem sido mais analisada do ponto de vista dos 
resultados do que das estruturas e instituições. Face à 
multiplicidade de modelos políticos institucionais e à 
constatação de que nenhum deles se aplica universalmente, 
comprovado pelo fracasso das tentativas de exportar os 
modelos dos países desenvolvidos para os demais, tem havido 
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uma atenção toda especial aos resultados da ação política. 
Ligado a isso, há uma ênfase crescente sobre como as 
decisões são tomadas e as técnicas utilizadas para resolver 
problemas (SCHMIDT, 2010, p. 3123). 

O processo de elaboração de uma política pública 
possui inúmeras etapas, que vai desde a percepção e definição 
do problema, até a sua avaliação, que consoante doutrina 
Costa (2011, p. 199), 

 
a fase mais importante, pois não basta apenas cria - lá, 
implementá-la, sem se estar disposto a fazer uma análise 
minuciosa dos seus resultados, dos êxitos e das dificuldades 
apresentadas no estudo de sua efetividade e eficiência. O ideal 
nesse processo de avaliação, é justamente delinear se a política 
atingiu os objetivos no qual se propôs, assim como determinar se 
é conveniente que determinada política se mantenha ou se 
modifique.  
 
No que tange a conceituação de política pública, 

Schmidt (2010b, p. 2311) leciona que ela  
 
remete para a esfera do público e seus problemas. Ou seja, diz 
respeito ao plano das questões coletivas, da polis. O público 
distingue-se do privado, do particular, do indivíduo e de sua 
intimidade. Por outro lado, o público distingue-se do estatal: o 
público é uma dimensão mais ampla, que se desdobra em estatal 
e não-estatal. o Estado está voltado (deve estar) inteiramente ao 
que é público, mas há igualmente instâncias e organizações da 
sociedade que possuem finalidades públicas expressas, às quais 
cabe a denominação de não-estatais. 
 
O termo política pública por vezes é utilizado com 

significados distintos, sendo que, dependendo de sua 
abrangência, pode indicar um campo de atividade, um 
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propósito político ou até mesmo um programa e seus 
resultados.  

No caso da mediação comunitária como política 
pública, ela cumpre com um objetivo que é tratar de maneira 
adequada os conflitos sociais pelos membros da própria 
comunidade. Para ser implementada, ela necessita da alocação 
dos meios (recursos humanos, treinamento adequado e 
estrutura) por parte da administração pública. Assim, a 
mediação comunitária pode ser apontada como uma política 
pública, uma vez que se trata de um conjunto de programas 
de ação governamental. Tais conjuntos são identificados com 
a distribuição e redistribuição de bens e posições que 
oferecem condições para cada pessoa viver dignamente e 
exercendo seus direitos, de modo a assegurar-lhe recursos e 
condições para promover a ação, bem como liberdade de 
escolha para fazerem uso de tais recursos (SPENGLER, 
2011, p. 182). 

Na realidade, a mediação comunitária enquanto 
política pública é uma alternativa que pretende mais do que 
simplesmente desafogar o Judiciário. O que se espera dela é 
uma forma de tratamento dos conflitos mais adequada, em 
termos qualitativos, uma vez que será realizada por 
mediadores comunitários, ou seja, sujeitos que conhecem a 
realidade social e o contexto de espaço e tempo onde o 
conflito surgiu (SPENGLER, 2011, p. 183). 

 
3 Comentários à institucionalização da mediação e da 
conciliação pela Resolução no 125, do CNJ 

 
O Poder Judiciário está enfrentando uma intensa 

conflituosidade e a consequente sobrecarga de processos, o 
que vem desencadeando uma crise em seu desempenho e a 
perda de sua credibilidade. 

Tal situação é decorrente das transformações por que 
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vem passando a sociedade brasileira, que se configura de 
forma extremamente conflituosa, decorrente de inúmeros 
fatores, um dos quais é a economia de massa. Alguns desses 
conflitos são levados ao Judiciário em sua configuração 
molecular, por meio de ações coletivas, mas a grande maioria 
é judicializada individualmente, que dá ensejo ao fenômeno 
dos processos repetitivos, que vem provocando a sobrecarga 
de serviço do Judiciário (WATANABE, 2011, p. 03). 

A esse respeito, a crise mencionada deve-se também 
pela 

 
falta de uma política pública de tratamento adequado dos 
conflitos de interesses que ocorrem na sociedade. Afora os 
esforços que vêm sendo adotados pelo Conselho Nacional de 
Justiça, pelos Tribunais de Justiça de grande maioria dos 
Estados da Federação Brasileira e pelos Tribunais Regionais 
Federais, no sentido da utilização dos chamados Meios 
Alternativos de Solução de Conflitos, em especial da conciliação 
e da mediação, não há uma política nacional abrangente, de 
observância obrigatória por todo o Judiciário Nacional, de 
tratamento adequado dos conflitos de interesses 
(WATANABE, 2011, p. 04). 
 
A esse respeito, se o escopo é debater um meio 

compartilhado, adequado e eficiente de tratar conflitos, a 
mediação e a conciliação, conforme já visto, surgem como 
hipóteses viáveis a tal intento. Tal se dá porque elas são 
destinadas a criar e fortalecer laços entre indivíduos, 
prevenindo e tratando conflitos. Essa tarefa tem como 
fomentador o conciliador/mediador que é uma pessoa 
independente cujo objetivo é despertar no cidadão o 
sentimento de inclusão social através da possibilidade de 
tratamento de seus conflitos de maneira autônoma. Diante de 
tais institutos, é possível, então, a criação de vínculos e o 
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fortalecimento do sentimento de cidadania e de 
integração/participação da vida social (MORAIS; 
SPENGLER, 2012, p. 66). 

Foi com base nessas premissas que restou cristalino e 
imperioso o estabelecimento, pelo próprio Poder Judiciário, 
de uma política pública adequada ao tratamento dos conflitos 
de interesse, que o estimulasse e induzisse à sua ampla 
utilização, em nível nacional, dos meios consensuais de 
solução de conflitos. 

A competência para seu estabelecimento é do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)58, consoante o Art 103-B, 
da Constituição Federal, que criou o CNJ e estabeleceu suas 
competências, sendo que seu parágrafo 4o, inciso II, prevê a 
necessidade de zelar pela observância do Art. 37, que faz 
referência à administração pública. 

Foi, então, no discurso de posse na Presidência do 
Supremo Tribunal Federal, que o Ministro Cezar Peluzzo 
expressou com clareza o seu entendimento acerca dos 

                                                 
58 É sabido que o Conselho Nacional de Justiça foi criado com o objetivo 
de garantir o controle da atuação administrativa, financeira, o 
cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, bem como elaborar 
relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a 
situação do Poder Judiciário no país, bem como as atividades realizadas no 
decorrer do ano. Ora, estando o Conselho Nacional de Justiça zelando 
pela autonomia do Poder Judiciário, bem como tendo a competência para 
expedir atos regulamentares e recomendando providências, nos termos do 
Art. 103- B, § 4o, inciso I, ele também deve elaborar semestralmente 
relatórios estatísticos sobre processos e sentenças prolatadas, por unidade 
da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário. (Art. 103- B, § 
4o, inciso VI). A título de esclarecimento, para que seja possível a 
elaboração de relatórios estatísticos, são necessários números 
denominados como “metas”, que atualmente correspondem às sentenças 
judiciais, como forma de avaliação dos magistrados. Todos os magistrados 
do país estão sujeitos aos regulamentos expedidos pelo Conselho, logo, 
agindo em desacordo estarão condicionados ao respectivo julgamento e a 
consequente penalidade. 
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problemas que acometem o Judiciário Brasileiro. Para melhor 
elucidação buscamos alguns trechos de seu discurso: 

 
[...] é tempo, pois, de, sem prejuízo doutras medidas, incorporar 
ao sistema os chamados meios alternativos de resolução dos 
conflitos, que, como instrumental próprio, sob rigorosa 
disciplina, direção e controle do Poder Judiciário, sejam 
oferecidos aos cidadãos como mecanismos facultativos de 
exercício da função constitucional de resolver conflitos. Noutras 
palavras, é preciso institucionalizar, no plano nacional, esses 
meios como remédios jurisdicionais facultativos, postos 
alternativamente à disposição dos jurisdicionados, e de cuja 
adoção o desafogo dos órgãos judicantes e a maior celeridade dos 
processos, que já serão avanços muito por festejar, representarão 
mero subproduto de uma transformação social ainda mais 
importante, a qual está na mudança de mentalidade em 
decorrência da participação decisiva das próprias partes na 
construção de resultado que, pacificando, satisfaça seus interesses 
(WATANABE, 2011, p. 08). 
 
Há de se referir que, tão logo o Ministro assumiu a 

Presidência do Supremo Tribunal Federal, nomeou comissão 
especial para concretizar a política pública anunciada. Diante 
desta iniciativa, o Conselho Nacional de Justiça 
institucionalizou a Política Judiciária Nacional de tratamento 
adequado dos conflitos de interesse no Poder Judiciário. 

Com base nos estudos realizados pela então comissão, 
a Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010, do 
Conselho Nacional de Justiça, veio controlar a atuação 
administrativa e financeira do Poder Judiciário, bem como 
zelar pela observância do Art. 37 da Constituição da 
República, sendo que a eficiência operacional, o acesso ao 
sistema de Justiça e a responsabilidade social são objetivos 
estratégicos do Poder Judiciário, nos termos da 
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Resolução/CNJ nº 70, de 18 de março de 200959. 
O direito de acesso à Justiça, previsto no Art 5º, 

XXXV, da Constituição Federal, além da vertente formal 
perante os órgãos Judiciários, implica acesso à ordem jurídica 
justa, de forma que cabe ao Judiciário estabelecer política 

                                                 
59Resolvendo:  
CAPÍTULO I - DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO 
ESTRATÉGICA 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 1° Fica instituído o Planejamento Estratégico do Poder Judiciário, 
consolidado no Plano Estratégico Nacional consoante do Anexo. I desta 
Resolução, sintetizado nos seguintes componentes: I - Missão: realizar 
justiça. II - Visão: ser reconhecido pela Sociedade como instrumento 
efetivo de justiça, equidade e paz social. III - Atributos de Valor Judiciário 
para a Sociedade: a) credibilidade; b) acessibilidade; c) celeridade; d) ética; 
e) imparcialidade; f) modernidade; g) probidade: h) responsabilidade Social 
e Ambiental; i) transparência. IV - 15 (quinze) objetivos estratégicos, 
distribuídos em 8 (oito) temas: a) Eficiência Operacional: Objetivo 1. 
Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos; Objetivo 2. 
Buscar a excelência na gestão de custos operacionais; b) Acesso ao 
Sistema de Justiça: Objetivo 3. Facilitar o acesso à Justiça; Objetivo 4. 
Promover a efetividade no cumprimento das decisões; c) 
Responsabilidade Social: Objetivo 5. Promover a cidadania; d) 
Alinhamento e Integração: Objetivo 6. Garantir o alinhamento estratégico 
em todas as unidades do Judiciário; Objetivo 7. Fomentar a interação e a 
troca de experiências entre Tribunais nos planos nacional e internacional; 
e) Atuação Institucional: Objetivo 8. Fortalecer e harmonizar as relações 
entre os Poderes, setores e instituições; Objetivo 9. Disseminar valores 
éticos e morais por meio de atuação institucional efetiva; Objetivo 10. 
Aprimorar a comunicação com públicos externos; f) Gestão de Pessoas: 
Objetivo 11. Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos 
magistrados e servidores; Objetivo 12. Motivar e comprometer 
magistrados e servidores com a execução da Estratégia; g) Infraestrutura e 
Tecnologia: Objetivo 13. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades 
administrativas e judiciais; Objetivo 14. Garantir a disponibilidade de 
sistemas essenciais de tecnologia de informação; h) Orçamento: Objetivo 
15. Assegurar recursos orçamentários necessários à execução da estratégia 
(BRASIL. Resolução n. 70, do Conselho Nacional de Justiça, 2012). 
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pública de tratamento adequado dos problemas jurídicos e 
dos conflitos de interesses, que ocorrem em larga e crescente 
escala na sociedade, de forma a organizar, em âmbito 
nacional, não somente os serviços prestados nos processos 
judiciais, como também os que possam sê-lo mediante outros 
mecanismos de solução de conflitos, em especial dos 
consensuais, como a mediação e a conciliação. 

Considerando, portanto, a necessidade de se 
consolidar uma política pública permanente de incentivo e 
aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais de solução de 
litígios, foi sendo sedimentado o entendimento de que a 
conciliação e a mediação são instrumentos efetivos de 
pacificação social, solução e prevenção de litígios, e que a sua 
apropriada disciplina em programas já implementados nos 
país tem reduzido à excessiva judicialização dos conflitos de 
interesses, a quantidade de recursos e de execução de 
sentenças. Nesse sentido, o ensinamento de Morais e 
Spengler (2012, p. 168): 

 
Além disso, a formulação de políticas públicas enquanto 
atividade de planejamento sempre leva em consideração o 
objetivo que pretende atingir, bem como a finalidade almejada. 
Em se tratando de solucionar conflitos sociais as políticas 
públicas podem correr paralelas ao Poder Judiciário ou serem 
anteriores ao processo judicial. Exemplo aqui é a conciliação e a 
mediação uma vez que podem acontecer antes ou depois do 
processo, e em se alcançando um acordo entre os conflitantes, este 
poderá ser homologado judicialmente se for objetivo produzir um 
título executivo judicial. 
 
Desta forma, imprescindível estimular, apoiar e 

difundir a sistematização e o aprimoramento das práticas já 
adotadas pelos tribunais. Ademais, a relevância e a 
necessidade de organizar e uniformizar os serviços de 
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conciliação, mediação e outros métodos consensuais de 
solução de conflitos, se faz mister para lhes evitar 
disparidades de orientação e práticas, bem como para 
assegurar a boa execução da política pública, respeitadas as 
especificidades de cada segmento da Justiça. Fica, pois, claro 
que a Política Judiciária Nacional 

 
trata-se do primeiro marco oficial, institucional, e não apenas 
político-programático, ou de mera gestão, versando sobre o 
reconhecimento da existência de uma nova modalidade, em que 
pese ressurgente, de se solucionar contendas, e nisso inaugura o 
novo formato da verdadeira Justiça Nacional, a qual nasce, ou 
como Fênix, ressurge sob o signo da missão cidadã de implantar 
métodos que detenham a real capacidade de dar pronta solução, 
em tempo útil razoável, aos conflitos de interesses apresentados 
no seio das populações, a bem de imensidões de jurisdicionados 
que a cada dia mais querem e necessitam se valer desses serviços 
demonstrando que é de fato relevante para o Estado o elemento 
mais significativo integrante do teorema da ação judicial, qual 
seja, “o tempo de vida”, durante o qual as partes, pacífica e 
resignadamente, aguardam a solução do conflito sem recorrer, 
para tanto, a métodos marginais, até mesmo ilícitos (BUZZI, 
2011, p. 47). 

 
Assim, de acordo com o Conselho Nacional de 

Justiça, a organização dos serviços de conciliação, mediação e 
outros métodos consensuais de solução de conflitos, devem 
servir de princípio e base para a criação de Juízos de resolução 
alternativa de conflitos, verdadeiros órgãos judiciais 
especializados na matéria. 

Os novos métodos consensuais de resolução dos 
conflitos são modelos de interação social que fogem daquele 
modelo impositivo, antagônico e dão espaço para o vínculo 
participativo, dialógico e cooperativo. 
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O que se pretende é repensar a jurisdição num sentido 
mais amplo, haja vista que o conflito assume uma dinâmica 
negativa que deixa de conduzir ao crescimento e que deflagra 
a necessidade de procedimentos eficientes para tratá-lo. As 
sentenças proferidas pelos juízos muitas das vezes desagrada 
uma ou as duas partes, deixando a mágoa, e diante dela, os 
laços jamais se reabilitarão. 

Diluir é eliminar, e o diálogo assertivo, conduzido 
pelo mediador, que tem técnicas apropriadas pode conseguir 
este intento, administrando, desta forma, um consenso. 

A reflexão proposta visa defender o modelo da ação 
orientada ao entendimento, deixa de ser privilegiada aquela 
atitude objetiva em que o sujeito se dirige a ele mesmo como 
entidade do mundo. Ao contrário, a mediação pautada na 
comunicação defende que o entendimento recíproco é 
fundamental, haja vista que a atitude dos participantes na 
interação que coordenam visa o entendimento entre si, sobre 
algo no mundo.  

À medida que os ditames da referida resolução vão 
tomando forma e aplicabilidade, pode-se traçar alguns 
comentários acerca dos seus pontos mais relevantes60: 

                                                 
60 O Artigo 6o da Resolução 125 traça toda a metodologia de trabalho a 
ser instituída no Judiciário. Tendo em vista que trata: a) as diretrizes para 
implementação da política pública de tratamento adequado de conflitos a 
serem observadas pelos Tribunais; b) conteúdo programático mínimo e 
ações voltadas à capacitação dos mediadores, conciliadores, servidores e 
demais facilitadores; c) cooperação dos órgãos públicos; d) interlocução 
com a Ordem dos Advogados do Brasil, Defensorias Públicas, 
Procuradorias e Ministério Público, estimulando a participação junto aos 
Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania; e) gestão junto às 
empresas e às agências reguladoras de serviços públicos. No entanto, a 
aplicabilidade de tais competências merece um minucioso 
acompanhamento, por parte dos próprios Tribunais, já que atualmente se 
encontram em situação de disparidade frente à proposta primeiramente 
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1) Houve a atualização do conceito de acesso à justiça, 
que não pode mais ser compreendido como mero acesso aos 
órgãos Judiciários e aos processos contenciosos, e, sim, como 
acesso à ordem jurídica justa; 

2) Definiu-se o direito de todos os jurisdicionados à 
solução dos conflitos de interesses pelos meios mais 
adequados a sua natureza e peculiaridade, inclusive com a 
utilização dos mecanismos alternativos de resolução de 
conflitos, como a mediação e a conciliação; 

3) Há, portanto, a obrigatoriedade de oferecimento de 
serviços de orientação e informação e de mecanismos 
alternativos de resolução de controvérsias, além da solução 
adjudicada por meio de sentença; 

4) Nasceu a preocupação pela boa qualidade desses 
serviços de resolução dos conflitos, com a adequada 
capacitação, treinamento e aperfeiçoamento permanente dos 
mediadores e conciliadores;  

5) A necessidade de disseminação da cultura da 
pacificação, com apoio do CNJ aos tribunais na organização 
dos serviços de tratamento adequado aos conflitos, e com a 
busca da cooperação dos órgãos públicos e das instituições 
públicas e privadas da área de ensino, com vistas à criação de 
disciplinas que propiciem o surgimento da cultura da solução 
pacífica dos conflitos de interesses; 

6) Foi imposta aos Tribunais a obrigação de criar: 
Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de 
Conflitos, Centros Judiciários de Solução de Conflitos e 
Cidadania, Cursos de capacitação, treinamento e 
aperfeiçoamento de mediadores e conciliadores, com 
observância do conteúdo programático e carga horária 

                                                                                                  
ventilada. Tal disparidade é no sentido de não reconhecer os cursos de 
capacitação não vinculados ao CNJ. 
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mínimos estabelecidos pelo CNJ, Banco de dados para a 
avaliação permanente do desempenho de cada Centro e 
Cadastro dos mediadores que atuem em seus serviços 
(WATANABE, 2011, p. 09). 

Muitas são as renovações propostas pela extensa 
produção legislativa de nosso país, por vezes, evasivas e sem 
cunho prático, ou outras por ausência de políticas públicas 
que garantam sua efetividade, nada é alterado. Porém, desde 
que seja adequadamente implementada a Resolução,  

 
certamente assistiremos a uma transformação revolucionária, em 
termos de natureza, qualidade e quantidade do serviços 
Judiciários, com o estabelecimento de filtro importante da 
litigiosidade, com o atendimento mais facilitado dos 
jurisdicionados em seus problemas jurídicos e conflitos de 
interesses e com maior índice de pacificação das partes em 
conflito, e não apenas solução dos conflitos, isso tudo se 
traduzindo em redução da carga de serviços de nosso Judiciário, 
que é sabidamente excessiva, e em maior celeridade das 
prestações jurisdicionais. A consequência será a recuperação do 
prestígio e respeito de nosso Judiciário. E assistiremos, com toda 
a certeza, à profunda transformação do nosso país, que 
substituirá a atual “cultura da sentença” pela “cultura da 
pacificação”, disso nascendo, como produto de suma relevância, 
a maior coesão social (WATANABE, 2011, p. 09). 
 
Neste ponto, como bem exposto por Nalini (2008, p. 

XXI): “nada impede que se persiga a utopia. As utopias 
continuam com seu lugar no século XXI. A convenção 
cronológica não elimina a substância humana, cujo principal 
componente é o sonho. Tirem tudo do homem e ele 
sobreviverá. Só não subsistirá sem a capacidade de sonhar”. 

Ao instituir a proposta de uma nova cultura dos 
“juízes”, a da solução pacífica dos conflitos, o que se pretende 
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é proporcionar ao magistrado um exercício estimulante, já 
que ele é considerado individualmente como integrante do 
Poder Judiciário. Por óbvio, este órgão é suscetível de 
constante aperfeiçoamento, para tanto, cada juiz pode influir 
nas estratégias de alteração da estrutura e atividade de seu 
universo profissional. 

Logo, a cooperação dos órgãos públicos competentes 
e das instituições públicas e privadas da área de ensino 
contribuirá diretamente para a aceleração no movimento de 
revitalização da justiça, tanto que a Resolução prevê, inclusive, 
que, nas Escolas da Magistratura, haja módulo voltado aos 
métodos consensuais de solução de conflitos no curso de 
iniciação funcional e no curso de aperfeiçoamento.  

Tudo quanto foi dito se mostra altamente eficiente 
para a aceleração da proposta, já que oferece contributo para 
aperfeiçoar a justiça.  

Todas essas observações vêm a dar respaldo à 
interlocução proposta com a Ordem dos Advogados do 
Brasil, Defensorias Públicas, Procuradorias e Ministério 
Público, estimulando suas participações nos Centros 
Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania61, bem como 
valorizando a atuação na prevenção dos litígios. 

Como se pode observar, o sucesso dos “Centros” 
somente verificar-se-á com a efetiva participação dos 

                                                 
61 Os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (“Centros”) 
são unidades do Poder Judiciário às quais cabe, preferencialmente, a 
realização das sessões e audiências de conciliação e mediação a cargo de 
conciliadores e mediadores, no âmbito de determinado território definido 
pela organização judiciária do Estado, e o atendimento e orientação aos 
portadores de dúvidas e problemas jurídicos (Art 8o). Os parâmetros 
utilizados para a criação dos “Centros” foram o gerenciamento do 
processo e os Setores de Conciliação e Mediação do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, e o fórum de Múltiplas Portas ou Tribunal 
Multiportas (Multidoor Courthouse) do direito norte-americano (LUCHIARI, 
2011, p. 239). 
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advogados, que poderão auxiliar na escolha do melhor 
método de solução de conflito, quanto na atuação de terceiro 
facilitador (conciliação ou mediação). Ademais, confere maior 
segurança às partes, já que poderão se aconselhar 
juridicamente, bem como indicarem a utilização de termos 
necessários, afim de que o acordo seja exequível, em caso de 
descumprimento. 

No que tange à atuação dos Promotores de Justiça e 
dos Defensores Públicos, suas participações serão o estágio 
ideal, já que analisam os encaminhamentos a partir dos 
atendimentos realizados, fazendo uma espécie de triagem pré-
processual, evitando-se demandas desnecessárias; exercendo 
dupla função, seja na fiscalização dos acordos, bem como no 
acompanhamento das partes, quando de sua lavratura. 

Nalini (2008, p. 198) já apresentava em sua obra “A 
Rebelião da Toga” a enfermidade social refletida na atividade 
judiciária, sendo que, atualmente, “multiplicam-se as críticas, e 
seria reducionista enxergar em todas elas teorias 
conspiratórias ou expressão de iniquidade, afinal, elas vêm de 
todos os setores”.  

Ao lado desta grande possibilidade de mudança, é 
importante mantermos o debate acerca da necessidade da 
instituição de novas políticas públicas que garantam o acesso 
a uma justiça adequada, para fins de aparar as arestas62 e 

                                                 
62 No entanto, há algumas dificuldades a serem suplantadas, por ora, pela 
boa vontade e pelo voluntarismo dos conciliadores e mediadores, qual 
seja, a falta de indicação de fonte de custeio para o pagamento das 
respectivas atividades profissionais. De todo o modo, é de meridiana 
clareza que conciliadores e mediadores profissionalmente capacitados não 
poderão permanecer sem retribuição ou ao alvedrio dos tribunais, no 
exercício de função voluntária e honorífica. Acresce que as dificuldades de 
implantação, a cargo dos tribunais estaduais, através de Provimentos ou 
Resoluções, e desde que não suplantadas as dificuldades orçamentárias, 
capacitação de profissionais e sua remuneração, poderão conduzir a novo 
fracasso (NETO, 2011, p. 104). 
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ajustar a implementação das mesmas evitando distorções, 
descaminhos e confusões de/entre ambos os institutos 
(mediação e conciliação). “O pior pecado é instituir 
mecanismos chamados mediativos ou conciliativos que na 
prática não possuem nada ou muito pouco em comum com a 
mediação e a conciliação, afinal, um dos meios de evitar o 
engano é manter aceso o debate” (MORAIS; SPENGLER, 
2012, p. 166). 

 
4 Conclusão 
 

Destarte, discutir a crise do estado contemporâneo 
gera a instabilidade do cidadão frente aos poderes 
constituídos na República. Novos mecanismos, portanto, 
indicam formas viáveis de reversão dessa situação, dando 
possibilidade à cidadania de tomar espaço centralizado no 
processo democrático. 

Desta forma, as reformas do Poder Judiciário 
priorizam o acesso à justiça e estimulam fórmulas alternativas 
de resolução de conflitos, novas iniciativas que não se 
contrapõem ao sistema clássico de justiça, ao contrário, o 
complementam e desoneram da litigiosidade excessiva, além 
de promover a coesão social. 

Em suma, é visível que a sociedade não possa mais 
contar tão somente com o auxílio da justiça estatal, tendo em 
vista a realidade contemporânea, plural e fragmentada em que 
se vive, que exige cada vez mais uma concepção de direito 
que se adéque a estas características.  

No tocante à realização da justiça, a mediação é capaz 
de oferecer uma justiça cidadã, alterando-se a visão negativa 
que se tem acerca do conflito, com fundamento da alteridade 
e na percepção do todo. Ademais, é possível, a partir da 
mediação, desenvolver o senso no ser humano de que ele faz 
parte de um contexto maior, bem como que é capaz de 
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reconhecer seus direitos e deveres, chegando, por 
conseguinte, à resolução dos conflitos.  

Por este prisma, a jurisdição, enquanto modelo estatal 
regulatório, é necessária à manutenção da ordem, contudo 
não pode ser encarada como única possibilidade de resolução 
de conflitos. Desta forma, é preciso que se reconheça que o 
monopólio da jurisdição deve ceder espaço às alterações 
promovidas por métodos adequados de resolução dos 
conflitos, para que se “devolva” à comunidade, parte desta 
competência, nos espaços onde os cidadãos constroem suas 
relações.  

De fato, a solidariedade está inserida no diálogo, 
sendo que as pessoas discutem seus problemas e o conflito 
deixa de ser algo negativo, que afasta as pessoas, e passa a ser 
algo pelo qual as pessoas lutam para mudar.  

Ao contrário dos ritos da justiça instituída pelo estado, 
que se mostra aos olhos dos membros da sociedade como 
lenta, burocrática, sem humanidade, a mediação promove a 
participação direta da comunidade, resgatando e valorizando 
o perfil cidadão, bem como o poder de voz da comunidade.  

É por isso que novos mecanismos estão sendo 
utilizados como forma autêntica e democrática na resolução 
de litígios. A mediação fomenta a participação dos cidadãos 
na tomada de decisões, facilita o acesso à justiça, como 
também promove a responsabilização dos sujeitos e auxilia o 
diálogo assertivo. 

Portanto, a mediação é uma prática emancipatória na 
medida em que revela no cidadão a capacidade que o mesmo 
possui de, por si só, reconhecer direitos e deveres e 
administrá-los.  

Desta forma, coloca os mediandos como 
corresponsáveis pelo conflito existente e pela harmonia 
coletiva, devolvendo a noção e a responsabilidade de que são 
atores de suas próprias vidas e de que fazem parte de uma 
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coletividade, fomentando, em suma, os contornos da 
cidadania plena. 

Deve-se ter bem claro que a mediação não vem inibir 
a atuação do poder Judiciário, nem mesmo fortalecer a ideia 
do estado mínimo, pelo contrário, o Judiciário é essencial à 
considerável parcela dos conflitos.  

O que a mediação comunitária preza é o estímulo ao 
diálogo, à consciência de que o cidadão pode solucionar seu 
conflito de forma amigável, sem necessidade de recorrer ao 
Judiciário. Daí ser mais fácil o cidadão cumprir o acordo que 
ele mesmo firmou, já que é mais conveniente que cumprir 
uma decisão que um terceiro – juiz- que pouco ou nada 
conhecia de sua realidade. 

Os objetivos da mediação são eminentemente quatro: 
a solução dos conflitos, a prevenção da má administração dos 
conflitos, a inclusão social e a paz social. A prioridade 
imediata é a própria solução do conflito, aparente e oculto, 
levado à mediação. O que é preciso se destacar é que somente 
se chega à solução do conflito com o estabelecimento de um 
diálogo.  

A busca pelo diálogo para a solução do conflito deve 
ser considerada com um ponto de extrema importância, 
tendo em vista que é a partir da discussão sobre seus direitos 
e o tratamento realizado pelas próprias pessoas da 
comunidade que se faz possível construir uma justiça 
realmente cidadã. É por isso que, no processo de mediação, o 
mediador esclarece que as pessoas envolvidas têm o poder de 
decisão do conflito que foi levado ao debate, não o mediador.  

É exatamente por esta razão que os acordos tendem a 
ser cumpridos, porque são as próprias partes envolvidas que 
decidem o que é melhor, em uma relação em que ambas saem 
ganhando, em que o foco da questão é retirado de si e 
transferido para uma situação geral: família, bairro, sociedade.  
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da compreensão do acesso à justiça no 

Brasil 
 

    Cláudio Jannotti da Rocha63 
Miguel Marzinetti França64  

 
1 Introdução 
 

    Inicialmente, cumpre trazer a baila que o presente 
capítulo analisa o acesso ao Poder Judiciário no âmbito 
civilista, ficando afastada integralmente qualquer análise 
pertinente a outro ramo jurídico – como trabalhista, tributário 
e penal. 

Examinando-se a Constituição da República, percebe-
se ausente menção explícita ao direito de acesso à justiça. Há, 
não obstante, disposição sobre a qual a doutrina tem 
assentado a afirmação da presença deste preceito inerente ao 
Estado Democrático, na medida em que tem posto o referido 

                                                 
63 Doutorando e Mestre em Direito do Trabalho pela Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais. Especialista em Direito do 
Trabalho pela Faculdade Pitágoras/MG. Graduado em Direito pela 
Universidade de Vila Velha/ES. Membro do Instituto de Ciências 
Jurídicas e Sociais. Advogado. Professor Assistente na Pós-Graduação de 
Direito do   Trabalho e Direito Processual do Trabalho do Instituto de 
Educação Continuada - IEC - PUC-Minas. Professor da Graduação da 
Universidade Vila Velha – Curso Direito e Administração, UVV-ES. 
Pesquisador. Autor de livros e Artigos. Advogado.  
64 Mestrando em Teoria do Direito pela Pontifícia Universidade Católica 
de Minas Gerais. Graduado em Direito pela Faculdade Milton Campos. 
Advogado. 
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direito como elemento constitutivo da ideia de 
inafastabilidade da jurisdição contida no Art 5º, inciso XXXV, 
no qual se lê que “a lei não excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça a direito”.  

A decorrência interpretativa do acesso à justiça 
derivado da inafastabilidade acaba por contagiar aquele 
preceito com o parâmetro quantitativo a partir do qual se 
compreende este, funcionando de modo a dilatar a 
admissibilidade daquilo que possa tornar-se objeto de 
apreciação judicial.  

Com a quase ilimitada gama do que pode ser 
submetido à análise do Estado-juiz, mormente pela uníssona 
vinculação que se dá ao mencionado artigo da Constituição da 
República a um acesso à justiça meramente quantitativo, 
olvidando-se que os limites da atuação do Poder Judiciário 
devam pautar-se, também, pelo postulado do acesso à justiça 
qualitativo, tudo acaba por subir à apreciação dos 
magistrados, o que encerra por deslindar em provimentos 
jurisdicionais que têm por objeto questões de toda e qualquer 
ordem e que comumente percorrem mais de um grau de 
jurisdição até o atingimento de seu trânsito em julgado. 

Invariavelmente, a circunstância gera inibição no 
surgimento de proposições visando à apresentação de formas 
alternativas de resolução de controvérsias, tanto como a 
implementação destas formas alternativas e, identicamente, 
inibem o estancamento do excessivo demandismo que tem 
como encorajamento esta ótica quantitativa que é própria das 
análises atuais do acesso à justiça 

A ideia de que pelos provimentos jurisdicionais 
estatais atingir-se-á a salvação contra as moléstias sociais, 
incluindo-se aquelas que versam acerca das questões mais 
intimistas e particulares que seja possível conjecturar, tanto 
como a ausência de outras vias institucionais extrajudiciais 
para solução de litígios no Brasil, faz advir uma contaminação 
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dos pretórios, que, por um lado, acabam se tornando por 
demasiado poderosos, implicando o invariável crescimento de 
arbitrariedades judiciais, já havendo um cenário em que a 
autocracia judicial resta por se transformar num severo óbice 
ao acesso à justiça qualitativo e, firmemente, na 
impossibilidade de concretização do Estado Democrático, 
enquanto por outro lado há uma drástica redução da 
qualidade da tutela dos direitos, o que caracteriza óbice da 
mesma natureza. 

Numericamente a sobrecarga dos pretórios se faz 
mais que óbvia, conforme se extrai dos trechos do relatório 
Justiça em Números65, publicado pelo CNJ no ano de 2014, 
tendo como ano-base 2013, entre as páginas 32 a 35, onde se 
explana o panorama global do Judiciário brasileiro66. 

                                                 
65 Disponível em <http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/eficiencia-
modernizacao-e-transparencia/pj-justica-em-numeros>. Acesso em: 29 
out. 2014. 
66 O Poder Judiciário apresentou em 2013 quantitativo de 16.429 
magistrados, sendo que 13.841 (84%) atuam na primeira instância e 2.305 
(14%) são desembargadores. Somam-se a esses os 77 ministros atuantes 
nos quatro tribunais superiores (STJ, TST, TSE e STM), além dos juízes 
de Turmas Recursais e Turmas Regionais de Uniformização. [...] Os 
aumentos com as despesas e com a força de trabalho foram 
acompanhados do aumento na quantidade de casos novos e do estoque, 
em 1,2% e 4,2% no último ano, respectivamente, o que impactou o 
crescimento da carga de trabalho por magistrado (1,8%), sendo que 
tramitaram, no ano de 2013, em média, 6.041 processos por magistrado. 
Em linhas gerais, há um crescimento da litigiosidade de forma mais 
acentuada que os recursos humanos e as despesas. Enquanto que, no 
último ano (2013), houve crescimento de 1,5% nos gastos totais, 1,8% no 
número de magistrados e 2% no de servidores, tramitaram cerca de 3,3% 
a mais de processos nesse período, sendo 1,2% a mais de casos novos e 
4,2% de casos pendentes de anos anteriores. Já o total de processos 
baixados aumentou em apenas 0,1% em relação ao ano anterior, ou seja, o 
aumento na estrutura orçamentária, de pessoal e da demanda processual 
dos tribunais não resultou necessariamente em aumento, proporcional, da 
produtividade.  
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Assim, desaguando todas as controvérsias sociais no 
Judiciário, não é crível que se espere que o Estado suporte e 
assuma integrais encargos por tamanha litigiosidade, em que 
se tem a aproximação média de um processo judicial para 
cada dois habitantes no Brasil.  

Ademais, e como se vê, em quantidade crescente a 
cada ano, sendo o número de processos baixados superado 
pelo número de processos distribuídos, levando, quando 
divididos o número total de processos pelo número total de 
juízes, ao acervo de 6.041 processos por magistrado. 

Há quem culpe a falta de infraestrutura, o despreparo 
de magistrados e servidores e outras tantas questões 
institucionais com o fim de buscar justificativa plausível para 
a sobrecarga da Justiça brasileira, afirmando igualmente que 

                                                                                                  
Tramitaram aproximadamente 95,14 milhões de processos na Justiça, 
sendo que, dentre eles, 70%, ou seja, 66,8 milhões já estavam pendentes 
desde o início de 2013, com ingresso no decorrer do ano de 28,3 milhões 
de casos novos (30%). É preocupante constatar o progressivo e constante 
aumento do acervo processual, que tem crescido a cada ano, a um 
percentual médio de 3,4%. Some-se a isto o aumento gradual dos casos 
novos, e se tem como resultado que o total de processos em tramitação 
cresceu, em números absolutos, em quase 12 milhões em relação ao 
observado em 2009 (variação no quinquênio de 13,9%). Apenas para que 
se tenha uma dimensão desse incremento de processos, a cifra acrescida 
no último quinquênio equivale a soma do acervo total existente, no início 
do ano de 2013, em dois dos três maiores tribunais da Justiça Estadual, 
quais sejam: TJRJ e TJMG. O total de processos baixados, por sua vez, 
aumenta em proporções menores desde o ano de 2010, com crescimento 
de 0,1% no último ano e de 9,3% no quinquênio. Tal comportamento é 
semelhante ao apresentado pelos casos novos, conforme o Gráfico 9. 
Desde o ano de 2011 o quantitativo de processos baixados é inferior ao de 
casos novos, ou seja, o Poder Judiciário não consegue baixar nem o 
quantitativo de processos ingressados, aumentando ano a ano o número 
de casos pendentes. Este indicador do total de processos baixados 
divididos pelo número de casos novos é conhecido como o Índice de 
Atendimento à Demanda (IAD), que diminui desde o ano de 2009, 
passando de 103% nesse ano para 98% em 2013. 
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este demandismo tem raízes culturais.  
É notório que há uma tendência à litigiosidade na 

sociedade brasileira, noutra perspectiva, contudo, este mesmo 
demandismo é justificado a partir da cláusula da 
inafastabilidade da jurisdição, por constitucionalistas e 
processualistas, com operadores do direito reproduzindo tal 
justificação e aceitando, numa noção estritamente quantitativa 
do acesso à justiça, que todos os anseios e angústias sociais 
tenham vazão direta para o Estado-juiz. 

Simultaneamente, e aí se configura o paradoxo, estes 
mesmos doutrinadores e operadores do direito caem em 
lamúrias acerca da conjuntura atual da crise da Justiça pátria. 

Em que pese a preocupação doutrinária e 
jurisprudencial com a qualidade da prestação jurisdicional e 
sua adequação à cláusula do devido processo de direito, uma 
análise do acesso à justiça sob o aspecto quantitativo ou, mais 
claramente, uma perspectiva a partir da qual prepondera a 
possibilidade exacerbada do exercício do acesso ao Judiciário, 
e não à justiça, com esta indevida prevalência da noção de 
inafastabilidade da jurisdição, impede, dentre outras questões 
já apontadas, que se construa, no Brasil, uma noção de acesso 
à justiça voltada para acesso ao meio mais efetivo de solução 
da controvérsia, os quais perpassariam pela arbitragem, pela 
mediação, pela conciliação e por outras alternativas já 
existentes, capazes de estruturar um sistema multiportas de 
solução de litígios. 

Não apenas com um arco procedimental 
integralmente pautado pelo contraditório tomado como 
direito de influência e não surpresa, onde a estruturação 
discursiva permitirá a limitação da autocracia judicial, como já 
se propõe no novo Código de Processo Civil, mas também 
pela redução dos limites da atuação jurisdicional analisada sob 
o prisma do acesso à justiça qualitativo em detrimento do 
acesso meramente quantitativo, frente ao princípio da 
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eficiência da prestação jurisdicional, é que se edificará um 
espaço propício à construção do Estado Democrático de 
Direito, já delineado na Constituição da República e, 
sobretudo, haverá maior garantia de um acesso à justiça que 
congregue todos os elementos essenciais à tutela efetiva dos 
direitos. 

Justamente por ser espaço de concretização do Estado 
pautado pelo paradigma da democracia, ultrapassando a 
noção formal decorrente das reminiscências jurídico-
filosóficas oitocentistas de que o processo é tido como mero 
instrumento da jurisdição, é que deve haver a limitação 
daquilo que deva ou não tornar-se objeto de processo judicial, 
a ser explorada.  

Trazida ao lume tal problematização, tornar-se-á 
forçosa a análise e a demonstração de que o monopólio da 
jurisdição pelo Estado não deságua no rígido entendimento 
pela amplitude exacerbada daquilo que deva ser objeto de 
apreciação judicial.  

Destaca-se que não se pretende apontar 
objetivamente quais questões que seriam admitidas para 
apreciação perante o Judiciário, mas apenas que uma redução 
do que possa ser admitido é factível, com os fins de 
estabelecer as linhas caracterizadoras de uma jurisdição 
democrática. 

Nesta vereda, por todo o exposto, com os fins de se 
permitir a adequação hermenêutica pautada no acesso 
qualitativo à justiça, derrubando a corrente uníssona da 
vinculação do acesso à justiça pela ótica quantitativa da 
inafastabilidade, se mostra necessária a aproximação de 
elementos de Teoria do Direito, perpassando pela Filosofia e 
pela Sociologia jurídicas, que são aptas a servirem de sólidos 
alicerces ao movimento qualitativo que se propõe, resolvendo 
um problema que parte da noção de acesso à justiça, 
elemento estudado essencialmente por processualistas, mas 
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que tem consequências diretas a todos os ramos da pesquisa 
jurídica comprometida com a efetivação do Estado 
Democrático de Direito. 
 
2 Acesso à justiça, a doutrina processual, eficiência, 
razoável duração do processo, a possibilidade de crítica 
e reconstrução a partir de Luhmann e Dworkin 
 

Pela problematização da perspectiva quantitativa do 
acesso à justiça frente à necessidade de concretização do 
Estado Democrático de Direito, será possível estabelecer uma 
adequação hermenêutica pautada num prisma qualitativo, 
com o devido ajuste interpretativo da disposição 
constitucional de onde se extrai a inafastabilidade da 
jurisdição, pautando-se pela eficiência da prestação 
jurisdicional, buscando a tutela efetiva dos direitos, com a 
superação da ótica estritamente quantitativa que usualmente 
se dá ao instituto.  

Isso porque tal disposição, apesar de ser interpretada 
ainda pela predominância da inafastabilidade, será observada 
por um prisma mais estreito, dada a proposta de diminuição 
dos limites da atuação do Estado pela via da tutela 
jurisdicional.  

Em síntese, será tida como inafastável à jurisdição, 
desde que o objeto a ser submetido à apreciação do Estado-
juiz esteja dentro das fronteiras em que se terá por necessária 
a atuação jurisdicional, a qual parece dever ser considerada 
enquanto não se mostrar plausível que outro terceiro 
desinteressado, que não o magistrado, possa solucionar a 
controvérsia, de forma a permitir que o Estado-juiz atue num 
ambiente onde se torne possível a prática de atos decisórios 
conscientes e voltados à construção do Estado Democrático 
de Direito.  

Nesta senda, se fará viável consolidar o 
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estabelecimento de parâmetros teóricos capazes de consolidar 
uma jurisdição estatal democrática, almejando transformar o 
processo em algo mais que mero instrumento de prestação da 
tutela jurisdicional, mas sim um meio de edificação da 
democracia. 

Ademais, com os parâmetros teóricos da jurisdição no 
Estado Democrático de Direito, respeitadas tais diretrizes e 
bases teóricas, permitir-se-á o estancamento da crescente 
autocracia judicial, resultando, por mais essa razão, na 
garantia de um acesso à justiça qualitativo. 

Contudo, para que se torne possível a adequação 
hermenêutica proposta, é forçosa a apresentação de 
fundamentos relevantes que, por um lado, sirvam de via de 
análise e problematização da perspectiva quantitativa e suas 
consequências negativas para o Direito e o sistema Judiciário, 
enquanto, por outro lado, sejam elementos constitutivos de 
uma atuação do Estado-juiz preocupada com critérios 
qualitativos dos provimentos jurisdicionais, voltada à busca 
pela solução jurídica mais adequada ao caso concreto e que, 
tanto quanto, adeque-se e contribua para a implementação do 
Estado Democrático de Direito. 

Assim, no que tangencia os fundamentos que sirvam 
de via de análise e problematização da perspectiva 
quantitativa e suas consequências, mostra-se apropriada a 
compreensão sociológica de Niklas Luhmann acerca do 
Direito, que tomando-o num viés sistêmico de complexidade 
elevada, daí decorrendo o altíssimo nível de contingências no 
sistema, as quais perpassam pela vereda quantitativa, acaba 
por esclarecer os mecanismos de simplificação decisória de 
funcionamento condicional, binário, inadequado à efetiva 
tutela dos direitos numa jurisdição democrática. 

É de se ressaltar que Luhmann aponta com total 
clareza a ocorrência do afastamento da consciência do juiz 
dos efeitos do ato decisório na prestação da tutela 
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jurisdicional, na medida em que o julgador funciona de modo 
automatizado pela programação condicional do sistema, 
implicando superficialidade na análise casuística e também a 
simplificação dos mecanismos de controle qualitativo do ato 
decisional dos órgãos judicantes hierarquicamente inferiores 
pelos órgãos hierarquicamente superiores. 

Quanto aos fundamentos que concernem aos 
elementos constitutivos de uma atuação do Estado-juiz 
preocupada com critérios qualitativos dos provimentos 
jurisdicionais, voltada à busca pela solução jurídica mais 
adequada ao caso concreto e que, tanto quanto, adeque-se e 
contribua para a implementação do Estado Democrático de 
Direito, tem-se a percepção de Justiça como Integridade, 
proposta por Ronald Dworkin. 

Isso porque na compreensão Dworkiniana, há a 
presença de um imprescindível compromisso do magistrado e 
dos demais players do processo para com a obtenção de um 
provimento jurisdicional alinhado à comunidade de 
princípios.  

Assim, quando da adjudicação (aplicação), o 
magistrado, partindo de uma interpretação construtiva, 
direcionará seu esforço para a prolação de um ato decisório 
capaz de aprimorar as questões jurídicas, ultrapassando a 
superficialidade dos fatos e da suposta norma aplicável, de 
modo que haja um ajustamento à comunidade, considerando 
seu passado e projetando a decisão também para o futuro, 
permitindo que essa decisão seja elemento constitutivo de um 
espaço jurígeno democrático, onde haja fortalecimento de um 
espírito de pertença dos participantes da comunidade a ela 
própria, o que traz legitimidade à decisão emanada do Estado-
juiz. 

Tão central é a perspectiva qualitativa de Dworkin que 
chega o autor a construir um ideal teórico objetivando a 
minimização de erros a partir da correta análise do caso 
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concreto, partindo das normas aplicáveis, mas, sobretudo, 
considerando em sua decisão os princípios de justiça que 
seriam capazes de alicerçar o ato decisório. 

Ter-se-á de forma sólida, pois, a partir da interseção 
das propostas de ambos os referenciais teóricos, a 
possibilidade de problematização da perspectiva quantitativa 
do acesso à justiça e o embasamento necessário à adequação 
hermenêutica focada no acesso qualitativo, com propósito à 
ideia de acesso ao melhor meio de solução de controvérsia e, 
também, capaz de tornar mais relevante a possibilidade de se 
erigir um modelo de Estado Democrático de Direito a partir 
desta consciência qualitativa, a qual, igualmente, servirá de 
fundamento para a estabilização decisória dos tribunais 
brasileiros, podendo assim suas decisões servirem de 
parâmetro de condutas para a sociedade.  

É de se salientar que há, efetivamente, um problema 
ideológico. A construção doutrinária e jurisprudencial da 
garantia do acesso à justiça na Constituição da República tem 
gerado um caminhar na mão inversa da implementação de um 
Estado Democrático de Direito. 

Logo, pela apresentação de parâmetros jurisfilosóficos 
para uma jurisdição atual, tendo como balizadores o princípio 
da eficiência e a necessidade de fomentar a resolução 
extrajudicial de conflitos, buscar-se-á a imperiosa ampliação 
da visão de processo como meio de concretização do Estado 
Democrático de Direito, o que, por certo, é temática essencial 
à compreensão e evolução da ciência jurídica. 

No prisma teórico, tem-se por apropriada a 
atualização da concepção de acesso à justiça, a otimizar e 
fornecer critérios qualitativos elementares para construção de 
uma teoria que permita discutir a eficiência do Judiciário, com 
foco na redução de custos temporal, financeiro e pessoal. 

Para além do interesse dos processualistas e 
constitucionalistas, os quais usualmente se debruçam sobre a 
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temática do acesso à justiça, é igualmente relevante para todos 
os jurisdicionados e operadores do direito, na prática forense 
cotidiana, os quais se beneficiariam pela técnica de melhor 
uso do exercício intelectual dos magistrados, posto que estes 
exerceriam a função jurisdicional a partir de uma seleção 
daquilo que seria objeto de sua apreciação, com uma 
racionalização da atuação do Estado por meio da tutela 
jurisdicional. 

Tudo isso, com fundamento essencial e central na 
Teoria do Direito comprometida com a ideia de justiça e seu 
uso para que se compreenda e se edifique o Estado 
Democrático de Direito, servirá de garantia ao 
encaminhamento do Direito no Brasil ao rumo da superação 
deste problema ideológico que é óbice à noção de acesso à 
justiça como acesso ao meio mais adequado de solução para 
determinada controvérsia, o que permitiria um melhor 
tratamento às contingências da contemporaneidade e, assim, a 
eficaz consolidação do modelo de Estado retro referido. 

Avançando, pois, tomando uma perspectiva histórica, 
é de se destacar a vinculação que já se tinha no medievo, em 
Portugal, de justiça e um poder divino, conforme bem salienta 
Albuquerque (2012), quem ainda demonstra que a virtude da 
justiça era tida como inerente à grandiosidade da figura da 
realeza, o que de certa forma se transmitiu à figura dos juízes 
e persevera como reminiscência histórica, apesar de tomar 
outras feições. 

Na idade moderna, ainda em Portugal, também se 
percebe proeminência da autocracia judicial, evidenciada por 
Homem (2003) ao destacar a liberdade dada aos magistrados 
para decidir. 

Daí porque, com devir dos anos, atingindo a 
contemporaneidade, é que se faz capital a crítica trazida por 
Leal (2002), abarcando a autocracia judicial, a questão da 
decisão e a impossibilidade de se sustentar as noções clássicas 
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de jurisdição quando se toma por paradigma o Estado 
Democrático de Direito. 

Ainda assim, muitissimo pouco se vê na doutrina 
processual pátria discussão acerca do acesso à justiça, na 
perspectiva qualitativa, que promova o exame desta questão 
sob o ângulo qualitativo.  

Não apenas pela morosidade do sistema e nem para 
que a ideia funcione como válvula de escape de modo que se 
torne forma de solução efêmera desta morosidade é que se 
levanta o questionamento relativo à visão qualitativa de acesso 
à justiça, mas sim pelo questionamento, considerada a 
monopolização da jurisdição, de qual seria o limite da atuação 
jurisdicional do Estado frente a problemas que, em tese, 
poderiam ter resolução extrajudicial, seja no âmbito privado 
ou público, mas são levados ao Judiciário.  

Importante salientar que também não se questiona a 
monopolização da jurisdição pelo Estado, mas tão apenas 
suas implicações quando se toma a regulação quantitativa do 
acesso aos órgãos Judiciários. 

Quanto aos entraves, severos são os apontamentos de 
Lacerda (2009, p. 16-17), os quais refletem o quadro 
contraproducente que se estabeleceu, afirmando que, neste 
quadro: 

 
Pouco importa que os pretórios se inundem de processos. Tudo 
deve forçosamente subir à consideração do magistrado porque 
este garante uma justiça perfeita por presunção. […] tudo [...] 
deve convergir para o Judiciário. Que este se entulhe de autos e 
que, em consequência, haja autêntica denegação da justiça, 
pouco importa. Salve-se o princípio da oportunidade a todos de 
uma justiça individual perfeita, embora ninguém na prática 
receba essa justiça, na oportunidade devida. […] Constituintes, 
legisladores, juízes e advogados, também, nada mais fazem que 
espelhar o reflexo de uma cultura individualista e, por vezes, 
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atrozmente egoísta. 
 

Ademais, neste cenário, se por um lado há aqueles que 
estabelecem discurso quanto ao deficit de infra-estrutura ou 
do número de magistrados como fonte causadora dos 
problemas de sobrecarga do Judiciário, por outro, se tem 
juízes e tribunais aceitando enxurradas de demandas sob o 
pretexto da máxima da inafastabilidade da jurisdição.  

Enxurrada que se origina da atividade dos advogados 
que, além de enxergarem a função jurisdicional com a lente da 
inafastabilidade do controle jurisdicional e, portanto, ligada a 
uma premissa quantitativa, se vêem sem alternativas 
extrajudiciais a serem empregadas em condições de apresentar 
resultados concretos; tanto como há, de modo geral, falhas na 
própria formação profissional destes operadores do direito 
naquilo que toca a tentativa de resolução extrajudicial dos 
conflitos, o que resulta numa deturpação ainda maior da visão 
qualitativa que se poderia ter tangenciando o acesso à justiça. 

Curioso é o que se percebe na obra de Capelletti e 
Garth (1988, p. 81), primeiramente quando apontam que: 

 
Os reformadores estão utilizando, cada vez mais, o juízo 
arbitral, a conciliação e os incentivos econômicos para a solução 
dos litígios fora dos tribunais. Essas técnicas, é preciso de que se 
diga, podem ser obrigatórias para algumas ou todas as 
demandas, ou podem tornar-se disponíveis como opção para as 
partes. 

 
A asserção já demonstra a necessidade de uma 

perspectiva que venha a estabelecer novos parâmetros 
teóricos para uma jurisdição democrática, preocupando-se 
eficazmente com uma reflexão qualitativa do acesso à justiça, 
daí porque a eventualidade de se tornarem obrigatórios estes 
meios alternativos.  
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Entretanto, e grande atenção deve ser dada a tal 
consideração, os autores ainda trabalhavam com premissa 
mais otimista do que a realidade do demandismo brasileiro 
hodierno.  

Isso porquanto, em nota de rodapé, fazem menção a 
estudo de Friedman e Percival (1976, p. 267), no qual 
constataram que “sem dúvida, os tribunais ainda são muito 
úteis, de numerosas formas; mas eles quase não são 
procurados pelos indivíduos para resolver problemas 
pessoais”. 

Realidade completamente diversa daquilo que se 
vivencia no cotidiano dos órgãos jurisdicionais pátrios, o que, 
resta concluir, faz mais urgente a inevitabilidade de uma 
análise qualitativa em detrimento da quantitativa e, para tanto, 
faz-se pertinente a adequação hermenêutica da noção de 
inafastabilidade da jusridição na sistemática constitucional, 
para o estabelecimento uma nova concepção de jurisdição. 

Como apontamento preliminar à reconstrução 
hermenêutica, importante, principalmente pela harmonia que 
há entre esta ideia e o que preleciona Oliveira (2003, p. 9-10), 
porque: 

  
Qualquer pensamento moderno acerca dos procedimentos deve 
tomar em consideração suas conexões internas e externas. O 
simples estudo da técnica – um mero meio de obter certo 
resultado – não é suficiente, porque os procedimentos, enquanto 
um fenômeno cultural, conformam-se a valores sociais, ideias, 
utopias, estratégias de poder, fatores sociais, econômicos e 
políticos. Portanto, é sempre necessário se atentar aos laços da 
realidade social exterior: a maior miopia que pode afetar um 
especialista em processo é considerar o processo como uma 
medida para tudo. Nenhuma tentativa para controlar a 
discricionariedade do Estado e ao mesmo tempo estabelecer 
padrões que permitam que o processo alcance seus objetivos em 
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tempo razoável e também somar à justiça pode resultar frutífera 
se ele não considera as correntes políticas, culturais e axiológicas 
dos fatores condicionantes determinantes do seu processo de 
organização e estruturação67. 

 
Certo é que a Constituição da República estabelece a 

estruturação de um Estado Democrático, evidentemente 
tornando tal modelo estatal o próprio paradigma 
interpretativo a ser considerado. Tomada tal consideração, é o 
que prelecionam Nunes e Teixeira (2013, p. 13), porque o que 
se deve pretender é: 

 
Desenvolver uma compreensão do acesso á justiça à luz do 
paradigma procedimental do Estado Democrático de Direito 
(Habermas). […] conceito que exige do pensamento jurídico o 
compromisso não só com a produtividade numérica, com o 
socorro da crise do Judiciário, mas, sobretudo, com a qualidade 
das decisões e com a legitimidade do exercício do poder 
jurisdicional. 

 
No paradigma do Estado de Democrático, Silva 

(2012, p. 40) destaca que o processo funciona como forma de 

                                                 
67 No original: Any modern thinking about the proceedings must take 
their internal and external connections into consideration. The sheer study 
of technique - a simple means to obtain a certain result - is not enough, 
because the proceedings, as a cultural phenomenon, conform to a 
society’s values, ideas, utopies, power strategies, social, economic and 
political factors. So, it is always necessary to pay attention to the ties of the 
outside social reality: the greatest myopia a procedural expert may suffer 
from is to regard the proceedings as a measurement for everything. No 
attempt to control state discretion and at the same time establish patterns 
which allow the proceedings to reach their goals in reasonable time and 
also add up to justice may result fruitful if it does not regard political, 
cultural and axiological currents of the conditioning and determining 
factors of its structural process and organization. 
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“concretizar a elaboração, a fiscalização e a reconstrução do 
direito”.  

Portanto, em última análise, pode-se concluir que 
serve o processo como meio de construção e efetivação do 
próprio Estado Democrático, o que faz forçoso que a 
interpretação dos institutos processuais convirja a tal 
finalidade, de onde se espera um acesso à justiça qualitativo, 
destacadamente na perspectiva da função jurisdicional do 
Estado, considerando, a partir deste ponto, que a 
monopolização da jurisdição por esse não implica em 
invariável análise quantitativa deste fenômeno. 

Importante ter como base, indica Mitidiero (2007, p. 
90), que há vinculação direta do “problema do direito à tutela 
jurisdicional ao problema da concretização das normas 
constitucionais”.  

Disto se torna viável infirmar a ideia de que pelo 
desígnio a que se presta o Poder Judiciário, detentor da 
jurisdição monopolizada pelo Estado, precisa ser exercida 
maior regulação daquilo que deva ou não ser objeto do 
desempenho desta atividade que lhe é própria 

O agir pelo raciocínio quantitativo acaba por desviar a 
eficiência pretendida da atuação jurisdicional para questões 
que, sob um olhar qualitativo, não mereceriam este dispêndio 
de eficiência, o qual contribui grandemente para os entraves 
que maculam o exercício da prestação do poder de jurisdição 
do Estado.  

A eficiência tem caráter bastante vasto neste âmbito, 
conforme bem destaca Brêtas (2009, p. 150): 

 
A eficiência e a adequação do serviço público jurisdicional 
constituem dever jurídico do Estado, por força de recomendação 
constitucional, e pressupõem, por parte dos órgãos jurisdicionais, 
obediência ao ordenamento jurídico e utilização dos meios 
racionais e técnicas modernas que produzam o efeito desejado, 
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qual seja, serviço público jurisdicional prestado a tempo e modo, 
por meio da garantia constitucional do devido processo legal, 
preenchendo sua finalidade constitucional, a de realizar 
imperativa e imparcialmente o ordenamento jurídico, apto a 
proporcionar um resultado útil às partes. 

 
Pela proposição que se construiu até o momento, 

válida se faz a consideração trazida por Bedaque (2006, p. 50), 
para quem “efetividade, celeridade e economia processual são 
importantíssimos princípios processuais relacionados 
diretamente com a promessa constitucional de acesso à 
justiça”. 

Ainda nesta linha, retornando à alusão feita à razoável 
duração do processo como consequência da eficiência estatal 
na prestação jurisdicional, e considerando neste exame o 
apontamento da geração de entraves pelo desvio de eficiência 
nascido da visão quantitativa do acesso à justiça, bem revela 
Brêtas (2009, p. 161-162) a importância do provimento 
jurisdicional tempestivo, porque: 

 
[…] o povo tem não só o direito fundamental à jurisdição, 
como, também, o direito a que este serviço público monopolizado 
e essencial do Estado lhe seja prestado dentro de um prazo 
razoável. […] Logo, o direito fundamental do povo de acesso à 
jurisdição também abrange o direito de obter do Estado um 
pronunciamento decisório em prazo razoável. Se descumprida 
pelo Estado esta recomendação constitucional, a função 
jurisdicional se qualifica como inacessível ao povo […]. 
 
Mostra-se, pois, imperativa a busca por uma visão 

atual da jurisdição, pautada no paradigma do Estado 
Democrático de Direito, com os fins de propiciar um acesso à 
justiça com maior ênfase à perspectiva qualitativa, com foco 
na eficiência da prestação jurisdicional e reduzindo, como 
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consequência, a autocracia judicial. 
Para esse fim, se mostram adequadas a análise 

sociológica desenvolvida por Niklas Luhmann e a proposta 
filosófica acerca da justiça estruturada por Ronald Dworkin. 

Quanto à percepção Luhmanniana, há trecho que traz 
à baila relevante ideia capaz de funcionar como dínamo das 
críticas que se pretende realizar ao sistema focado na 
perspectiva quantitativa. Nesta linha, no segundo volume de 
seu “Sociologia do Direito”, Luhmann (1985, p. 31) aduz que: 

 
É necessário reconhecer que o estilo da decisão jurídica 
submetida a programações condicionais implica necessariamente 
que junto com o “se” estatui-se também o “então”, aceitando 
suas consequências sem calculá-las ou valorá-las. 
 
Nas páginas seguintes, Luhman (1985, p. 33-34) 

apresenta síntese desta ideia: 
 
Em resumo, a forma da programação condicional possibilita 
uma expansão das capacidades, imprescindível para 
reestruturação do direito no sentido da positividade e o respectivo 
aumento da complexidade do direito: possibilidade de variação 
racional, desafogamento de exigências desmedidas em termos de 
atenção, responsabilidade por consequencias e de comunicação 
coordenadora. À especificação e à positivação funcionais o 
direito corresponde uma redução do nível das exigências quanto 
a esses aspectos. Tais renúncias, no entanto, não são irrelevantes 
– e isso pode ser nitidamente observado na renúncias à 
responsabilidade pelas consequencias. Elas deixam diversos 
problemas em aberto, provocando assim a procura de 
dispositivos suplementares e compensadores.  

 
Deste modo, resta preclara a constação e crítica de 

Luhmann, a partir do que é possível desenvolver a 
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problematização do acesso à justiça vinculado à 
inafastabilidade da jurisdição, o que a acaba por diminuir 
qualitativamente os resultados da prestação jurisdicional.  

Se feita a problematização, necessária é a resposta. Em 
Dworkin, por ser autor compromissado com a moralidade do 
Direito, e dando especial atenção à ativadade qualitativa do 
magistrado, é possível encontrar sustento para a adequação 
hermenêutica posta como necessária. 

A noção qualitativa da atuação do magistrado é 
presente com bastante solidez na teoria de Dworkin (2003, p. 
291), o que é basilar para sua proposição de Direito como 
Integridade, conforme se vê: 

 
O direito como integridade pede que os juízes admitam, na 
medida do possível, que o direito seja estruturado por um 
conjunto coerente de princípios sobre a justiça, a equidade e o 
devido processo legal adjetivo, e pede-lhes que os apliquem nos 
novos casos que se lhe apresentem, de tal modo que a situação de 
cada pessoa seja justa equitativa segundo as mesmas normas. 
Este estilo de deliberação judicial respeita a ambição que a 
integridade assume, a ambição de ser uma comunidade de 
princípios. 

 
Ademais, o autor toma o Direito a partir de uma ótica 

interpretativa, o que valoriza o trabalho do magistrado, mas 
também valoriza o trabalho dos demais players do processo, na 
medida em que estes atuam de modo a influenciar a 
convicção do magistrado.  

Assim, tem-se mais um elemento qualitativo em 
Dworkin (2003, p. 52), para quem “a interpretação 
construtiva é uma questão de impor um propósito sobre um 
objeto ou prática para fazer desses o melhor exemplar 
possível da forma ou gênero ao qual pertencem”.  

Ambas as proposições Dworkinianas, pois, servem de 
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elementos cumulativos a uma visão geral do Direito pautada 
em critério estritamente qualitativo.  

É bastante pertinente, via de consequência, a posição 
do autor para funcionar de modo a sustentar adequação 
hermenêutica que se pretende, porque: 
 

O direito como integridade, portanto, começa no presente e só se 
volta para o passado na medida em que seu enfoque 
contemporâneo assim o determine. Não pretende recuperar, 
mesmo para o direito atual, os ideais e objetivos práticos dos 
políticos que primeiro o criaram. Pretende, sim, justificar o que 
eles fizeram em uma história geral digna de ser contada aqui, 
uma história que traz consigo uma afirmação complexa: a de 
que a prática atual pode ser organizada e justificada por 
princípios suficientemente atraentes para oferecer um futuro 
honrado. 

 
Logo, a partir dos pontos em que se tangenciam as 

proposições teóricas de Luhmann e Dworkin, tem-se 
condições de enfrentar a problemática exposta, referente à 
questão do acesso à justiça na visão da doutrina processual e 
permitir o desenvolvimento do trabalho crítico quanto à 
vinculação do acesso à justiça no Brasil aos parâmetros 
quantitativos. 

 
3 Conclusão  
 

O que se pretendeu é a demonstração de que novos 
parâmetros teóricos para a compreensão da garantia 
constitucional do acesso à justiça no Brasil, pautados numa 
perspectiva qualitativa, são essenciais para a superação da 
caótica situação hodierna da Justiça brasileira, situação esta 
que se constituiu historicamente a partir do trabalho de 
doutrinadores e legisladores descompromissados com a 
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Teoria do Direito. 
Acredita-se, portanto, que a Teoria do Direito é capaz 

de se organizar como um campo fértil de debate para a 
problematização e solução de questões normalmente tidas 
como objeto de estudo de outras áreas de especialidade do 
Direito, e que são capitais para a implementação de um 
Estado Democrático de Direito, o que acaba por evidenciar 
que tais problemas, quando intrinsecamente vinculados ou 
passíveis de serem solucionados a partir de definições 
sociológicas ou filosóficas, são essencialmente problemas da 
própria Teoria do Direito. 

A ideia de democracia, pois, perpassa pela gestão 
otimizada dos serviços públicos, uma vez que a qualidade do 
serviço prestado à população garante a eficiência do sistema 
democrático de direito, mormente enquanto se tem a função 
jurisdicional do Estado como núcleo do estudo a se 
desenvolver.  

Estudo esse que, além das implicações teóricas 
relevantes, tem pleno potencial para gerar resultados práticos 
diretos para a contenção do crescente colapso institucional do 
Judiciário pátrio. 
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A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
PROPORCIONALIDADE COMO 

FORMA DE SOLUÇÃO NA COLISÃO 
DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 
Beatriz Cavalheiro Galant68 

Luiz Gonzaga Silva Adolfo69 
 
1 Introdução 
 

O tema abordado no presente capítulo possui extrema 
relevância, tendo em vista a existência de diversos direitos 
fundamentais assegurados em nossa Constituição Federal. 

Portanto, o problema jurídico que motivou a 
necessidade da pesquisa foi exatamente quando da colisão 
entre esses direitos fundamentais. Verificou-se que a principal 
hipótese para se alcançar a solução dessa colisão se dá 
mediante a aplicação do princípio da proporcionalidade, 
abordando-se os três princípios parciais que o compõem, 
quais sejam: princípio da adequação, da necessidade e 
princípio da proporcionalidade em sentido estrito. 

Como objetivo geral, intentou-se provar que, diante 
de uma colisão entre direitos fundamentais, grande parte da 
doutrina, bem como da jurisprudência, sustenta que a 
aplicação do princípio da proporcionalidade é a melhor forma 
de solução. Quanto aos objetivos específicos, abordou-se 
sobre  a possível colisão dos direitos fundamentais, da 
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Professor do Curso de Direito da Universidade Luterana do Brasil – 
ULBRA (Gravataí/RS). E-mail: gonzagaadolfo@yahoo.com.br 
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distinção entre regras e princípios, tendo sido realizados 
apontamentos acerca da aplicação do princípio da 
proporcionalidade como instrumento de interpretação judicial 
e como conteúdo da norma fundamental do Direito e, por 
fim, foram analisados os três princípios que compõem o 
princípio da proporcionalidade. 

O método utilizado no presente artigo foi o dedutivo, 
mediante utilização de documentação indireta, pesquisas 
bibliográficas, publicações avulsas, boletins, jornais e revistas 
atinentes ao tema e, principalmente, de livros, artigos 
científicos e pesquisas jurisprudenciais. 
 
2. A possível colisão dos direitos fundamentais 

 
Considerando que diversos direitos fundamentais são 

assegurados pela Constituição Federal, é possível que esses 
entrem em rota de colisão.  

Farias (2000, p. 116) assevera que a colisão dos 
direitos fundamentais é possível ocorrer de duas formas. A 
primeira é quando o exercício de um direito fundamental 
choca-se com o exercício de outro direito, também 
fundamental. A segunda forma se dá quando tal exercício 
choca-se com a necessidade de se conservar um bem 
pertencente à coletividade ou ao Estado, amparado 
constitucionalmente.  

Para Canotilho (2002, p. 657), acontece a colisão entre 
os direitos fundamentais quando o exercício de um direito 
fundamental através de seu titular confronta-se com o 
exercício do direito fundamental mediante outro titular. 

Na concepção de Steinmetz (2001, p. 139), existe tal 
colisão quando a prática de um direito fundamental por um 
titular “obstaculiza, afeta ou restringe” o exercício do direito 
fundamental do outro, sendo possível se tratar de direitos 
análogos ou dessemelhantes, bem como pode, ainda, 
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corresponder a um direito fundamental individual em face de 
direito fundamental individual ou direito fundamental 
individual contra direito coletivo fundamental. 

Mendes (2002, p. 212) sustenta que a conceituação da 
esfera de proteção de um certo direito se sujeita a uma 
acepção sistemática, a qual envolve demais direitos e 
disposições do texto constitucional. Normalmente, tal 
conceituação de proteção somente é adquirida em colisão 
com casual limitação a esse direito. 

Para a solução dessas colisões, aplica-se o método da 
ponderação de interesses, no qual se é apreciada a natureza 
principiológica das normas dos direitos fundamentais 
(SARMENTO, 2003). 

Todavia, antes de tratar do princípio da 
proporcionalidade, necessário se faz uma distinção acerca de 
regras e princípios. 
 
3. Distinção entre regras e princípios: uma diferenciação 
necessária 

 
Assevera Alexy (2012, p. 85), que tal distinção é a base 

da teoria da fundamentação na esfera dos direitos 
fundamentais, bem como uma chave para a solução de 
problemas centrais da dogmática desses direitos. Sem ela não 
é possível existir uma teoria adequada sobre as restrições a 
direitos fundamentais, nem uma doutrina satisfatória sobre 
colisões, tampouco uma teoria suficiente sobre o papel dos 
direitos fundamentais no sistema jurídico. 

Ainda, acrescenta o autor, que tal distinção mostra-se 
mais clara nas situações de colisões entre princípios e de 
conflitos entre regras, sendo considerado comum entre 
ambos o fato de que duas normas, se empregadas de maneira 
isolada, levariam a resultados inconciliáveis entre si, ou seja, a 
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dois juízos concretos do “dever ser jurídico” contraditórios e 
se diferenciam pela maneira de solução do conflito. 

Segundo Alexy (2012, p.94), um conflito entre regras 
apenas pode ser resolvido se for introduzida, em uma das 
regras, uma cláusula de exceção que suprima o conflito ou 
então se pelo menos uma das regras for decretada inválida.  
Ademais, se esse tipo de solução não for exequível, a regra 
que for declarada inválida deve ser extraída da ordenação 
jurídica. 

Já, no que concerne às colisões entre princípios, aduz 
o autor que a solução é absolutamente contrária, sendo que, 
quando dois princípios colidem, um deles deverá ceder. 
Porém, isso não significa que o princípio cedente deva ser 
declarado inválido, muito menos que nele deva ser inserida 
uma cláusula de exceção, ressaltando que, na verdade, o que 
acontece, é que um dos princípios tem preferência em face do 
outro, sob determinadas condições. 

Assim, sustentar que a natureza dos princípios implica 
a máxima da proporcionalidade, quer dizer que esta, 
acompanhada de suas três máximas parciais, quais sejam 
adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido 
estrito, deriva logicamente da natureza dos princípios, isto é, 
que a proporcionalidade é deduzível dessa natureza (ALEXY, 
2012).  

De igual forma, importante destacar que Dworkin 
(2002) também se dedicou na distinção entre regras e 
princípios, trazendo, em sua teoria, uma crítica ao positivismo 
jurídico, garantindo que as regras possuem uma dimensão de 
validade, enquanto que os princípios possuem uma dimensão 
de peso. Dessa forma, as regras estariam em uma posição 
excludente, cuja expressão é conhecida por “tudo ou nada”, 
na qual uma regra prevalecerá sobre a outra, em uma eventual 
colisão. 
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No que tange aos princípios, o autor acima referido 
limitou-se a estabelecer que, a fim de solucionar as colisões 
existentes entre estes, é importante analisar o argumento que 
o direciona a uma determinada decisão particular, 
enxergando-os como modelos de orientação da justiça e de 
equidade, aplicados de forma diversa aos casos concretos.  

Feita essa breve explanação acerca da distinção entre 
regras e princípios, cabe mencionar que se parte da ideia de 
que os direitos fundamentais possuem caráter principiológico, 
sendo, portanto, possível que estes entrem em colisão, sendo 
necessário analisar como são entendidos os princípios dentro 
do âmbito do Direito Constitucional Contemporâneo. 
Consoante Bonavides (1998, p. 231), sem uma profunda 
investigação atinente à função dos princípios dentro da 
ordenação jurídica, não é possível deduzir a natureza, a 
essência, bem como os rumos do constitucionalismo 
contemporâneo. 

Ainda, de acordo com Barroso (2003, p. 337), os 
princípios conquistaram o status de norma jurídica, 
ultrapassando a convicção de que teriam uma dimensão 
exclusivamente axiológica, ética, sem eficácia jurídica ou 
aplicabilidade direta e imediata. 

Considerando o fato de que nossa Constituição 
Federal reproduz inumeráveis ideologias distintas, existe a 
possibilidade de estas chocarem-se entre si. Ademais, as 
normas constitucionais são potencialmente divergentes, uma 
vez que exprimem uma diversidade ideológica típica de 
qualquer Estado democrático de Direito, não se estranhando, 
portanto, que elas, repetidas vezes, quando da sua aplicação, 
entrem em rota de colisão (MARMELSTEIN, 2008). 

Sarmento e Galdino (2006, p. 293) sustentam que, 
apesar da relevância que exercem no ordenamento jurídico 
democrático, os direitos fundamentais não são absolutos e 
que a necessidade de amparo de outros bens jurídicos 
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diversos, também cobertos de envergadura constitucional, 
pode demonstrar limitações aos direitos fundamentais. 

Barroso (2009, p. 329) compreende não haver 
hierarquia em abstrato entre princípios, devendo a prioridade 
relativa de um sobre o outro ser deliberada conforme o caso 
concreto. Logo, com o intuito de conferir se a lei que 
restringe determinado direito fundamental é válida ou não, 
deve-se utilizar-se do princípio da proporcionalidade 
(MARMELSTEIN, p. 372).   

Para Sarmento (2002, p. 77), o princípio da 
proporcionalidade corresponde a uma potente ferramenta 
para verificação da conformidade das leis e dos atos 
administrativos como os preceitos da razão e da justiça. Por 
tal motivo, o princípio é chamado de limite dos limites. 

Realizada essa sucinta distinção entre regras e 
princípios, consoante doutrina de Alexy e Dworkin, passa-se 
ao próximo título, o qual pretende expor a aplicabilidade do 
princípio da proporcionalidade. 

 
4. A aplicação do princípio da proporcionalidade como 
forma de solução de tal colisão de direitos fundamentais 

 
O princípio da proporcionalidade encontra-se em uma 

classe de princípios mais simples de se entender do que se 
conceituar. Embora não constem explicitamente na redação 
constitucional, a sua presença nela se faz evidente. Isso em 
razão da circunstância de tal princípio proceder tacitamente 
da Constituição Federal, não obsta que seja conferida sua 
vigência, utilizando-se, especialmente, do parágrafo 2º do 
artigo 5º da CF, o qual dispõe acerca da não exclusão pelos 
direitos e garantias expressos na Constituição de outros 
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados 
(BONAVIDES, 2001). 
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Canotilho (1992, p. 617) define o princípio da 
proporcionalidade como princípio da proibição do excesso, 
sendo que tal excesso se refere ao legislador quando este 
exerce sua discricionariedade política, sendo, portanto, o 
mencionado princípio uma limitação constitucional à 
imprevisível vontade do legislador. 

 Steinmetz (2001, p. 143) assevera que para a 
utilização do princípio da proporcionalidade é necessária a 
observação de alguns pressupostos indispensáveis, tais como 
a colisão de direitos fundamentais e bens constitucionalmente 
amparados, onde a execução ou o aprimoramento de um 
acaba por afetar, restringir ou ainda acarretar a não-realização 
do outro, e a inexistência de uma hierarquização abstrata 
entre direitos em conflitos, ou seja, a impossibilidade de 
composição de uma regra de predominância definitiva. 

Para Larenz (1997, p. 587), a ponderação, em uma 
situação concreta, é uma maneira de desenvolvimento do 
Direito, a qual tem a finalidade de resolver colisões de 
normas, bem como de traçar limites às esferas de aplicação 
das normas que se cruzam, e, assim, tornar concreto direitos, 
cujo âmbito ficou aberto, instaurando-se um evidente 
predomínio valorativo dos bens abrigados pela Constituição 
Federal. 

 Barcellos (2003, p. 57) ressalta que a intenção do 
princípio da proporcionalidade é solucionar os conflitos 
existentes da forma menos traumatizante para o sistema 
como um todo, sendo que os direitos em oposição 
permaneçam a conviver, sem a rejeição de qualquer deles, 
ainda que em específica situação concreta, eles possam ser 
utilizados em proporções diversas. 

Na compreensão de Sarmento (2006, p. 310), a 
utilização do princípio da proporcionalidade visa otimizar a 
tutela dos bens jurídicos em conflito, prevenindo o sacrifício 
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desnecessário ou demasiado de um deles em vantagem da 
proteção do outro. 

Ainda, considerando o princípio da proporcionalidade 
como um princípio jurídico geral essencial, este pode ser 
expresso ou implícito na Constituição Federal.  No Brasil, 
embora não seja expresso, ele possui condição de ser 
requisitado em virtude de sua natureza, possuindo uma 
obrigação negativa quando restringe a atuação estatal e 
positiva quando obedece ao teor da proporcionalidade 
(STUMM, 1995). 

Para Barros (2000, p. 91), a existência do princípio da 
proporcionalidade no ordenamento jurídico não depende do 
fato de estar inserido na Constituição Federal, pois, desde que 
seja exequível absorvê-lo de outros princípios constitucionais, 
restará qualificado e, por consequência, sua aplicação se dará 
pelos Tribunais. 

Barroso (2002, p. 213) alega que o princípio da 
proporcionalidade serve como um critério hermenêutico, 
orientando como uma norma jurídica deve ser entendida e 
empregada no caso concreto, principalmente na presunção de 
incidência dos direitos fundamentais, com o intuito de se 
obter a melhor execução dos valores e fins do sistema 
constitucional. 

Sarlet (1998, p. 210) expõe que se pode ter como 
modelo a aplicação da proporcionalidade como critério 
verificador acerca da legitimidade de uma restrição no âmbito 
de uma proibição de retrocesso social, mostrando-se, assim, 
que a missão de tal princípio não se restringe a servir de 
método para a averiguação da constitucionalidade das leis 
limitadoras de direitos fundamentais, inserindo nesta relação 
os direitos sociais. Ainda, o comportamento erosivo do 
legislador que tenha como intuito a efetivação de ajustes e 
cortes no que se refere ao sistema infraconstitucional deve 
levar em consideração as condições do princípio da 
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proporcionalidade, devendo ser ela, ao mesmo tempo, 
necessária, adequada e razoável. 

 O princípio da proporcionalidade é um dos artifícios 
utilizados para a solução de colisões de direitos fundamentais, 
sendo importante conhecer sua significação e objetivo, a fim 
de aplicá-lo da maneira exata. A palavra proporcionalidade dá 
a ideia tácita de harmonização entre duas grandezas, porém, a 
proporcionalidade em um sentido amplo representa mais que 
isso, porque abarca também considerações a respeito da 
adequação entre meio e fins, bem como a serventia de um ato 
para a defesa de um determinado direito (ALMEIDA, 1988). 

Para Freitas (1997, p. 56), o princípio da 
proporcionalidade possui o sentido de que o Estado não deve 
operar de forma demasiada, muito menos de maneira 
insuficiente na realização de seus objetivos. 

Dessa forma, segundo entendimento de Barros (2003, 
p. 76), o princípio da proporcionalidade regula o exercício da 
função legislativa, visando obstar abuso ou fraude à 
Constituição Federal, mediante a lei. 

Trazidas algumas conceituações atinentes ao princípio 
da proporcionalidade como forma de solução na colisão de 
direitos fundamentais, ver-se-á no subtítulo a seguir, a 
utilização de tal princípio como instrumento de interpretação 
judicial. 
 

4. 1. A proporcionalidade como instrumento de 
interpretação judicial 

 
Assevera Tavares (2010, p. 770) que o princípio da 

proporcionalidade incorpora, de maneira necessária, o critério 
de interpretação do Direito. Segundo o autor, o referido 
princípio representa um procedimento entre os meios de 
interpretação costumeiros e os princípios que regulam a 
aplicação destes. 
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Ainda, acrescenta que o critério da proporcionalidade 
surge como valioso instrumento de solução de colisões na 
medida em que se expõe como mandamento de 
potencialização de princípios, isto é, como critério de 
equilíbrio de princípios quando estes estejam em choque em 
determinado caso concreto. 

Guerra Filho (1999, p. 73) observa que os princípios 
podem apresentar contradição, porém, isso não significa que 
qualquer um deles perca sua legalidade jurídica, e, em 
consequência, seja revogado. É justamente quando ocorre 
colisão entre princípios, ou entre estes e regras, que a 
proporcionalidade eclode, podendo ser utilizada como critério 
para resolver da melhor forma o respectivo conflito, 
aprimorando-se à medida em que se obedece de modo 
prioritário um e deixa de atender o mínimo possível o outro.  

Nesse diapasão, Buechele (1999, p. 175) afirma que a 
proporcionalidade é, igualmente, um princípio de 
interpretação constitucional, profundamente ligado com o 
Princípio da Concordância Prática70 e originário do Princípio 
da Unidade da Constituição71.   

Na compreensão de Bonavides (1997, p. 388), o 
princípio da proporcionalidade se tornou conhecido na 
Alemanha como método da solução de controvérsias. 
Todavia, com o intuito de evitar um crescimento em relação 

                                                 
70 A título de esclarecimento, Hesse (1998, p. 28), ao conceituar o 
princípio da concordância prática, ratifica de forma expressa que, na 
solução de problemas jurídicos, os bens que são constitucionalmente 
amparados devem ser organizados uns com os outros, de tal modo que 
todos ganhem realidade.  
71 Acerca do Princípio da Unidade da Constituição, Canotilho (1991, p. 
162) entende que tal princípio ganha evidência autônoma como princípio 
de interpretação quando dá a ideia de que o Direito Constitucional deve 
ser entendido de maneira a impedir contradição entre suas normas e, 
mormente, entre os princípios jurídicos e políticos constitucionalmente 
estruturantes. 
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ao poder dos juízes, tem-se cautela para limitá-lo à 
interpretação consoante à Constituição. 

Contudo, começaram a surgir muitas críticas em 
desfavor da utilização do princípio da proporcionalidade 
como critério de interpretação constitucional. Exemplo disso 
seria a subjetividade das deliberações cujo fundamento 
advinha da proporcionalidade, bem como a indeterminação e 
a excessiva autonomia que era conferida aos juízes nas 
decisões de litígio (TAVARES, 2010). 

Buechele (1999, p. 171) foi um dos autores que 
refutou tais censuras, defendendo que críticas dessa espécie 
parecem não entender que a indeterminação de conteúdo, que 
é tão contestada, é exatamente uma das principais 
características da norma constitucional, sendo que, para sua 
materialização, necessita sempre da ação criadora e criativa do 
intérprete, o qual deve conferir sentido a ela em cada situação 
específica. 

Após esses apontamentos relativos à aplicação da 
proporcionalidade como instrumento de interpretação 
judicial, se abordará no subtítulo que segue, a utilização da 
proporcionalidade como conteúdo da norma fundamental do 
Direito. 

 
4. 2. A proporcionalidade como conteúdo da 
norma fundamental do direito 

 
Para Bonavides (1997, p. 357), o princípio da 

proporcionalidade em sentido amplo possui relação com a 
regra fundamental, a qual deve ser acatada tanto por aqueles 
que praticam o poder quanto por aqueles que sofrem o poder. 

Segundo Tavares (2010, p. 772), o critério da 
proporcionalidade representa tão relevante papel dentro da 
esfera jurídica, a ponto de ser consagrado por alguns autores 
como norma fundamental. 
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 Tal característica da proporcionalidade, conforme 
assevera Guerra Filho (1999, p. 67), recomenda a hipótese de 
que ela poderia substituir a norma hipotética fundamental 
criada por Kelsen, quebrando, portanto, a imprópria 
linearidade da sua compreensão do ordenamento jurídico e 
sugerindo uma ordem circular, em que a norma mais alta seria 
também aquela que estaria na base, uma vez que teria 
capacidade de fundamentar, de maneira direta, as normas 
mais concretas, como, por exemplo, as sentenças judiciais. 

Realizados esses sucintos comentários a respeito da 
proporcionalidade como conteúdo da norma fundamental do 
Direito, passa-se ao título seguinte, no qual será comentado a 
respeito dos três princípios que compõem a 
proporcionalidade, sendo eles: o princípio da conformidade 
ou adequação, o princípio da necessidade ou exigibilidade e o 
princípio da proporcionalidade em sentido estrito. 
 
5. Os três princípios que compõem o princípio da 
proporcionalidade 

 
Consoante Alexy (2008, p. 117), a natureza dos 

princípios envolve a máxima do princípio da 
proporcionalidade, enquanto essa também envolve aquela. 
Para o autor, isso quer dizer que a proporcionalidade, 
acompanhada de seus três princípios parciais da adequação, 
necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, se 
origina, obviamente, da natureza dos princípios, ou seja, que o 
princípio da proporcionalidade é consequência dessa 
natureza. 

Nos dizeres de Ávila (2005, p. 116-124), o princípio 
da proporcionalidade é utilizado apenas em situações que 
ocorram um relacionamento de causalidade entre dois 
elementos discerníveis, um meio e um fim, de tal maneira que 
o intérprete possa prosseguir na análise de três métodos, 
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considerados essenciais e complementares, quais sejam: a 
adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido 
estrito.  

Barros (1996, p. 73) alega que, para a compreensão de 
toda a sua particularidade conceitual e de costumes providos 
da doutrina alemã, o princípio da proporcionalidade 
subdivide-se em três subprincípios, sendo eles: a adequação, a 
necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. 
Conforme a autora, tais subprincípios representam autênticos 
requisitos intrínsecos do princípio em questão, os quais, de 
forma conjunta, dão-lhe a densidade imprescindível para 
atingir a funcionalidade aspirada pelos operadores do direito. 

Para Cristóvam (2006, p. 211), o princípio da 
proporcionalidade é um método valorativo que autoriza 
avaliar se determinada medida legislativa, administrativa ou 
judicial é idônea. Mediante os critérios da proporcionalidade é 
possível verificar a adequação e a necessidade de uma 
específica medida, bem como, se outras medidas menos 
prejudiciais aos interesses sociais não poderiam ser utilizadas 
no lugar daquela aplicada pelo Poder Público.  
 

5. 1. Princípio da conformidade ou adequação 
 

Stumm (1995, p. 72) ressalta que, conforme o 
princípio da conformidade ou da adequação, os métodos 
aplicados para a realização de um fim necessitam ser 
adequados e suficientes ao que se objetiva tornar concreto, 
instituindo-se uma relação de adequação medida-fim. 

O princípio da adequação estabelece que a medida 
administrativa ou legislativa derivada do Poder Público deve 
possuir aptidão, a fim de alcançar os fins almejados 
(SARMENTO, 2003, p. 87). 

Leivas (2006, p.77) aduz que uma medida estatal é 
considerada adequada na concepção da proibição da não-
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suficiência caso ela seja capaz de obter ou fomentar a 
finalidade exigida pela norma que impõe ao Estado o dever 
de agir.  

Tavares (2010, p. 773) compreende que o 
componente relacionado ao princípio da conformidade ou 
adequação dos meios simboliza a importante correlação entre 
os meios e fins a serem alcançados, de modo que os meios 
selecionados sejam aptos a atacar o fim decidido. 

Para Canotilho (1991, p. 387), a condição de 
conformidade presume que se examine e comprove que a 
ação do poder público é competente para os fins que 
fundamentaram sua adoção. Significa, portanto, exercer o 
controle da relação de adequação meio-fim. 

O princípio da adequação é utilizado para impedir o 
arbítrio, mediante a ponderação entre o meio aplicado e o fim 
almejado. Desta forma, sob o aspecto da adequação, quando 
se está diante de uma colisão de direitos fundamentais, deve 
predominar aquele que se revele mais apropriado para 
alcançar o fim, tendo como limite a realização do interesse 
público (SANTOS, 2001). 
 

5. 2. Princípio da necessidade ou exigibilidade 
 

A regra parcial da necessidade, de igual forma, na 
concepção da proibição da não-suficiência, demonstra que 
determinada medida é desnecessária se, através de outro 
meio, é atingida a realização da finalidade requerida pela 
norma que coage o Estado a operar, de igual ou superior 
medida, porém preservando-se uma posição jusfundamental 
contraditória, a qual é atacada com menor força (LEIVAS, 
2006). 

Consoante Tavares (2010, p. 773), o princípio da 
necessidade ou exigibilidade corresponde à melhor alternativa 
possível, dentre os meios apropriados para alcançar os fins. 
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Dentro da compreensão do Estado de Direito, essa escolha 
deve se relacionar com aquela que resulte menor encargo ao 
cidadão. Ademais, exige-se, em tal medida, a opção do meio 
menos oneroso ou do mais ameno para se perceber o valor 
cobiçado, não se discutindo a escolha do fim, mas somente o 
meio empregado no vínculo custo/benefício. 
 

5. 3. Princípio da proporcionalidade em sentido 
estrito 

 
Para Sarmento (2003, p. 89), o princípio da 

proporcionalidade em sentido estrito solicita ao intérprete a 
execução da verídica ponderação. De um lado da balança, 
devem ser colocados os interesses tutelados com a medida, 
enquanto, no outro, devem ser colocados os bens jurídicos 
que serão limitados ou renunciados por conta dela. Se a 
balança inclinar para o lado que ficam os interesses 
protegidos, a norma será considerada válida, porém, se 
acontecer o oposto, evidente será a sua inconstitucionalidade. 

Mendes (2002, p. 251) assevera que o princípio da 
proporcionalidade em sentido estrito encarrega-se de apontar 
a justeza da solução tomada ou, então, a necessidade de uma 
nova análise. Portanto, tal critério ordena que haja uma 
ponderação da relação entre os prejuízos advindos de uma 
determinada medida e os resultados alcançados, sendo que o 
mesmo é ofendido quando se tem uma utilização de medida 
exagerada, sem justificativa. 

Na concepção de Guerra Filho (1999, p. 68), o 
princípio da proporcionalidade em sentido estrito representa a 
melhor relação possível, de um ponto de vista jurídico, entre 
os meios utilizados e os fins obtidos. Para o autor, não se 
deve ferir o conteúdo essencial de direito fundamental, com o 
desacatamento inadmissível da dignidade humana, bem como, 
mesmo que ocorram para algumas pessoas, sejam elas 
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individualmente ou coletivamente consideradas, prejuízos 
causados pela norma em questão, os benefícios que trazem 
para suprir os interesses de outra ordem devem ser superiores 
aos prejuízos. 

Realizadas essas explanações acerca dos 3 princípios 
parciais que compõem o princípio da proporcionalidade, é 
possível compreender que uma decisão é considerada 
proporcional, se ela for, primeiramente, adequada, em 
seguida, necessária e, por último, proporcional em sentido 
estrito. Ao contrário disso, não atendendo algum desses 
requisitos, tem-se que tal decisão é desproporcional. 

 
6. Conclusão 

 
O presente capítulo tratou a respeito da possível 

colisão dos direitos fundamentais, bem como da aplicação do 
princípio da proporcionalidade como forma de solução de tal 
colisão. 

Desta maneira, a fim de melhor compreensão do 
princípio da proporcionalidade, foi realizada a distinção entre 
regras e princípios, consoante a teoria dos autores Robert 
Alexy e Ronald Dworkin. Em seguida, procedeu-se na análise 
da aplicação do princípio da proporcionalidade como 
instrumento de interpretação judicial e como conteúdo da 
norma fundamental do Direito. 

Também foram expostos os três princípios parciais 
que compõem o princípio da proporcionalidade, sendo eles 
adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido 
estrito, tendo sido possível compreender que uma decisão 
somente é apreciada como proporcional, se ela abranger 
todos esses princípios. Caso contrário, não cumprindo algum 
desses requisitos, denota-se que tal decisão é desproporcional. 

Pretendeu-se demonstrar que o princípio da 
proporcionalidade é um instrumento indispensável para a 
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solução na colisão dos direitos fundamentais, sendo que o 
mesmo faculta, ao caso concreto, uma aplicação congruente e 
segura da norma constitucional, analisando a incidência que 
cada um deve ter, conservando, assim, o máximo dos direitos 
e garantias assegurados em nossa Constituição Federal. 
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 A MEDIAÇÃO COMO 
ALTERNATIVA PACIFICADORA 
DOS CONFLITOS FAMILIARES 

 
Patricia Thomas Reusch72 
Simone Andrea Schwinn73  

 
1 Introdução 
 
 Pretende-se abordar, neste trabalho, algumas 
considerações acerca da mediação como método alternativo 
no tratamento dos conflitos, em especial, familiares, tendo em 
vista a necessidade do resgate do diálogo nesta espécie de 
relação.  
 Partindo-se da ideia de que os conflitos sempre 
existiram e são inerentes à vida em sociedade, a forma como 
são tratados é de vital importância e pode fazer a diferença, 

                                                 
72Mestranda do curso de Pós-Graduação em Direito – Mestrado e 
Doutorado da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC. Pós-
Graduanda em Direito do Trabalho, Previdenciário e Processo do 
Trabalho da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC. Graduada em 
Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC. Integrante do 
grupo de pesquisa “Direito, Cidadania e Políticas Públicas”, coordenado 
pela Profª Pós-Dra. Marli M. M. da Costa, vinculado ao PPGD da Unisc. 
Email: patriciareusch@gmail.com. 
73 Mestra em Direito pelo PPGD da Universidade de Santa Cruz do Sul – 
UNISC, Área de concentração Direitos Sociais e Políticas Públicas, linha 
de pesquisa Constitucionalismo Contemporâneo, com Bolsa CNPq. 
Doutoranda pelo mesmo Programa da linha de pesquisa Diversidade e 
Políticas Públicas, com Bolsa PROSUP/CAPES. Integrante dos grupos 
de pesquisa “Direito, Cidadania e Poíticas Públicas”, coordenado pela 
Profª Pós-Dra. Marli M. M. da Costa e “Direitos Humanos”, coordenado 
pelo Prof. Pós-Dr. Clóvis Gorczevski, todos vinculados ao PPGD da 
Unisc. Email: ssimoneandrea@gmail.com. 
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principalmente porque estamos diante de uma sociedade 
multicultural, na qual novos direitos e novas demandas 
apresentam-se constantemente. 
 Diante da complexidade da família, a mediação pode 
ser um instrumento célere e eficaz, capaz de restabelecer a 
comunicação e promover a transformação e o retorno ao 
equilíbrio das relações abaladas pelos conflitos. Esta forma de 
tratamento dos conflitos familiares, tendo como ponto central 
a comunicação, é marcada pelo envolvimento das partes na 
medida em que oportuniza o diálogo na busca de um 
consenso capaz de satisfazer os envolvidos de maneira 
harmoniosa. 
 Opondo-se à lógica vigente na sociedade atual, na qual 
em cada litígio haverá um ganhador e um perdedor, a 
mediação intenta romper com o paradigma imposto pelo 
Estado-juiz, que nem sempre é capaz de colocar fim aos 
litígios de maneira satisfatória, principalmente quando se trata 
de relações com vínculo afetivo. 
 Desta forma, inicia-se o presente trabalho abordando 
os conflitos familiares, sua complexidade e necessidade de 
tratamento diferenciado; após, são feitos breves comentários 
sobre a crise jurisdicional e a mediação como alternativa 
eficaz para pôr fim aos litígios; ao final, aprofunda-se o tema 
da mediação dos conflitos familiares, destacando suas 
vantagens em relação ao atual processo judicial. 
 
2 A complexidade dos conflitos familiares  
 

Talvez em decorrência da globalização, pelo excessivo 
aumento da população ou pela explosão da tecnologia e da 
possibilidade de expressão, percebe-se, cada vez mais, um 
aumento da litigiosidade, dificuldade de relacionamento e de 
convivência pacífica. Estes fatores, se não tratados de maneira 
adequada, geram os conflitos. Importante destacar que os 
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conflitos e demandas sociais existem desde os tempos mais 
remotos e perduram ao longo dos séculos, contudo variam 
sua complexidade conforme a cultura, a sociedade ou o meio 
no qual os sujeitos estão inseridos.  

Ressalta-se que o conflito não é necessariamente bom 
ou ruim, faz parte do desenvolvimento das relações sociais, 
podendo, inclusive, ser vital para os seres humanos, é um fato 
que ocorre quando as pessoas competem para atingir 
objetivos incompatíveis entre si (SPENGLER, 2010). 

Sobre o caráter transformador dos conflitos, leciona 
Spengler (2010, p. 265): 

 
O conflito transforma os indivíduos, seja em sua relação uns 
com os outros, ou na relação consigo mesmo, demonstrando que 
traz consequências desfiguradoras e purificadoras, 
enfraquecedoras e fortalecedoras. Ainda, existem as condições 
para que o conflito aconteça e as mudanças e adaptações 
interiores que geram consequências para os envolvidos 
indiretamente e, muitas vezes, para o próprio grupo. 

 
 Desse modo, percebe-se o conflito como capaz de 
constituir num espaço no qual o confronto é um ato de 
reconhecimento, produzindo transformações nas relações 
resultantes (SPENGLER, 2010). 
 Ao analisarmos a questão dos conflitos sob o aspecto 
das relações familiares, importantes reflexões destacam-se. As 
pessoas envolvidas nesta espécie de controvérsia possuem ou 
possuíam vínculos afetivos, de modo que se encontram 
abalados psicologicamente, em um estado de confusão de 
sentimento, sendo, muitas vezes, incapazes de verbalizar seus 
anseios e desejos. 
 De acordo com o ensinamento de Nader (2006, p.3), 
a família consiste em “uma instituição social, composta por 
mais de uma pessoa física, que se irmanam no propósito de 
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desenvolver, entre si, a solidariedade nos planos assistencial e 
da convivência ou simplesmente descendem uma da outra ou 
de um tronco comum”. Desta forma, um conflito no seio 
desta instituição mostra-se complexo, necessitando de um 
tratamento diferenciado que promova a pacificação. 
 O conflito nas relações familiares, antes de ser 
conflito de direito, é de essência afetiva, psicológica e 
relacional, precedido de sofrimentos. “Seu direcionamento 
deve levar em conta os casais que, após a ruptura, deverão, 
forçosamente, conservar a relação de coparentalidade, no 
interesse das crianças e no seu próprio interesse” (TOALDO; 
OLIVEIRA, 2014). 
 Estando os sujeitos envolvidos fragilizados e 
incapazes de tomar decisões para resolver seus problemas, 
acabam por socorrerem-se ao Judiciário, na esperança que um 
terceiro ponha fim ao conflito. Todavia, este modelo de 
justiça baseado na determinação de um juiz, afasta a 
possibilidade de consenso entre as partes e não resgata a 
comunicação necessária entre os membros da família. 
 Habermas (1997) ressalta a importância do diálogo na 
resolução de conflitos, sustentando que sua condição 
primordial é a mútua abertura: 
 

[...] se não existe esta mútua abertura, tampouco existe este 
verdadeiro vínculo humano. Pertencer-se uns aos outros. 
Quando dois se compreendem, isto não quer dizer que um 
compreenda o outro, isto é, que o olhe de cima para baixo. E 
igualmente, escutar o outro não significa simplesmente realizar 
às cegas o que o outro quer. A que é assim se chama submisso. 
A abertura para o outro implica, pois o reconhecimento de que 
devo estar disposto a deixar valer em mim algo contra mim, 
ainda que não haja nenhum outro que o vá fazer valer contra 
mim (Habermas, 1997). 

 



A Jurisdição em Crise: judicialização e meios alternativos 

 

- 283 - 

 Mesmo a sociedade reconhecendo a existência de 
meios consensuais para tratar os conflitos, ainda se trabalha 
com a lógica do Judiciário, acreditando que somente o Estado 
tem a capacidade de sentenciar, ou seja, determinar um 
ganhador e um perdedor para o caso concreto. No que tange 
aos conflitos familiares, é necessária uma reflexão 
diferenciada, um outro método que seja capaz de priorizar os 
sujeitos envolvidos naquela situação conflitante, e que traga 
uma resposta mais célere e eficaz às partes, restabelecendo as 
relações e promovendo a pacificação na família. 
 Quando se trata de conflitos familiares há uma 
preocupação fundamental, já que mais que em qualquer outro 
tipo de conflito, esta espécie em particular, “faz com que as 
pessoas envolvidas equacionem e gerenciem os problemas de 
maneira como elas no futuro irão relacionar-se entre si, 
depois de resolvido o litígio”. Tendo em vista que alguns 
laços familiares entre os envolvidos podem não vir a existir 
após o litígio, as partes desejam uma solução rápida, clara, e 
que mantenha um bom convívio entre eles (TOALDO; 
OLIVEIRA, 2014). 
 Destaca-se que, mesmo diante desta intervenção 
judicial, a família é a base da sociedade, de forma que merece 
uma proteção especial do Estado, reclamando decisões que 
atendam suas reais necessidades e não decisões objetivas que 
não priorizam os envolvidos. A mediação pode ser uma 
ferramenta eficiente para a efetiva proteção e pacificação do 
conflito, tendo em vista que o Judiciário está sufocado na sua 
crise institucional, e não atende às necessidades particulares 
dos conflitos familiares. 
  
3 A crise jurisdicional e a mediação como ferramenta no 
tratamento dos conflitos 
  

Atualmente, a ineficiência do Poder Judiciário e a 



Aneline dos Santos Ziemann & Felipe Dalenogare Alves 

 

- 284 - 

demora excessiva das suas decisões apresentam-se como um 
contraponto ao acesso à justiça e a razoável duração do 
processo estabelecido na Constituição Federal, em seu Art. 5º, 
inciso XXXV e LXXVIII74. 
 Um dos aspectos sobre a crise do Estado está 
centrado num cenário de supremacia absoluta da lei, em que a 
explicação histórica está na formação do Estado baseado no 
Direito legislado como critério exclusivo para a valoração do 
comportamento social do homem. A ruptura ocorre 
justamente em vista da desregulação estatal, da demora em 
responder as demandas cada vez mais rápidas, “sua 
incapacidade de ocupar seu espaço, dando margem ao 
surgimento do Direito inoficial e do Direito marginal, enfim, 
ao descolamento entre legislação posta e realidade social”. 
(SPENGLER, 2010, p. 38-39) 

É através de um contrato social, no qual os homens 
outorgam a terceiro o direito de fazer guerra em busca da paz, 
que o Estado encontra sua força legitimadora. Assim, o 
indivíduo espera que este terceiro resolva o conflito, havendo 
uma disputa de se fazer vingança, com o pensamento 
predominante de ganha/perde, onde não é priorizada a 
qualidade e sim a intenção de acabar com mais um conflito.  

Spengler (2010) esclarece que:  
 
[...] desse modo, o sistema jurisdicional age como um remédio no 
conflito, pois não o elimina, ele apenas age minimizando a dor, 

                                                 
74 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXXV - a lei não 
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; 
LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a 
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 
tramitação 
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mas não atacando as causas do conflito. A demanda processual 
envolve assim as partes do conflito, num contexto de ganha e 
perde, o magistrado faz a leitura do conflito, sem ver o rosto das 
partes e decide quem ganha e quem perde. 

  
 Ainda, é importante destacar a questão referente ao 
distanciamento do Judiciário da realidade social, intimamente 
ligada à falta de acesso à justiça pelos indivíduos 
economicamente desfavorecidos, o que ocorre em razão da 
organização e racionalidade do Poder Judiciário, bem como 
da formalidade de seus ritos e linguagem extremamente 
técnica que acabam por intimidar o cidadão comum e 
acentuar seu descrédito na justiça. Esta descrença se dá 
também 
 

pelo tempo percorrido pelos diferentes procedimentos 
(tradicionalmente longos), pela inadequação das decisões vertidas 
frente à complexidade dos litígios, e pela impossibilidade de seu 
cumprimento. O que se verifica, então, é a desconexão entre o 
aparelho judicial e o sistema político e social, distanciando-se a 
lei (e, por conseguinte, sua interpretação e sua aplicação) da 
sociedade na qual se encontra inserida, não correspondendo, 
assim, à expectativa de tratamento adequado aos conflitos” 
(SPENGLER, 2008. p. 2264). 

 
 Diante disso, é necessário aceitar uma nova forma no 
tratamento dos conflitos, tendo em vista ser o acesso à justiça 
o mais básico dos direitos humanos, sendo inerente à 
dignidade, princípio fundamental de todo Estado 
(KONRAD; SCHWINN, 2012). 
 A sobrecarga de legislação, o acúmulo de processo, a 
falta de infraestrutura são os problemas conhecidos do 
Judiciário brasileiro que afetam o acesso à justiça e a 
cidadania. Nesse sentido, a Emenda Constitucional nº 45 veio 
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enfatizar a justiça adequada e tempestiva, conforme preceitua 
a o Artigo 5º da Constituição Federal. Desse modo, a questão 
da razoável duração do processo entra em discussão, pois se 
pode considerar que o tempo razoável é o tempo legal ou o 
tempo médio do processo. O que busca na verdade é uma 
prestação com “prazo razoável” que priorize a qualidade da 
prestação. Assim, não basta garantir o acesso aos tribunais, 
mas sim a defesa dos direitos e interesses dos cidadãos 
(SPENGLER, 2010, p. 219). 
 Ainda, acerca das crises pelas quais passa a jurisdição, 
esclarecem Wüst e Konrad (2013) que estas 
 

refletem-se não apenas em questões de natureza instrumental – 
como a escassez de recursos, inadaptações de caráter tecnológico, 
mas também em aspectos relacionados às deficiências no quadro 
de servidores, como o despreparo técnico, que inviabilizam o 
trato de um número considerável de demandas que não param 
de crescer, agravado, ainda, pela complexidade dos temas que se 
apresentam. 

 
 Havendo um descompasso entre a quantidade de 
demandas e a possibilidade de resolvê-las, apresenta-se a 
necessidade de se romper com o paradigma vigente, e 
conscientizar para a possibilidade de introduzir outras formas 
de interpretar os conflitos, baseada no consenso. Nesse viés, 
destaca-se a mediação como um meio alternativo para 
desafogar os tribunais e reduzir a demora dos procedimentos, 
estimulando a participação dos envolvidos no conflito e 
facilitando o acesso à Justiça (MORAIS; SILVEIRA, 2008).  
 A mediação como forma de restabelecimento da 
comunicação e do consenso apropria-se da teoria 
habermasiana, da ação comunicativa como forma de explicar 
as teses consensuais acerca da origem da sociedade, tendo em 
vista que é resultante de um possível entendimento entre os 
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indivíduos através da linguagem e traz a comunicação como 
objetivo na busca do acordo (SPENGLER, 2010, p. 350). 

A ação comunicativa é o centro da discussão, mais 
concretamente a interação consensual, na qual as condições 
de acesso ao mundo da vida e meio de formação de consenso, 
“podem ser resumidas diante da necessidade dos participantes 
terem mútua capacidade de responder por seus atos, 
responsabilizando-se por eles, os participantes devem estar 
mutuamente dispostos ao entendimento e a atuar sobre um 
consenso, ou seja, buscando um acordo” (HAMMES, 2012). 
 No mesmo sentido, Lopes e Coitinho (2014) 
assinalam que 
 

Atualmente, a mediação tem se mostrado como a melhor forma 
de se tratar um conflito, uma vez que nela as próprias partes 
envolvidas refletem e, de uma maneira colaborativa, chegam a 
solução do litígio. Talvez não exista instituto melhor do que o 
da mediação, principalmente quando as partes mantem algum 
vínculo de trato sucessivo, pelo qual de uma forma ou de outra 
elas ainda terão que conviver juntas. 

  
 Warat (1998) considera a mediação como um 
instrumento de realização da autonomia, da democracia e da 
cidadania, “tendo em vista que educam, facilitam e ajudam a 
produzir diferenças e a realizar tomada de decisões sem a 
intervenção de terceiros que decidem pelos afetados por um 
conflito”.  
 Ainda, Silva (2008) esclarece que estas formas 
alternativas de solução de conflitos estão ligadas a processos 
de desenvolvimento e movimentos de informalização e 
desjudicialização, à simplicidade e celeridade processual, 
“através do recurso a meios informais para melhorar os 
procedimentos judiciais e à transferência de competências 
para instâncias não judiciais, não leva ao enfraquecimento do 
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Poder Judiciário.” Para o autor, estas alternativas à resolução 
de conflitos podem existir paralelamente à forma tradicional. 
 O processo, enquanto procedimento de busca da 
verdade dos fatos, não oferece uma comunicação entre as 
partes, já que as relações são indiretas, intermediadas por 
profissionais e dirigidas a um terceiro com poder de decisão. 
Assim, o processo perde a conotação participativa, sendo um 
procedimento de conteúdo técnico, burocrático e formalista. 
(SPENGLER, 2013. p. 71) 
 O espaço da mediação está no meio, entre dois 
extremos, significando que 
 

[...] enquanto no processo as partes reagem conforme o papel que 
lhes foi determinado pelo código ritual do Judiciário, no curso da 
mediação elas participam de uma experiência relacional que as 
toma como protagonistas diretos e não representados por um 
advogado. Essa postura proposta pela medição oferece aos 
indivíduos um espaço pra diferenciar-se através do procedimento 
de construção e reconstrução de regras e de contextos, sobretudo 
através de procedimentos de responsabilização (SPENGLER, 
2013, p. 71). 

 
A mediação possui um ritmo temporal, estando entre 

as partes como instrumento de justiça social, procurando 
auxiliar os envolvidos na organização da relação e objetivando 
o tratamento do conflito, de forma a restabelecer a autonomia 
das partes e reduzir a dependência dos conflitantes a um 
terceiro, possibilitando o entendimento mútuo e o consenso. 

Neste sentido, Gorczevski (2007) aponta que a 
diferença entre a mediação e a esfera judicial está no fato de 
que a primeira possibilita contemplar a autonomia da vontade 
das partes sobre a decisão do conflito. Assim, a mediação 
apresenta-se como um procedimento informal, onde um 
terceiro, o mediador, busca promover a comunicação, 
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possibilitando que os envolvidos se confrontem em igualdade 
de condições como forma de chegar ao consenso 
(SPENGLER, 2012). 

O objetivo da mediação, assim, está em proporcionar 
uma participação ativa dos envolvidos na resolução dos 
conflitos, o que resulta no aumento do sentimento de 
responsabilidade, cidadania e controle dos problemas 
vivenciados. O Judiciário não se apresenta preparado para o 
rápido avanço da sociedade, diante disso, torna-se cada vez 
mais necessário o desapego à burocracia e a busca por 
soluções eficazes e céleres aos conflitos. 
 
4 A mediação como alternativa no tratamento de 
conflitos familiares      

 
Ao se trazer a discussão para a esfera do direito de 

família, apresenta-se a necessidade de uma maior cautela 
quando tratar-se de resolução de conflitos, já que consistem 
em relações continuadas, em que as partes estão carregadas de 
emoções, de forma que “um conflito bem tratado pode 
garantir o direito à convivência familiar, direito essencial para 
a formação do ser humano como sujeito” (KONRAD; 
SCHWINN, 2012). 

O instituto da mediação é uma importante forma de 
deslinde processual, devendo sua aplicação ser estimulada nos 
casos familiares, pois é capaz de viabilizar uma boa relação 
entre os envolvidos, o que raramente é possível no processo 
judicial comum (LOPES; COITINHO, 2014). 

Sobre a necessidade de um tratamento qualitativo na 
resolução de conflitos, destaca Hammes (2012): 

 
Reiterando o posicionamento de que nem sempre o conflito é 
ruim, mas sim uma possibilidade de amadurecimento e 
crescimento das relações e tendo plena consciência que sempre ele 
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vai persistir nas sociedades, a mediação nasce como prática de 
tratamento do conflito, onde o objetivo principal é restabelecer o 
diálogo/a comunicação dos envolvidos, alcançando um consenso 
entre as partes. O objetivo primordial dessas práticas seria dar 
um tratamento qualitativo ao conflito e não meramente 
quantitativo, pois ainda se trabalha com a lógica de 
desafogamento do Judiciário, não considerando sua real eficácia 
e benefício ás partes. 

 
Gorczevski (2007) aponta que esta colaboração para 

alcançar a solução do conflito deve estar presente 
especialmente quando se trata de relações entre pessoas que 
convivem cotidianamente. Para ele, o melhor meio de tratar 
estas questões está na mediação e sua forma informal, na qual 
o mediador apenas ajuda os envolvidos a encontrar a solução, 
sem indicar qual deve ser o resultado. 

Lopes e Coitinho (2014) esclarecem acerca da função 
do mediador: 

 
[...] a mediação manifesta uma forma de autocomposição dos 
conflitos, com o auxílio de um terceiro imparcial, que nada 
decide, mas apenas auxilia as partes na busca de uma solução. 
O mediador, diferentemente do Juiz, não dá sentença; 
diferentemente do árbrito, não decide; diferentemente do 
conciliador, não sugere soluções para o conflito. O mediador, 
neutro, não se posiciona e não assume lados, ou seja, não adere 
a nenhuma das partes. É um terceiro mesmo, uma terceira 
parte, quebrando o sistema binário do conflito jurídico 
tradicional. Busca livremente soluções, que podem mesmo não 
estar delimitadas pelo conflito, que podem ser criadas pelas 
partes, a partir de suas diferenças. A mediação procura ir al´me 
das aparências explícitas, investigando os pressupostos implícitos 
do conflito. 
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Da mesma maneira, Hington e Álvarez (1998) 
recomendam a mediação para as situações em que as partes 
têm uma relação que deve perpetuar no tempo, nas quais 
desejam resolver o problema e não por fim à relação. “A 
mediação pode promover o olhar solidário às partes 
envolvidas no conflito, diminuindo os ruídos e resgatando os 
vínculos entre aqueles. Busca-se a humanização do direito no 
instituto da mediação” (KONRAD; SCHWINN, 2012). 

O Instituto Português de Mediação Familiar define o 
papel do mediador familiar como o de controlar a gestão do 
conflito nesta fase de instabilidade da vida da família. Por 
exemplo, “ajudando os pais a tomar decisões responsáveis 
face ao novo contexto relacional (regular a responsabilidade 
parental e a organização dos tempos das crianças, por 
exemplo)” (IPMF, [s.a]). 

Prudente (2014) destaca que a mediação familiar tem 
como objetivo pôr fim ao conflito real e não ao aparente, pois 
assim estará sendo solucionado o verdadeiro problema. Para 
o autor, a mediação propõe um trabalho de desconstrução do 
conflito, fazendo com que os envolvidos encontrem as 
motivações reais de suas disputas e as solucionem. Ainda, 
tendo em vista que a mediação busca a valorização do ser 
humano e a igualdade entre as partes, nos casos de conflitos 
familiares, que, em grande parte, são marcados pela 
desigualdade entre homens e mulheres, “a mediação promove 
o equilíbrio entre os gêneros, na medida em que ambos 
possuem as mesmas oportunidades dentro do procedimento”. 

Os conflitos familiares são, em sua maioria, 
caracterizados pela grande carga de emoções entre os 
envolvidos, bem como pela necessidade de preservação do 
vínculo entre eles nos casos de relacionamento com os filhos, 
mesmo após a dissolução do laço conjugal. Neste caso, o 
sofrimento advindo da separação dos pais pode não ser 
apenas momentâneo, podendo se estender por toda a vida, de 
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forma que um tratamento adequado à situação é de 
fundamental importância a fim de preservar a integridade 
psicológica dos membros da família (ROSA, 2011). 

Neste sentido, tratando das situações de divórcio: 
 
A situação de divórcio leva, hoje, uma boa parte dos casais, a 
recorrer a um conflito judicial, levando-os à destruição total, 
quer dos laços familiares quer da sua capacidade em colaborar 
como pais. 
A mediação familiar surge como uma alternativa credível à via 
litigiosa. Ajuda os pais a não abdicarem da sua 
responsabilidade como pais e leva-os a assumirem, eles mesmos, 
as suas próprias decisões (IPMF [s.a]). 

 
Em muitos casos, os conflitantes esquecem-se da 

importância da preservação do diálogo respeitoso e da 
harmonia após a ruptura, já que os abalos perpassam o 
respeito no sentido mais amplo da palavra. Assim, é função 
do mediador interferir para que as partes estejam cientes de 
seus atos futuros, destacando a importância da maturidade e 
do respeito (LOPES; COITINHO, 2014). 

Outra vantagem apontada por Prudente (2014), 
oferecida pela mediação familiar, é a resolução do conflito em 
tempo adequado. Dependendo da complexidade, neste 
procedimento, estas situações podem ser resolvidas em lapso 
temporal mais curto, observando a natureza de urgência das 
disputas familiares. Assim, o autor destaca que a mediação 
familiar proporciona verdadeiras transformações, 
“conscientizando os mediados de que cada qual deve buscar 
uma solução mutuamente satisfatória. Busca-se desenvolver a 
responsabilidade dos envolvidos, sensibilizando-os para a 
importância de sua participação cooperativa nas decisões de 
reorganização da família”. 

A mediação não objetiva o acordo, mas sim à 
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comunicação entre os envolvidos, reconhecendo seus 
sofrimentos e, principalmente, com a possibilidade oferecida 
pelo mediador aos mediados de se escutarem mutuamente, 
estabelecendo uma dinâmica jamais vislumbrada antes da 
experiência da mediação (TOALDO; OLIVEIRA, 2014). 

Sobre a importância do diálogo, Konrad e Schwinn 
(2012) tratam da prática da alteridade na mediação, que 
permite o aprendizado com o contrário, na medida em que há 
oportunidade de expor seu ponto de vista, os indivíduos 
podem colocar-se no lugar do outro identificando os 
problemas, bem como as melhores soluções para os conflitos.  

O IPMF dá destaque às vantagens da medição em 
âmbito familiar: autodeterminação, família sem perda de 
poderes, sim à cooperação, não à competição, redução da 
cólera e da ansiedade, dignidade/estima de si próprio, modelo 
de comunicação – securizante, que proporciona um espaço 
importante para as crianças, focagem do futuro ajuda os pais 
a permanecer no papel de Pais, securiza e humaniza a relação, 
respeita as necessidades de todos, oferece às crianças um 
espaço para o diálogo, ajuda-os a resolver problemas de 
lealdade. 

No direito de família, a mediação é usada 
principalmente em questões envolvendo alimentos, guarda 
dos filhos, separações, e pode ser considerada como uma 
ferramenta indispensável para a “promoção da dignidade 
humana de todos os integrantes da família, sendo capaz de 
promover o acesso à Justiça, à democracia, à cidadania 
consciente, vindo ao encontro dos interesses sociais” 
(KONRAD; SCHWINN, 2012). 

Tendo em vista que esta espécie de conflitos se dá em 
relações continuadas, importante referir que a intervenção 
judicial, através de uma sentença, sem dar às partes a 
oportunidade de serem ouvidas, não tem um efeito 
transformador na vida dessas famílias, já que não analisa o 
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conflito intersubjetivo, assim  
 
Não se pode esquecer que as relações familiares são continuadas, 
um pai nunca deixa de ser pai e uma mãe nunca deixa de ser 
mãe após o término de qualquer relacionamento. Assim, um 
conflito bem tratado pode garantir o direito à convivência 
familiar, direito essencial para a formação do ser humano como 
sujeito. Uma vez que tal direito não é exercido de forma 
responsável pelos pais, pode prejudicar, e muito, o 
desenvolvimento das crianças envolvidas no litígio, de modo 
que elas sejam prejudicadas na realização desse direito 
fundamental (KONRAD; SCHWINN, 2012). 

 
Diante disso, a mediação como forma de tratamento 

dos conflitos familiares através do retorno ao diálogo, 
apresenta-se como um meio essencial para restabelecer as 
relações. É claro que não se espera obter sucesso em todas as 
situações, mas uma evolução para um relacionamento 
satisfatório. O que se espera não é restabelecer o vínculo 
conjugal, por exemplo, e sim restabelecer uma relação entre 
os envolvidos tendo em vista a complexidade que cerca as 
relações familiares. 
 
5 Conclusão 
 

O que se pretendeu demonstrar com este trabalho, 
sem a intenção de esgotar o tema, foi que, diante da 
complexidade dos conflitos que envolvem as relações 
familiares, apresenta-se a necessidade de perseguir novas 
alternativas para sua solução. 

A família é a base da sociedade e, como tal, é 
merecedora de olhar especial, mais atento, ao tratar de seus 
conflitos. É fundamental destacar que estas relações são 
permeadas de sentimentos, dos mais variados, pois estamos 
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diante de vínculos afetivos, que, mesmo rompidos, podem 
permanecer no tempo, em vista da prole gerada, de alguma 
dependência ou parentesco. 

O tratamento dado pelo Judiciário a estes casos nem 
sempre é capaz de solucionar, de maneira satisfatória, esta 
espécie de demanda, pois o modelo atual coloca as partes em 
um embate, na busca de um ganhador e um perdedor, em que 
não há espaço para o diálogo e a comunicação entre os 
envolvidos. A mediação, neste sentido, atenta para os sujeitos 
da relação, buscando a vontade das partes, fazendo deles 
protagonistas de sua história. Esta atuação ativa possibilita 
que experimentem a Justiça, de maneira a não delegar 
exclusivamente ao Estado a resolução de seus litígios. 

Ainda, num contexto de crise do atual sistema 
jurisdicional, apresenta-se a necessidade de se buscar meios 
alternativos para enfrentar o quadro de morosidade, 
burocracia e insegurança que cerca a solução de conflitos. 
Numa analise crítica, nota-se que esse modelo de monopólio 
adotado pelo Estado já não responde os anseios da sociedade, 
sendo que um estudo sobre as alternativas de solução de 
conflitos é essencial. 

A mediação como tratamento dos conflitos familiares, 
através do resgate da comunicação entre os envolvidos, vem 
ao encontro da continuidade das relações familiares, promove 
a dignidade humana, a emancipação social e uma cidadania 
consciente. 

Portanto, a mediação é uma importante ferramenta 
que pode ser utilizada para atender as demandas familiares, 
cumprindo um importante papel educacional no 
restabelecimento das relações abaladas pelos conflitos. 
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