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RESUMO 

O Poder Judiciário possui um passivo de casos pendentes de julgamento que não se esvazia e 
apresenta demora à entrega da prestação jurisdicional. Isso ocorre mesmo diante dos avanços 
advindos da informatização de todas as suas atividades e da entrada em vigor de leis que buscam 
reprimir processos e recursos e padronizar e simplificar procedimentos.   Objetivo: Conhecer os 
diferentes métodos não-adversariais de tratamento de conflitos e analisar sua viabilidade frente à 
realidade do Poder Judiciário e às direções traçadas pelo CPC/2015, verificando o potencial 
ecologizador e pacificador do processo judicial com o uso dos mesmos. Metodologia: 
Abordagem qualitativa, com revisão de literatura; estudo de caso no âmbito do CEJUSCON da 
Subseção de Chapecó da Justiça Federal de Santa Catarina e análise de dados estatísticos 
nacionais, especialmente aqueles levantados pelo CNJ anualmente no Relatório Justiça em 
Números. Resultado: O trabalho explora os aspectos teóricos e principiológicos que devem ser 
conhecidos e observados para que o processo judicial tenha aptidão de vir a trabalhar o conflito 
que lhe deu origem.  Também mostra as vantagens dos métodos não-adversariais de tratamento 
de conflitos através de casos práticos onde o processo se tornou eficiente e ecologizado, mesmo 
quando tal uso não acarretou uma composição.  A exposição teórica é mesclada com exemplos 
práticos que lhe trazem confiabilidade acerca do potencial eficientizador e ecologizador 
anunciado. Há, por fim, um estudo de caso sobre uma operação conjunta realizada em um 
condomínio habitacional eivado de episódios de violência e de ocupações irregulares.  A análise 
das ações realizadas e do desfecho obtido comprovou o interessante quadro em que o tratamento 
conjunto de uma multiplicidade de casos envolvendo diferentes esferas governamentais foi o 
modo que permitiu a visualização de suas particularidades e trouxe resultados que ultrapassaram 
os limites procesuais dos conflitos individualmente apresentados em cada ação reintegratória de 
posse ajuizada. Conclusão: É possivel haver a ecologização e a eficientização do processo 
judicial caso haja uma nova postura dos atores processuais e um olhar mais amplo para o objeto 
da atividade jurisdicional, abarcando-se o conflito em sua amplitude e trabalhando-o com o uso 
dos métodos não adversariais de solucão de conflitos, o que possibilitará o efetivo acesso à justiça 
no Brasil.  

 

PALAVRAS CHAVES: processo judicial, ecologia política, acesso à justiça, meios 
adequados de solução de conflitos.   
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INTRODUÇÃO 

Inevitavelmente surgem conflitos das relações humanas e do convívio social. A 

proliferação de tais conflitos levou à entrega ao monopólio estatal do poder de dizer o que 

é direito frente a cada caso, em razão do que surgiu a jurisdição. Dela adveio o processo, 

os princípios condutivos e todas estruturas e organismos que compõem o Poder Judiciário 

na atualidade.  

Os números e os dados sociais denunciam a existência de um Poder Judiciário que 

não se coaduna com a agilidade e a complexidade de uma sociedade mundialmente 

interligada e competitivamente atuante.  Esta sociedade não mais se beneficiava da tardia 

decisão de um processo em papel, ainda que militasse totalmente a seu favor.   

O processo, instrumento central de materialização da jurisdição, se tornou 

obsoleto, moroso e imprestável para assegurar que a resposta pacificadora chegue ao 

conflito estabelecido de forma eficiente e eficaz. Como uma forma de resposta a este 

quadro, em busca da efetividade perdida, o Poder Judiciário informatizou suas atividades. 

Surgiu um processo inteiramente eletrônico, com diferentes nomes e operando em 

plataformas operacionais diversas, adotadas conforme as diretrizes de cada tribunal.  

No Tribunal Regional Federal da 4ª Região o processo eletrônico começou a 

operar em 28/07/20031. Inicialmente a implantação deu-se somente nos Juizados 

Especiais Federais, estendendo-se depois também às demais ações e à segunda instância. 

A regulamentação desta nova forma de operacionalização da atividade judicante veio em 

2006, com a Lei 11.419.   

Em 18/05/2018 o Tribunal de Justiça de Santa Catarina firmou convênio com a 

Justiça Federal para implantação do sistema E-proc. Em menos de um ano (29/04/2019) 

foi concluída a implantação do citado sistema em todas as 128 unidades judiciais 

distribuídas pelas 111 Comarcas catarinenses2.  A partir de então, todas as ações propostas 

no Foro Estadual, independentemente de classe ou assunto, tramitam por meio 

integralmente eletrônico. 

                                                           
1 Em 28/07/2003 foi implantado o processo eletrônico no Juizado Especial Federal de Rio Grande/ 
RS. Quatro horas depois do início dos ajuizamentos foi proferida a primeira sentença em processo 
eletrônico do TRF 4ª Região, reconhecendo parcial procedência a um pedido de revisão de benefício nos 
autos nº 2003.71.51.000001-5. https://www2.jfrs.jus.br/noticias/processo-eletronico-da-jf-comeca-a-
funcionar-em-rio-grande-rs/, consulta em 05/11/2018. 
2 https://intrasc.trf4.jus.br/noticia/em-menos-de-um-ano-eproc-chega-a-todas-as-comarcas-do-
poder-judiciario-catarinense/, consulta em 03/05/2019. 
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Com o advento do processo eletrônico os operadores do direito passaram a exercer 

suas atividades profissionais em ambiente compatível com a atual sociedade globalizada 

e interligada em rede, na qual há inegável alteração dos meios de comunicação e, assim, 

do comportamento social.  A mudança social paradigmática gerada pela onda tecnológica 

inundou o processo judicial, tirou o sentido de expressões tradicionalmente usadas, como 

“costurar o recurso aos autos”. Essa revolução estrutural do processo extinguiu atividades 

operacionais como a numeração de páginas processuais, a juntada de petições aos autos, 

a certificação de decurso de prazos e a entrega dos autos “em carga”3 para que cada 

procurador pudesse ter acesso às manifestações e documentos apresentados pela parte 

contrária e às decisões proferidas.  Também passou a ser desnecessária a publicação das 

decisões processuais no Diário Oficial. Setores inteiros se tornaram desnecessários e, 

como referido, várias atividades se extinguiram, passando a ser feitas por um programa 

eletrônico.  

Somam-se à celeridade e eficiência trazida pela disponibilização de informações 

on line, simultaneamente a todos os atores processuais a desnecessidade de inúmeros 

                                                           
3 Antes da implantação do processo eletrônico, toda vez que fosse necessária a manifestação de 

uma parte, a intimação acerca de uma decisão ou a vista acerca de alguma peça ou elemento trazido pela 
outra parte era necessária a publicação da decisão ou intimação no Diário Oficial, o que era um fator gerador 
de morosidade na marcha processual e exigia o trabalho de servidores que digitavam no sistema de 
publicação o texto a ser publicado, com necessidade de depois conferência de um Boletim de Publicação.    

Depois de realizada esta etapa, o contraditório, a ampla defesa e a publicidade dos atos se 
completavam com o efetivo acesso aos autos para a leitura das manifestações da outra parte e da íntegra 
das decisões proferidas. Isto era feito através da chamada “carga dos autos”, uma operação que exigia o 
deslocamento de advogados e procuradores até o Foro Judiciário para, literalmente, levar os autos em 
empréstimo pelo prazo fixado na decisão para manifestação, mediante assinatura no chamado Livro de 
Carga.   Com o tempo esse controle passou a ser feito em guias impressas.  Toda essa operação também era 
fator gerador de morosidade processual e demandava atividade de servidores, pois era necessário controlar 
os prazos dos empréstimos e buscar contato com os causídicos que ultrapassassem o limite temporal fixado 
para a devolução dos autos.   

Nos casos em que era designada uma perícia, audiência ou outro ato processual que exigia a 
intimação de todas as partes havia a necessidade de uma vigilância acurada por parte dos servidores, em 
uma espécie de corrida contra o tempo. Isto porque era necessário entregar o processo em carga para uma 
parte e esperar a devolução dos autos para realizar nova carga à outra parte, repetindo-se essa operação 
sucessivamente por tantas vezes quantas fossem o número de partes no processo.  Com isso, era comum a 
situação de chegar a data de realização do determinado ato processual e o processo estar em carga com uma 
das partes sem que tivesse havido tempo hábil para a intimação da outra parte, o que exigia a redesignação 
do ato, sob pena de decretação da nulidade do ato em um posterior Agravo de Instrumento, cujo 
processamento demandaria um período de um ano ou mais, considerando-se a remessa do recurso até o 
Tribunal, o trâmite em uma fila formada por um número muito grande de outros recursos e, após o 
julgamento, retorno até a Subseção de origem. Para evitar esta situação, os agendamentos dos atos 
processuais eram feitos em datas distantes, de modo a possibilitar a intimação de todos em tempo hábil.  
Tudo isso gerava mais morosidade na marcha processual e exigia mais trabalho de servidores para controle 
dos prazos e operacionalização das atividades.   Todo esse fluxo tornou-se desnecessário com a implantação 
de um processo inteiramente eletrônico, onde as intimações poderiam abranger um número ilimitado de 
partes simultaneamente e sem a necessidade de deslocamentos, publicações ou controles e cobranças para 
devolução dos autos.  
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deslocamentos, como a ida dos advogados aos Fóruns para pegar e devolver processos. 

A um só tempo desonerou-se o meio ambiente pelo término do consumo de papel, 

desafogou-se o trânsito e oportunizou-se o direcionamento dos esforços para o que 

realmente importa, que é a solução do litígio posto. 

Mas os números e a realidade social continuaram a denunciar a existência de um 

Judiciário moroso e incapaz de dar uma resposta efetiva aos anseios que lhe são 

apresentados. Passada mais de uma década do início da citada mudança tecnológica, o 

processo judicial brasileiro é desafiado por outra proposta de revolução paradigmática.  É 

a nova diretriz orientando o uso dos métodos não-adversariais de tratamento de conflitos 

apresentada pelo Código de Processo Civil de 2015.  Segundo o artigo 334 do citado  

regramento, a fase inicial dos processos cíveis deve ser marcada pela tentativa de uma 

composição entre as partes, com a realização de audiência conciliatória prévia ao 

contraditório e a qualquer ato da instrução processual. O novo Código de Processo Civil 

determina que a audiência conciliatória prévia somente não será realizada em casos 

excepcionais, em hipóteses estabelecidas ou quando ambas as partes expressamente 

requererem a não realização do ato.  Ou seja, ainda que uma das partes expressamente 

consigne que não tem interesse em conciliar deve ser mantida a designação da audiência 

conciliatória. 

O processo eletrônico revolucionou positivamente a operacionalização da 

atividade judicante, trazendo-lhe rapidez, transparência e eficiência. Mas exigiu outro 

nível de estruturação  dos  Núcleos de Informática e de Gestão da Informação nos 

tribunais, além de pesado investimento em estrutura de redes e de equipamentos. Da 

mesma forma, a revolução proposta pela nova sistemática conciliatória exige o respaldo 

de uma nova estrutura  capaz de operacionalizar a transformação proposta. Ressalte-se 

que as alterações trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015 não envolvem apenas a 

inclusão da audiência conciliatória prévia como uma etapa processual obrigatória. Cuidou 

o novo regramento processual de incentivar o uso de meios adequados de solução de 

conflito diversos da Jurisdição durante toda a tramitação do processo. Propôs que isso se 

concretize através da observância do princípio da cooperação entre os operadores do 

direito e do empoderamento dos mesmos, com a possibilidade construírem saídas 

conjuntas para o conflito apresentado e também de deliberaram sobre fatores relacionados 

à tramitação processual.  

Inserindo-se no estudo deste contexto, o tema do trabalho é a ecologização do 
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processo judicial em decorrência do uso de meios adequados de solução de conflitos. O 

tema proposto delimita-se com o objetivo de conhecer os diferentes métodos não-

adversariais de tratamento de conflitos e analisar sua viabilidade frente à realidade do 

Poder Judiciário e às direções traçadas pelo CPC/2015, verificando o potencial 

ecologizador e pacificador do processo judicial com o uso dos mesmos.  

Para buscar atingir o objetivo proposto, este estudo lança-se no desafio de 

entrelaçar a análise das nuances relacionadas com dois complexos sistemas conceituais, 

ambos fundamentais para a vida em uma sociedade saudável física e emocionalmente.  

Um deles é a solução pacífica dos conflitos o outro é a busca por um meio ambiente 

saudável e protegido, ecologicamente correto.   

O desafio desse entrelaçamento é proposto atento ao fato de que a busca por um 

meio ambiente saúdável envolve não apenas a preservação da flora e da fauna, com a 

promoção da proteção das espécies animais e vegetais, das florestas e dos mananciais de 

água, por exemplo.  O estado emocional de cada ser humano e dos agrupamentos sociais 

também se inclui no amplo conceito de meio ambiente.   

Ilustrativamente, pode-se imaginar a cena de um agrupamento urbano com ruas 

limpas, tratamento adequado dos resíduos produzidos, com fontes de água cristalinas 

próximas e circundado por uma floresta onde espécies animais e vegetais desenvolvem-

se sem ameaças.  Se as pessoas que vivem neste agrupamento vivem em constantes 

conflitos, que proliferam-se sem solução,  a revolta e a irresolutividade dos 

relacionamentos faz com que o ambiente não seja saudável para viver.   O mesmo se diga 

em relação a uma demanda exacerbada de trabalho neste local, onde, além da discórdia 

coletiva, todos necessitassem trabalhar mais de 10 horas diárias.  Certamente que toda a 

variedade de plantas e animais existentes, a água límpida e as ruas bem cuidadas não 

conseguiriam fazer com que este agrupamento humano figurasse na lista dos melhores 

lugares para se viver e, por certo, quem estivesse buscando qualidade de vida em um 

ambiente saudável não planejaria levar sua vida e sua família para lá.  

É com esta visão que o presente estudo fala da ecologização do processo  judicial 

cível. Se o processo judicial tiver a capacidade de resolver os conflitos postos, trazendo à 

sociedade a pacificação de modo eficiente e eficaz estará contribuindo para a existência 

de um meio ambiente saudável.  Assim, a busca pela eficientização do processo judicial 
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é também uma busca pela sua ecologização4.  

Visa-se a análise da eficientização do processo judicial a partir dos dois feixes 

acima citados – a solução pacífica dos conflitos e a busca por um meio ambiente saudável 

e protegido, ecologicamente correto - sem perder de vista a necessidade e a importância 

de ser assegurado o amplo acesso à justiça.  Se houvesse um ambiente saudável, com 

natureza preservada, ar puro, água límpida, resíduos tratados e paz nos relacionamentos, 

aliado à existência de um processo ágil e eficiente, capaz de resolver os conflitos 

apresentados e de promover a pacificação social ainda assim estaria faltando a garantia 

do acesso à justiça.  Este direito fundamental deve estar sempre presente, pois até no 

ambiente descrito neste parágrafo, que possui traços de perfeição, pode haver algum 

conflito, sendo necessário o acesso à justiça para resolvê-lo.   Somente não há conflitos 

no ambiente não habitado ou frequentado por nenhuma pessoa, pelo que a existência de 

um sistema judicial operante, eficiente e eficaz e com amplo acesso à justiça que dele 

emana é um direito fundamental à manutenção da vida em grupo.  

Tem-se como objetivo analisar as ações tomadas pelo Poder Judiciário brasileiro 

na busca pela eficientização do processo judicial e considerando a experiência local do 

CEJUSCON de Chapecó/SC, onde a autora é servidora e desempenha atividade 

profissional como conciliadora. 

Também objetiva-se analisar se a busca pela resolução dos conflitos através de 

meios diversos da Jurisdição pode contribuir para a melhoria ambiental de todos os fatores 

que norteiam a atividade judicante e as rotinas dos atores com ela envolvidos. Pretende-

se investigar se há uma relação custo/benefício positiva na busca por uma solução 

adequada do conflito diversa da jurisdição no início da tramitação dos processos cíveis, 

avaliando seu estabelecimento como etapa preliminar obrigatória. A pesquisa também se 

estende sobre os princípios de regência e os fatores necessários para o uso dos MASC nos 

processos judiciais cíveis brasileiros e busca verificar a sua relevância na promoção de 

rotinas processuais voltadas à ecologização da atividade judicante. Embora visualize-se 

se tratar de um objetivo louvável e possa vir a trazer ganhos revolucionários à efetiva 

prestação jurisdicional no Brasil, há uma distância a ser percorrida entre a determinação 

                                                           
4 Ecologizar é ação de aplicar em todos os campos da vida os conhecimentos das ciências 

ecológicas.  Maurício Andrés Ribeiro observa que Ecologizar os governos é aplicar os conhecimentos das 
ciências ecológicas e a sabedoria da consciência ecológica a todas as suas ações 
(https://ideiasustentavel.com.br/ecologizar-os-governos/).  
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de buscar uma composição e a efetivação do cumprimento desta medida.  

A abordagem de trabalho proposto será qualitativa, com revisão de literatura; 

estudo de caso no âmbito do CEJUSCON da Subseção de Chapecó da Justiça Federal de 

Santa Catarina e análise de dados estatísticos nacionais, especialmente aqueles levantados 

pelo CNJ anualmente no Relatório Justiça em Números.   

Segundo Creswell (2010, p. 26) a pesquisa qualitativa é um meio para explorar e 

entender o significado que os indivíduos ou os grupos atribuem ao um problema social 

ou humano. Além das questões e procedimentos que surgem, o processo de pesquisa 

envolve os dados coletados no ambiente do participante e a análise construída a partir das 

particularidades para os temas gerais, aos quais se acrescem as interpretações feitas pelo 

pesquisador acerca do significado dos dados. O enfoque filosófico adotado é o 

construtivismo social, pois visa trabalhar com dados práticos, os quais contribuirão para 

a análise da adoção da eficiência e da ecologização como parâmetros norteadores da 

gestão do processo judicial. 

O trabalho inicia-se com o estudo do acesso à justiça como uma necessidade 

social, um direito humano fundamental. Segue-se com o exame da ecologia política com 

foco nas formulações de Luiz Alberto Warat e com a análise das deficiências da jurisdição 

causadoras de máculas ao acesso à justiça.  

No terceiro capítulo examina-se as raízes compositivas na gestão do Poder 

Judiciário e do processo judicial brasileiro.  Neste capítulo lança-se questionamentos 

acerca da aptidão do processo judicial atual para instrumentalizar uma justiça efetiva e 

para atender a três necessidades: o diálogo, a eficiência e a sustentabilidade.  

O quarto capítulo trata dos meios adequados de solução de conflitos em espécie: 

esclarece nomenclaturas e discorre sobre o potencial transformador que cada um deles 

possui, seja quanto à realidade social, seja na esfera individual de cada jurisdicionado, 

seja na gestão do déficit operacional do Poder Judiciário.  O capítulo também caminha 

pela produção legislativa brasileira atinente à matéria e pelos princípios que devem 

nortear a busca compositiva.  

Neste passo, adiantando-se o que será esmiuçado no quarto capítulo, assenta-se 

neste trabalho o uso da expressão “meios adequados de solução de conflitos” em 

substituição à nomenclatura “meios alternativos de solução de conflitos”. O faz-se tendo 

por parâmetro a ideia de que o amadurecimento do uso das diferentes técnicas de 
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resolução de conflitos já ultrapassou a fase em que as mesmas eram vistas como uma 

alternativa para o andamento processual, cujo maior horizonte vislumbrado era gerar pura 

e simplesmente a aceleração da marcha processual e o breve findar do processo.  As 

contínuas buscas por melhorias e por novas reflexões sobre os motivos pelos quais o 

processo judicial foi criado e as razões que o fazem continuar existindo, associadas à 

existência dos modos de resolução de conflito permitem verificar-se que estes não podem 

ser vistos como uma simples alternativa ao andamento processual.  Conforme se verá no 

quarto capítulo, cada vida, cada conflito e, assim, cada processo que deles emanam possui 

peculiaridades próprias que fazem com que determinado modo de resolução de conflito 

seja o mais adequado.   Há processos em que é aconselhável a resolutividade através de 

um meio diverso da jurisdição, trazendo-lhe resultados objetivos (relacionados a números 

organizacionais, valores monetários e tempo necessário para a resolução) e subjetivos 

(concernentes à paz coletiva, à qualidade dos relacionamentos interpessoais e ao bem-

estar individual) muito superiores àqueles que poderiam ser registrados com um 

julgamento de mérito. Há, contudo, conflitos que somente serão efetivamente 

solucionados com o exercício da jurisdição onde uma sentença de mérito estabelece as 

diretrizes para o encerramento do conflito apresentado. Cada situação tem suas nuances 

próprias, as quais demandam a análise ponderada, sensível e embasada em conhecimento 

para verificar-se qual o método adequado que melhor pode solucioná-la e que melhores 

resultados pode gerar nas vidas das pessoas com ele envolvidas, daí a opção deste trabalho 

de adotar a nomenclatura “meios adequados de solução de conflitos – MASC”. 

O quinto capítulo trata da Justiça Restaurativa e da Comunicação Não Violenta. 

Mais que duas teorias, cuidam-se de dois modos de gestão das relações conflituosas que 

propõem novos enfoques, novos olhares e que possuem vasto histórico de resultados 

positivos, em diversos estados do Brasil e no exterior.  Por suas características próprias, 

é apropriado tratar do estudo das principais nuances destes dois institutos em capítulo 

autônomo, separadamente dos meios adequados de soluções de conflitos apresentados no 

quarto capítulo.  

A prática da justiça restaurativa traz amplitude de olhares sobre as formas de 

trabalhar o conflito e também amplia as ações a serem realizadas com os sujeitos 

envolvidos no conflito, abrangendo alcance de suas ações à vítima, o que não é feito por 

nenhum dos meios adequados de solução de conflitos. Com isto ampliam-se também os 

resultados. Essa amplitude afasta a possibilidade de a justiça restaurativa ser tratada como 
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apenas mais um dos métodos adequados de solução de conflitos. Trata-se, pois, de uma 

nova e mais aprofundada proposta frente ao conflito, cujos objetivos ultrapassam o 

objetivo de resolve-lo com uma composição. A Justiça restaurativa desafia todos os atores 

processuais a lançar novos olhares para a vítima, para a reparação do dano e para todas a 

nuances do conflito apresentado.  

A teoria da comunicação não violenta foi desenvolvida por Marshall Rosenberg 

(2019a) e é usada no mundo todo, mostrando-se hábil como instrumento facilitador de 

relações interpessoais no âmbito familiar, coorporativo, comunitário, acadêmico, entre 

nações, enfim, sempre que haja uma comunicação. A propósito, a teoria preconiza que 

sempre que alguém faz uma comunicação, ainda que se paute pela agressividade, está, 

em verdade, manifestando uma necessidade, a qual somente será percebida com as 

“orelhas da comunicação não violenta”, conforme se verá no capítulo cinco. Os princípios 

dessa teoria embasaram programas para a paz em áreas devastadas pela guerra, como 

Ruanda, Nigéria, Malásia, Oriente Médio, Sérvia, Croácia e Irlanda. Também foi usada 

com ativistas em direitos civis na década de 1960, apresentando resultados notórios que 

a fizeram ser aplicada em 62 países. Não obstante o passamento de seu criador, a teoria 

da comunicação não violenta continua sendo difundida e aplicada em todo o mundo, com 

vários cursos e seminários a seu respeito no Brasil.  

Por fim, dedica-se um capítulo para o relato prático da experiência vivida pelo 

CEJUSCON de Chapecó em relação ao Condomínio Expoente. Trata-se de um conjunto 

de moradias, formado por casas e por edifícios de até quatro andares, financiado pelo 

Programa “Minha Casa, Minha Vida”.  O objetivo do programa habitacional era nobre: 

dar um lar a uma população de baixa renda que não teria acesso a tal benesse se não fosse 

de forma subsidiada.  No entanto, a forma como foi feita a distribuição das unidades 

habitacionais – por sorteio – acabou permitindo que as mais diversas formações familiares 

e sociais passassem a conviver com uma variedade de criminosos contumazes e 

traficantes de drogas.  

As notícias de ocorrências policiais registradas no Condomínio Expoente 

proliferaram-se e cada vez se tornou maior o número de famílias que abandonavam o 

imóvel, em busca de segurança para suas vidas. Alguns moradores que deixaram suas 

unidades já haviam feito melhorias nelas, até mesmo com colocação de novos pisos.   

Além disso, os moradores que conseguiram de alguma forma traçar uma 

convivência com os fatos criminosos que rodeavam o condomínio trataram de 
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“encaminhar” os imóveis desocupados para parentes, amigos e conhecidos. Esta operação 

era feita através de tratativas particulares, sem qualquer respaldo ou mesmo conhecimento 

por parte dos órgãos estatais incumbidos da gestão, monitoramento e fiscalização do 

programa habitacional.  Na maioria das vezes os imóveis desocupados eram 

clandestinamente comercializados em troca de bens de pequeno valor, como um cavalo 

ou uma televisão. Os setores de habitação e assistência social do Município de Chapecó 

e a área de habitação da CEF passaram a registrar cada vez mais ocupações irregulares, 

imóveis depredados e outros tantos usados como esconderijo de drogas, armas e produtos 

de roubos e furtos.  

Diante deste quadro, várias famílias abandonaram o local, deixando para trás o 

sonho da casa própria em busca de paz e de salvação para suas integridades físicas e para 

suas vidas. Mas foram chamadas de volta por uma ação conjunta a levada a termo pela 

CEF, pela Secretaria de Habitação do Município de Chapecó e pelo Poder Judiciário, com 

execução e articulação dos trabalhos pelo CEJUSCON de Chapecó.  

 O desenrolar das ações realizadas é detalhado no sexto capítulo, onde é possível 

verificar-se fatos inusitados e a consolidação de um grande resultado coletivamente 

construído, que trouxe de volta moradores aos seus lares e o sonho da casa própria aos 

seus corações. É um caso interessante onde uma multiplicidade de casos foi tratada 

conjuntamente, envolvendo diferentes órgãos estatais e respeitando as particularidades de 

cada um dos casos.  O resultado social registrado neste caso ultrapassou os limites 

processuais dos conflitos individualmente apresentados.  

Nas considerações finais busca-se traçar um paralelo entre as contribuições que 

cada capítulo forneceu para o tema proposto, interligando-os com as experiências práticas 

relatadas.  

Almeja-se que este trabalho consiga fazer o leitor adentrar no vasto universo da 

busca por uma solução adequada aos conflitos, seja no âmbito processual, seja nos 

aspectos socialmente mais amplos e relevantes. Mais que isso, espera-se lançar sementes 

de entusiasmo frente às possibilidades de eficientização e de ecologização da atividade 

judicante que este universo pode abrir.  
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2  O ACESSO À JUSTIÇA E A ECOLOGIA POLÍTICA  

 Inicia-se este trabalho com a proposta de uma reflexão sobre três definições que, 

por si só, prestam-se a fomentar um sem número de livros, teses, seminários e discussões 

no mundo jurídico. Ambiente ecologicamente saudável, acesso efetivo à justiça e gestão 

judiciária geradora de um processo eficiente: da profundidade e relevância dessas três 

concepções afloram pensamentos e questionamentos que evidenciam ainda mais o valor 

das mesmas.  

Embora circundado por questões e atividades objetivamente definidas pela 

doutrina e pela legislação, o conceito de justiça apresenta alta carga de subjetividade. O 

que é justo para um pode ser inaceitavelmente injusto para outro. O mesmo se diga quanto 

à definição e à consolidação do efetivo acesso à justiça. Possuir um edifício onde são 

realizadas as atividades relacionadas à jurisdição e onde é possível protocolar ações 

judiciais pode significar o acesso à justiça para alguns. Outros não verão o direito ao 

acesso à justiça efetivado nem com o edifício de portas abertas, nem com a possibilidade 

de ajuizamento de uma demanda, tampouco com a garantia de que todos os processos 

ajuizados terão uma tramitação célere. Para estes, aos quais filia-se esta autora, o acesso 

à justiça somente existirá realmente quando aquele que tiver seus direitos lesados ou 

estiver sob ameaça de lesão possa procurar um instrumento processual que lhe seja 

disponibilizado e com ele assegurar que haja a efetiva cessação da lesão ou da ameaça de 

lesão a determinado direito humano fundamental.  

 Diante da vastidão destes três conceitos, objetiva-se perquirir no que e porque se 

entrelaçam o meio ambiente com o acesso à justiça e com a política (uma ciência que 

diz respeito à gestão estatal).  

 A gravidade e a urgência do trato das questões ambientais fizeram com elas 

passassem a ser ponto de estudo e discussão em todas as áreas de estudo. A área 

educacional passou a falar do meio ambiente e das ações necessárias à preservação do 

planeta nas classes estudantis de todas as idades, desde a pré-escola até o ensino superior.  

A engenharia e a arquitetura passaram a contemplar em seus projetos medidas como a 

harmonização dos telhados das casas com cisternas para armazenamento da água da 

chuva e instalação de equipamentos nos telhados para captação da energia solar. No 

mundo coorporativo a irrefreável busca pelo lucro não foi barrada pela preocupação 

ambiental, mas produtos agroecológicos passaram a ter um restrito e consciente público 

fiel, abrindo-se horizontes negociais para as atividades sustentáveis.   
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Inserido neste panorama, também o direito passou a voltar-se para as matérias 

relacionadas com a preservação do planeta. Não bastasse possuir um ramo próprio para 

tratar dos aspectos jurídicos das questões ambientais, o direito amadureceu a proximidade 

com a ecologia a ponto de adotá-la como fator observável no desenvolvimento de suas 

teorias.  Por sua vez, a jurisdição passou a atentar para a interação saudável entre o homem 

e o ambiente em que vive como uma necessidade a ser atendida nas atividades do Poder 

Judiciário.   

Além de o cuidado com o meio ambiente ir sendo observado na gestão 

administrativo-operacional do Judiciário, também esta matéria passou a ser objeto de 

discussões nos processos que nele tramitam. Os assuntos relacionados com o meio 

ambiente passaram ser o objeto dos pedidos e da causa de pedir de um crescente volume 

de demandas. O número de ações relacionadas às questões ambientais multiplicou-se, 

com proporcional aumento no número de decisões judiciais tratando de alguma forma de 

proteção ambiental.  No Tribunal Regional Federal da 4ª. Região o número destas  ações 

foi tamanho que foram instauradas Varas Federais com competência exclusiva para as 

questões ambientais e isto muito antes de cogitar-se a atual especialização das Varas 

Federais5.  As primeiras varas ambientais do país foram instaladas no âmbito do TRF46. 

A Resolução 39/2005 criou naquele ano a primeira Vara Federal com competência 

ambiental exclusiva, em Curitiba/PR. Isso oportuniza que o juiz que conduz a Vara 

ambiental possa ter maior contato com advogados ambientalistas, órgãos ambientais e, 

principalmente, que aprofunde seus conhecimentos na legislação e nas questões 

relacionadas ao meio ambiente e à ecologia aproximando-se a cada dia mais com as 

nuances dos casos concretos, de modo a melhor deliberar sobre os mesmos.  

Segundo professor de direito ambiental e diretor da Associação dos Juízes 

Federais – AJUFE, Ilan Presser: “com a especialização, além de uma resposta 

jurisdicional mais rápida, a qualidade e a previsibilidade dessa prestação deve evoluir. 

                                                           
5 A partir de 29/11/2018 todas as Varas Federais da Justiça Federal de Paraná, Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul, área de abrangência do Tribunal Regional Federal da 4ª. Região, passaram a ser 
especializadas em determinada matéria. A medida foi levada a termo através das Resoluções 101/2018 e 
102/2018 e visa a celeridade, eficiência e melhoria na qualidade técnica das decisões e da condução dos 
processos atinentes às diversas matérias da competência federal. A mudança, que será detalhada no terceiro 
capítulo deste trabalho, somente foi possível com o uso das inovações tecnológicas, especialmente o 
processo eletrônico e a realização de audiências por videoconferência.   

6 https://www.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=noticia_visualizar&id_noticia=14497 
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Tudo isso em uma temática que preserva a garantia das condições de existência e 

qualidade de vida da existência”7.  

Nem ao Estado, nem ao Poder Judiciário é dado exercer suas atividades fechando 

os olhos para as questões ambientais.  As mudanças climáticas, as catástrofes mundiais, 

as pequenas e as grandes alterações que a vida cotidiana passa a ter em razão das ameaças 

ao meio ambiente são questões do interesse de todos e de cada um, não podendo deixar 

de ser tratadas na gestão estatal pública e no exercício da jurisdição.  

O mesmo se diga em relação ao acesso à justiça acima referido, que é o 

instrumento através do qual pode se efetivar a defesa dos direitos fundamentais, dentre os 

quais o direito a um meio ambiente saudável, sustentável e protegido.  

2.1 O acesso à justiça como direito fundamental  

 Vários são os direitos eleitos como fundamentais ao homem e à sua existência.  

Lado a lado com o direito à vida, estão o direito à saúde, à educação, ao laser, à liberdade 

de expressão e à moradia digna, os quais, dentre outros, prestam-se a promover a vida 

com saúde física e mental. 

Tem-se que os direitos humanos são inerentes à existência humana, sendo devidos 

pelo simples fato de o homem nascer e existir, dispensando qualquer positivação ou 

diferenciação. Não obstante, Sarlet (2007, p. 33/42) diferencia que dentre todos os direitos 

naturais do homem, aqueles que são consagrados, eleitos e observados em nível 

internacional podem ser chamados de direitos humanos. Internamente, cada nação elege 

o rol de direitos que será positivado na respectiva Carta Política. A estes direitos com 

status constitucional dá-se o nome de direitos fundamentais.  

Nos períodos posteriores às guerras, sobretudo à segunda Grande Guerra, a 

comunidade internacional reuniu esforços para criar mecanismos que ajudassem a 

impedir a ocorrência de novas situações de extrema desvalorização do ser humano. 

Assim, após a segunda Guerra Mundial diferentes nações se uniram para formar um 

organismo destinado à promoção e institucionalização da paz – a ONU e seus organismos 

- e para positivar os direitos básicos do homem em uma declaração com alcance 

internacional. A preocupação era que não mais se repetissem horrores como aqueles 

causados pelo holocausto e pelas bombas atômicas. A Declaração Universal dos Direitos 

                                                           
7 https://www.editorajc.com.br/varas-federais-ambientais/ 
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do Homem foi firmada em 1948 pelos países membros da ONU é num marco do esforço 

acima mencionado, com envolvimento internacional.  

Terres (2009, p. 123) ressalta a importância da Declaração Universal dos Direitos 

do Homem e seus desdobramentos:  

(...) a declaração foi um marco para posterior criação de normas de direito 
internacional vinculantes. Plantada a semente da proteção internacional dos 
direitos do humanos, logo surgiram novos tratados (hard-law) criando 
obrigações para seus subscritores no plano internacional, integrados por 
instrumentos de alcance geral e específicos, tendo, por exemplo, o Pacto 
Internacional de Direitos Civis e Políticos e as convenções internacionais com 
o objetivo de proteger o indivíduo contra determinadas violações de direitos 
humanos, como discriminações contra a mulher, tortura, etc. No plano regional 
também surgem mecanismos de proteção, sendo os maiores exemplos as 
convenções regionais notadamente a Convenção Europeia de Direitos 
Humanos (também conhecida por Convenção de Roma de 1950) e a 
Convenção Americana de Direitos Humanos (também conhecida por Pacto de 
São José da Costa Rica de 1969).  

Tão importante quanto qualquer um dos direitos fundamentais e dos diplomas que 

os protegem na ordem nacional8 e internacional é a possibilidade de buscar o 

restabelecimento dos mesmos em caso de violação. Logo, também é condição 

fundamental para a promoção e manutenção da vida plena, com saúde física e mental o 

acesso à justiça com efetividade capaz de assegurar a proteção aos direitos fundamentais 

em caso de violação.  

Atenta à importância do acesso à justiça, a Declaração Universal dos Direitos do 

Homem preceitua:  

Artigo VII – Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais 
competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais 
que lhe sejam reconhecidos pela constituição ou pela lei. (NAÇOES UNIDAS, 
2020).  

Na mesma linha, a Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos de 1969 – 

Pacto de São José da Costa Rica – dispõe em seu artigo 8º sobre as garantias judicias 

definindo:  

                                                           
8  No Brasil a decisão proferida pelo STF nos Recursos Extraordinários 466.343 e 349.703 e nos 
Habeas Corpus 87.585 e 92.566 assentou que os tratados internacionais de direitos humanos formam 
categoria legislativa supralegal, estando hierarquicamente acima das leis e prestando-se a complementar a 
Constituição. A partir desse entendimento a vedação da prisão civil do depositário infiel positivada no Pacto 
de São José da Costa Rica passou a ser o delineador a ser seguido, mesmo havendo permissivo legal para 
tal prática.    
Com a Emenda Constitucional 45/2004 todos os tratados e convenções internacionais que tratarem sobre 
direitos humanos passam a equivalerem-se a emendas constitucionais caso sejam aprovados seguindo o 
mesmo procedimento legislativo destas: aprovação em dois turnos por três quintos dos membros de cada 
casa do Congresso Nacional.  
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1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e 
dentro de um prazo razoável, por um juiz ou Tribunal competente, 
independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de 
qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na determinação de seus 
direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, discal ou de qualquer outra 
natureza.  

Depreende-se desta positivação o reconhecimento internacional de que o acesso à 

justiça é um direito de todo ser humano e deve ter a efetividade de um remédio capaz de 

assegurar os demais direitos humanos e ter o potencial de conter os atos que visem violá-

los.  

No Brasil os direitos e garantias fundamentais estão positivados no Título II 

Constituição Federal, no que Sarlet (2007, p. 93) alerta que, apesar de analítico, o rol do 

artigo 5º não é taxativo. Quanto ao ponto visado por este tópico, tem-se positivado na 

Constituição Federal o princípio da inafastabilidade do controle judicial:  

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: (...) 
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra 
ilegalidade ou abuso de poder; (...). 
 

 Amaral (2009, p. 48/49) leciona sobre a evolução constitucional relativa ao acesso 

à justiça no Brasil:   

O princípio da acessibilidade ampla ao Judiciário surgiu com a Constituição 
de 1946, que tinha a seguinte redação: ‘A lei não poderá excluir da apreciação 
do Poder Judiciário qualquer lesão de direito individual’. (...) Com a 
Constituição de 1988, ampliou-se a defesa dos direitos violados para abranger 
a ameaça ao direito e não somente a lesão ao direito individual, como era 
anteriormente na Carta de 1967, com a alteração da Emenda Constitucional nº 
1/1969 (art. 153, par. 4º). Além disso, houve supressão do termo “individual” 
para englobar, além dos interesses individuais, os interesses coletivos e os 
difusos, visando adequar o Texto constitucional às ações de caráter coletivo, 
como é o caso do mandado de segurança coletivo.   

 Os avanços legislativos acerca do acesso à justiça cuidaram de ampliá-lo, 

abarcando também a ameaça (não apenas a lesão já consolidada). Também atentaram para 

os eventos danosos que, necessariamente ocorrem nas economias de massa, onde as 

relações de consumo regem-se por diretrizes fixadas de modo coletivo, situação que 

muitas vezes cria barreiras à defesa dos mesmos em juízo de forma individual e também 

enfraquece o interesse processual daquele que teve seu direito violado.  Mas ainda há 

muitos aspectos necessários à efetivação do acesso à justiça carentes de um tratamento 

legal e de atividades administrativo-judiciárias que os promovam.  
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O acesso à justiça começa a existir quando há o conhecimento e a consciência dos 

direitos, aperfeiçoa-se quando há o uso de seus mecanismos é facilitado, com a 

representação jurídica e judiciária por profissionais e a existência de ordenamento e meios 

de solução de conflitos públicos, práticos, facilitados. Assim, uma das medidas 

necessárias à efetivação do aceso à justiça é a educação, através da qual pode-se 

disseminar informações sobre os direitos fundamentais dos cidadãos e dos meios que os 

mesmos podem utilizar para defende-los em caso de violação.   

 Ao resumir as principais nuances sobre o acesso à justiça, Silva, Neves e Rangel 

(2016) enumeram outros requisitos, além da prerrogativa de poder ajuizar uma demanda 

na defesa de direitos fundamentais, tais como informação, análise adequada do caso 

concreto, igualdade formal entre os litigantes, fornecimento dos meios materiais e 

financeiros necessários ao ajuizamento, redução de custos, duração razoável do processo 

e otimização do procedimento.  

 Vitovsky (2015) discorre sobre o tratamento dado ao acesso à justiça no CPC de 

2015, assinalando que nele há um mosaico de tradições e concepções, entrelaçando-se 

com inovações sobre a matéria.  O autor critica a ausência de uma abordagem profunda 

em temas necessários ao acesos à justiça, como a educação para os direitos e a atuação 

extraprocessual dos magistrados e o ajuizamento de demandas e a emissão de sentenças 

sem inovação, ambos apenas discorrendo sobre a certificação de direitos que a pessoa já 

tem, sem alargá-los.  

 Ainda se verificando as reflexões de Vitovsky (2015, p. 12), depara-se com a 

constatação que no Brasil a busca pelo acesso à justiça focou-se na judicialização dos 

conflitos, especialmente com a criação dos diversos juizados especiais:  

(...) é notória a judicialização rotinizada, a massificação da litigação. Por sua 
vez, o aumento da litigação não é resultado da abertura do sistema jurídico a 
novos litigantes, mas, é antes o resultado do uso mais intensivo e recorrente da 
via judicial por parte dos mesmos litigantes: os repeat pleyers, mormente, no 
caso brasileiro, nos conflitos com a administração pública federal.  Como é um 
círculo vicioso, a oferta judiciária é deficiente e ocorre a erosão da legitimidade 
dos tribunais. (...)  
Hoje as relações com o Estado/administração são maiores que as relações entre 
os cidadãos. Assim, o problema do acesso à justiça no Estado-providência 
torna-se, em grande parte, o problema do acesso a um mecanismo social e 
administrativo muito complexo e o problema do controla de imparcialidade 
das decisões tomadas por este mecanismo deixou de ter uma intervenção 
mínima para ter uma intervenção alargada. Ou seja, o acesso aos direitos e à 
justiça está na ampliação do relacionamento dos indivíduos com a 
administração pública, como forma de garantir e não apenas proclamar seus 
direitos (Vitovsky, 2015, p. 9/10).  
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Mesmo diante dos acertos e desacertos da evolução legislativa registrada, é 

necessário seguir-se buscando ultrapassar a condição de o acesso à justiça ser apenas uma 

garantia formal. Deve-se caminhar em direção à consolidação do acesso à justiça como 

uma garantia material, onde a parte lesada tenha a possibilidade de chegar diante da parte 

a quem é atribuída a lesão e dialogar em tempo hábil e em igualdade de condições.   

 Para ser o remédio efetivo a que se refere a Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, a amplitude do acesso à justiça abarca outros princípios, como o da igualdade, 

do juiz natural, do juiz competente, do contraditório e da ampla defesa, da proibição da 

prova ilícita, da publicidade, da fundamentação das decisões, da celeridade e duração 

razoável do processo. O cidadão que tem efetivamente o direito de acesso à justiça é 

aquele que não apenas pode protocolar um pedido em uma repartição judiciária, mas 

aquele que tem a garantia que esse pedido vai ser apreciado de maneira célere, imparcial, 

em tempo hábil e que será concluído por um desfecho construído a partir de uma 

tramitação em igualdade de condições entre as partes, com espaço para que cada uma 

responda às ponderações da outra e com a possibilidade manejar de recursos no caso de 

vir ao processo uma sentença de mérito que lhe seja desfavorável.  

 O acesso à justiça somente se concretiza com o acesso a uma ordem jurídica justa, 

isonômica e efetiva, consoante ensinam Mauro Cappelletti e Bryant Garth (1988, 

reimpresso em 2015).  

A expressão “acesso à justiça” é reconhecidamente de difícil definição, mas 
serve para determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico – o sistema 
pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver seus litígios 
sob os auspícios do Estado. Primeiro, o sistema deve ser igualmente acessível 
a todos; segundo ele deve produzir resultados que sejam individual e 
socialmente justos (Capelletti e Garth, 1988, p. 8).   

 Nesse caminho pela efetividade do acesso à justiça estão as três ondas renovatórias 

da justiça assinaladas na obra de Mauro Cappelletti e Bryant Garth. Caovilla (2003, p. 

211/212) ensina que a maior autoridade sobre o tema acesso à justiça é o autor Mauro 

Cappelletti e resume com propriedade as três ondas renovatórias nas quais o citado Autor 

busca explicar as propostas de reestruturação e reforma judiciárias. Inicialmente há um 

direcionamento dos esforços para assegurar a gratuidade da justiça.   Num segundo 

momento o foco são as demandas que envolvem interesses coletivos, difusos e individuais 

homogêneos. Na chamada terceira onda renovatória busca-se tornar mais acessível a 

justiça através de formas alternativas, como a justiça conciliatória e a composição de 

litígios. 
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A tônica da obra de Cappelletti (1988, 71/72) é o repensar da justiça e de seus 

procedimentos em busca de eficiência e eficácia capasses de assegurar que o acesso à 

justiça seja uma garantia real. Na terceira onda renovatória está a defesa por uma ampla 

reforma de formas, estruturas de tribunais, procedimentos e envolvimento de todos os 

atores processuais da defesa da utilização de formas alternativas de resolução de conflito, 

envolvendo tanto as demandas judicializadas, quanto mecanismos privados ou informais 

de solução de litígios. Tais medidas são “inovações radicais e compreensivas, que vão 

muito além da esfera de representação judicial”. 

Vitovsky (2015, p. 11) arrazoa que a obra de Cappelletti e Garth deve ser vista 

como algo maior do que a simples citação das três ondas renovatórias. Discorre sobre o 

chamado “Projeto Florença”, que envolveria as ideias dos citados atores, com ampla 

discussão sobre o papel da justiça, sobre a atuação dos juízes e a forma de condução do 

processo judicial. Acrescenta que no Projeto Florença também trabalhou o pesquisador 

Kim Economides (1999), o qual teria escrito que tão importante quanto o acesso dos 

cidadãos à justiça seria o acesso dos grupos excluídos e dos operadores do direito no 

sistema, o que seria a quarta onda renovatória da justiça.  

O que se verifica é que cada uma das três ondas renovatórias a que se refere a obra 

de Cappelletti e Garth possui uma amplitude tamanha que se forem bem entendidas e 

efetivamente concretizadas gerarão um ambiente propício para o desenvolvimento do 

pleno acesso à justiça.  No que tange ao presente trabalho, importa ressaltar que a 

utilização de modo sábio e amplo dos meios adequados de solução de conflitos (MASC) 

efetiva a terceira onda no mover de águas para a existência do mencionado acesso à justiça 

de modo pleno. 

2.2 A ecologia política a partir das formulações de Luiz Alberto Warat  

 Independentemente do sistema de repartição do trabalho e do capital existente ou 

defendido por determinada sociedade, a proteção à ecologia é um tema caro a todos os 

seus membros, pois, em última análise, repercute na manutenção de suas vidas. O tema 

ecologia política tem se mostrado amplo, pois dele emanam reflexões sobre os problemas 

ambientais em diversas áreas da atividade econômica, política e social.  

 O campo de estudo da ecologia política é explicitado por Muniz (2010), o qual 

ensina que os problemas socioambientais são formas de conflitos envolvendo a “ecologia 

humana e as inter-relações que sociedades humanas mantêm com seus respectivos 
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ambientes biofísicos, com conceitos de economia política que analisam as relações 

estruturais de poder entre as sociedades”.  

A ecologia política é um campo de discussões teóricas e políticas que estuda 
os conflitos ecológicos distributivos, ou conflitos socioambientais. Este campo 
nasceu a partir dos estudos de caso locais pela geografia e antropologia, porém 
ultrapassa os problemas locais e tem se estendido a níveis nacional e 
internacional. Esse campo teórico se fortalece principalmente a partir da 
década de 1980, em consequência da crescente articulação entre movimentos 
ambientalistas e sociais no enfrentamento da “crise ambiental”. (...)  
Nos últimos anos o campo de discussão da ecologia política tem sido 
revigorado pela discussão sobre a justiça ambiental, para a qual serve como 
base teórica ao analisar os conflitos distributivos a partir das desigualdades 
decorrentes de processos econômico sociais, que acabaram por concentrar as 
principais cargas de poluição e demais efeitos deletérios do desenvolvimento 
sobre as populações mais pobres, discriminadas e socialmente excluídas. Nessa 
perspectiva, a dialética entre centro e periferia nos territórios e as tendências 
históricas para a centralização social e a hierarquia institucional são repensadas 
à luz da sustentabilidade (Muniz, 2010).  

 Diante do vasto campo teórico da ecologia política, faz-se necessária a delimitação 

no enfoque a ser trabalhado. Esclarece-se que a abordagem visada por este tópico se 

dissocia das reflexões acerca de eventuais disparidades entre os males decorrentes da crise 

ambiental suportados por diferentes setores sociais ou das disparidades entre o ganho 

obtido em decorrência das atividades causadoras deste quadro. Este tópico propõe uma 

análise isenta da ecologia política a partir das formulações de Luiz Alberto Warat 

voltando-se para as atividades do Poder Judiciário. 

 Durante mais de quarenta anos9 Luiz Alberto Warat trabalhou como docente do 

ensino superior em graduações, mestrados e doutorados em diversas universidades do 

Brasil e da Argentina.  Em mais de 40 livros publicados, as reflexões fomentadas pela 

obra de Warat instigam a ciência do direito a olhar além da lei e das instituições, 

esmiuçando as lentes até encontrar os sentimentos humanos, a vivacidade dos olhares, a 

intensidade das revoltas e a docilidade dos reencontros. Esse convite ao repensar, ao novo 

olhar, ao novo portar da ciência jurídica, redescobrindo novas significações em suas 

matérias é o grande legado deixado pelo autor. 

No que pertine à ecologia política em estudo neste tópico, registra-se que Warat 

denunciou mazelas do mundo real usando uma linguagem surreal, por meio da qual 

definiu como deve ser conduzida a ciência do direito, a gestão ecológica e a condução 

dos meios adequados de solução de conflito, especialmente a mediação. O fez deslizando 

                                                           
9 https://catedraluisalbertowarat.webnode.com/sobre-nos/, acesso em 20/02/2020.  
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entre trocadilhos de palavras que poeticamente constrangem o leitor a olhar para si mesmo 

e para “os cabos soltos e ambiguidades” da realidade social e política ao seu redor.  

Teixeira e Radons (2018, p. 28/30) ponderam que a ecologia política de Warat 

tem como elemento central a ecologia do desejo, sendo requisito para o entendimento 

daquela a compreensão desta.  “A ecologia do desejo estabelece conexões para a 

construção de uma ecologia política, que aponta a necessidade de tornar as singularidades 

isoladas e reprimidas em singularidades ativas”. As autoras trazem à colação que Warat 

conceituou a ecologia política como “a luta pela recuperação de nossa capacidade de 

representação, seguindo a busca de um crescimento emocional que facilite a redução 

gradual de nossa capacidade autodestrutiva globalizada”.   

O pensamento ecológico de Warat permeia sob a transformação da percepção 
de mundo, visa à pacificação das relações conflitivas a partir da afetividade e 
do amor. As correntes do afeto transformam o conflito como uma das 
principais forças positivas na construção das relações sociais (...) 
Essa condição ecológica, proposta por Warat, significa uma melhor qualidade 
de vida das pessoas envolvidas no conflito, uma nova visão sobre a adversidade 
enfrentada de maneira que possam colocar em prática a realização da 
autonomia e da cidadania (Teixeira e Radons, 2018, p. 29/31). 

As enfermidades são compreendidas como desordem ecológica e impedem o 

processo de autonomia dos indivíduos. Em sentido oposto, a ecologia política busca a 

autonomia individual através de vínculos criativos com o outro.  

Segundo Warat (1997, p. 92/190), na visão tradicional, as práticas de direitos 

humanos e o direito em si determinam a dissociação entre o saber, o poder, o direito e a 

moral estabelecida. É preciso haver o reencontro com o outro e com a autonomia de 

nossos desejos. É necessário o repensar de tais institutos de acordo com os fins da vida, 

em detrimento da análise fundada nos meios que utilizamos para poder viver.  

A solidão, a pobreza, a indignidade, o racismo, o narcisismo de morte, a 
tortura, a tristeza, a incapacidade de desejar a vida, a histeria de certezas, a 
neutralização cientificista do sentimento e a despolitização do social, são 
também problemas ecológicos. (...) O homem precisa tornar-se responsável 
pela vida e pela morte da humanidade e da natureza. Para isso, precisa tornar-
se responsável por seus sentimentos, criando laços afetivos, aceitando, sem 
temor, que alguém cative suas emoções, amadurecendo sua cumplicidade das 
diferenças. Enfim, desenvolvendo a dimensão emancipatória (e pedagógica) 
do amor. (...)  
Por amor, podem-se resgatar as potencialidades reprimidas, estabelecer 
cativeiros e tomar posse do governo de nossas emoções, para conduzi-las a 
uma proposta de vida com menos imposições e maior autonomia (Warat, 1997, 
p. 226/227).  

A ecologia política está ligada com a ecologia do amor: aquele amor que deve 

fluir nas mesas de negociações e que faz com que os conflitos se transformem em 

oportunidades para que surjam relacionamentos restaurados. Para isso deve fluir, através 
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do conflito, um ambiente para interpretar significados, que seja capaz de gerar 

empoderamento e autonomia.  A aplicação da ecologia política aos MASC cria uma 

constante ressingularização do indivíduo e busca promover a autonomia, a democracia e 

a cidadania. 

A grande contribuição ecológica de Warat se centra em entrelaçar mediação e 
afetividade, recolocando a singularidade em uma visão diferente, 
transformando o conflito pelo suporte do amor. Em outras palavras, o amor 
possui a capacidade de construir ambiente de realização das diferenças, de 
maneira que as singularidades posam conviver em um permanente estado de 
mediação (Teixeira e Radons, 2018, p. 29/31). 

As ideias desafiadoras de Warat nos constrangem a buscar ver o outro e nos 

enxergar mesmo diante de uma justiça que em muitas de suas ações apresenta-se com 

uma venda diante dos olhos. Somos motivados a buscar resolver os conflitos com a 

responsabilidade de quem possui autonomia para um exercício cidadão voltado para a 

reconstrução do afeto e do amor.  

Em uma visão inicial, os escritos de Warat sobre a ecologia política parecem a 

descrição de opiniões românticas e sonhadoras, que pouca ligação teriam com as 

complexidades com as quais a vida prática nos expõe todos os dias. No entanto, verifica-

se que o aspecto da ecologia política tratado neste trabalho se presta a fundamentar a 

estreita ligação entre a instauração de relacionamentos pacíficos, com resolutividade dos 

conflitos e a instauração de um ambiente onde todos possam usufruir de saúde física e 

mental a ponto de poderem dizer que estão em um local saudável.  

Como dito na introdução deste trabalho, não há falar em meio ambiente 

equilibrado, sustentável ou saudável em um local onde há contendas e conflitos não 

resolvidos. Ainda que a água das nascentes esteja preservada e corra cristalinamente pelo 

curso dos rios; que as diferentes espécies de animais estejam protegidas e livres das 

ameaças de extinção e que os vegetais possam crescer livres dos pesticidas, o ambiente 

não será saudável se não houver relacionamentos harmoniosos, de paz, de amor e de 

mútua colaboração.  O ser humano não vive só e viver é interagir.  O homem não terá 

vida plena sem interações sadias com seus pares. Eis o enlace sensível, mas indestrutível, 

que liga o meio ambiente e a busca pela gestão adequada dos conflitos, de forma a 

promover a paz.  

2.3 As deficiências da Jurisdição e o acesso à Justiça  

Em muitos pontos distanciando-se totalmente da ecologia do amor preconizada 

por Warat, o Estado por vezes mostra-se um julgador com o poder de uma espada 
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poderosa e altamente cortante nas mãos de alguém com os olhos vedados, em um quadro 

que impossibilita o bom uso de tal prerrogativa.   

Mesmo assim, a criação e o desenvolvimento das estruturas do Estado-julgador 

como atualmente conhecemos é um avanço histórico e uma garantia de todo o corpo 

social diante da prática da autotutela. Nela não havia solução alguma de conflito, apenas 

o império do mais forte sobre o mais fraco.  

Desde o momento em que, em antigas eras, se chegou à conclusão de que não 
deviam os particulares fazer justiça pelas próprias mãos e que os seus conflitos 
deveriam ser submetidos a julgamento de autoridade pública, fez-se presente a 
necessidade de regulamentar a atividade da administração da justiça (Theodoro 
Júnior, 2004, p. 10).  

O processualista Humberto Theodoro Junior (2004, p. 10/11) comenta sobre essa 

fase de transição entre a solução de conflitos por particulares e a resolutividade das 

contendas trazidas por um terceiro, descrevendo as alterações na regulamentação e nas 

estruturas de julgamento nos diferentes períodos históricos10. Segundo ele, as primeiras 

normas referiam-se apenas à aplicação de sanções penais e à composição de litígios civis, 

em um esboço do que hoje chama-se de jurisdição contenciosa. Posteriormente a 

jurisdição estendeu-se para a chamada jurisdição voluntária ou graciosa, envolvendo 

matérias de natureza administrativa e de interesses particulares passíveis de atenção 

estatal especial, como as curatelas e a extinção de usufruto.  

Mas o avanço advindo do surgimento do Estado-juiz apresenta passos muito 

distantes de uma solução de conflitos com efetividade capaz de promover a pacificação 

que todos precisam e esperam. 

Batista (2018, p. 47) pontua que o acesso pleno à justiça somente ganha 

efetividade de fato quando o Poder Judiciário entrega às pessoas que lhe procuram um 

                                                           
10 Segundo Theodoro Junior (2004, p. 10/22), da Grécia vieram contribuições com a retórica, com 

a desvinculação entre o processo e as superstições religiosas. Também veio a estruturação do sistema de 
produção e apreciação de prova (considerado melhor que o sistema europeu usado na Idade Média). O 
processo civil romano passou por uma fase inicial onde só havia previsão legal para cinco ações.  Com o 
avanço do Império Romano novas e complexas demandas fizeram com que fossem abolidas as cinco ações 
legais e passou-se a apresentar a pretensão a um juiz, que, após ouvir autor e réu emitia uma fórmula escrita 
e encaminhava o autor a árbitros privados, os quais proferiam a sentença. Em seguida, as demandas 
passaram a ser manuseadas apenas por funcionários estatais.  

Com a queda do Império Romano a dominação pelos germânicos ou bárbaros causou retrocesso 
na organicidade dos julgamentos. Deixou de haver uniformidade, cada grupo étnico dos bárbaros decidia 
conforme seus costumes e reacendeu o uso do fanatismo religioso como mecanismo de julgamento, com 
uso de técnicas como os juízos de Deus, os duelos judiciais e as ordálias (acreditava-se que a divindade 
manifestaria sua vontade sobre os vereditos por meio dos métodos cabalísticos).  
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atendimento célere, cujo procedimento é de fácil compreensão e existe realmente a 

solução da controversa. Na mesma toada, Duarte (2007, p. 328/334) conclui sua obra 

arrazoando que o acesso à justiça deve ocorrer através de um processo justo, o qual é 

referido como “um meio de solucionar conflitos comprometido com o resultado”.   

Enquanto não se consolidam resultados capazes de dar uma solução efetiva aos 

problemas que norteiam a tramitação de uma demanda junto ao Poder Judiciário, a 

utilidade e a necessidade do processo judicial são conceitos explorados e usados como 

mecanismo para buscar barrar a proliferação de ajuizamentos. Tais condições seriam bem 

entendidas e geradas sob o prisma da maturidade que a busca por meios adequados de 

solução de conflitos pode trazer. Barrar o ajuizamento de demandas como forma de tentar 

equacionar os congestionamentos processuais do Poder Judiciário é como tentar tratar 

uma doença minorando os sintomas, sem nenhuma medida para estancar as causas da 

enfermidade.   

Com efeito, a necessidade de ajuizamento de uma demanda judicial é, em regra, 

o ápice de um estágio de conflito, onde nenhuma outra medida foi capaz de trazer uma 

solução.  O protocolo da petição inicial de um processo evidencia que a tentativa de 

conversação entre particulares está descartada, que o requerimento administrativo 

buscado foi negado, que o parcelamento do débito tributário não foi possível, etc.  Ou 

seja, cada novo processo que é ajuizado denuncia a existência de uma crise em uma 

parcela da sociedade.  Quando não é possível o recebimento ou o processamento de uma 

demanda, instaura-se um quadro de dupla crise: a uma pela existência do conflito que 

originou a demanda, a outra pela perduração do mesmo em face da impossibilidade de 

tramitação do pedido.  

 Nesse sentido:   

O processo judicial tradicional está para a realização de direitos como a 
cirurgia está para a conservação da saúde – trata-se de um caminho caro, 
arriscado e ao qual somente se recorre quando falhou-se a prevenção e o 
diagnóstico do problema chegou muito tarde, não havendo mais condição de 
trabalhar nas causas.  Aprender a exercer direitos de forma pacífica seria, 
assim, um pouco como aprender a cuidar da própria saúde (...). (Casella e 
Souza, 2009, p. 13).  

 O conceito de justiça pode variar de acordo com os interesses que cada pessoa 

possui em determinada contenda. Mas, independentemente do lado ocupado na lide e da 

conceituação dada ao termo justiça, o registro histórico de estatísticas da tramitação 

processual no Brasil evidencia que se não forem adotados meios diversos para a solução 

de conflitos não haverá o que se chama de processo justo.  A entrega da integralidade do 
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fluxo judicial à jurisdição criaria um caminho injusto de condução do processo, seja pela 

demora, seja pela impossibilidade técnica de processamento do mesmo de forma 

eficiente.  Acresça-se a tais motivos o fato de que nem sempre o exercício da jurisdição 

será o modo mais apropriado de finalização de uma demanda judicial. Há casos em que 

tal desfecho ceifará das partes a possibilidade de abrir novas janelas de oportunidades 

para suas vidas a partir da situação conflituosa, o que poderia ocorrer com o uso de um 

dos MASC.  

Spengler e Bedin (2013, p. 9/14) assinalam que uma das marcas do Estado 

contemporâneo é a crise das instituições, dentre elas do Poder Judiciário. O acesso à 

justiça idealizado sob o aspecto formal, segundo os marcos da Revolução Francesa, se 

esvazia na impossibilidade prática de utilização plena de tal garantia. Neste ponto, 

salienta-se a existência de diplomas legais regulamentando a implementação de medidas 

e posturas alinhadas com as três ondas renovatórias da justiça defendidas por Cappelletti 

(1998, 71/72):  

a) Acerca da primeira onda renovatória, direcionada à assistência judiciária aos 

pobres e marcada pelo enfrentamento das dificuldades de acesso à justiça por razões 

econômicas, menciona-se (1) a revogada Lei 1050/60 (que dispunha sobre o acesso à 

Justiça); (2) Lei Complementar nº 80/94, que criou a Defensoria Pública da União, na 

qual se espelham as diversas regulamentações das Defensorias Públicas dos Estados e (3) 

as diversas leis sobre os Juizados Especiais (Lei dos Juizados de Pequenas Causas - Lei 

7.244/84, da Lei dos Juizados Especiais - Lei 9.099/95 e da Lei dos Juizados Especiais 

Federais - Lei 10.259/01);  

b) Sobre a segunda onda renovatória, que trata da organização da justiça para 

prover a representação dos direitos difusos em juízo, cita-se as Leis que compõem o 

microssistema processual coletivo, formado pelo Código de Defesa do Consumidor – Lei 

8.078/90, pela Lei da Ação Civil Pública – Lei 7.347/85, Lei da Ação Popular - Lei 

4.717/65, aos quais se agregam outros diplomas coletivos, como o Estatuto da Criança e 

do Adolescente.  

c) O tema da terceira onda renovatória é a transposição “do acesso à representação 

em juízo a uma concepção mais ampla de acesso à justiça. Um novo enfoque de acesso à 

justiça”.   Segundo Cappelletti (1998, 67/68), esta onda renovatória “centra sua atenção 

no conjunto geral de instituições e mecanismos, pessoas e procedimentos utilizados para 

processar e mesmo prevenir disputas nas sociedades modernas.  
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Nesta terceira onda renovatória insere-se a análise e a adoção de MASC para a 

resolução das diversas situações conflituosas existentes, de forma a adequar-se com as 

peculiaridades de cada caso e de trabalhar um processo contínuo de conscientização e de 

formação de uma nova postura, de forma a promover o amadurecimento das posturas 

humanas e a prevenção da formação de novos conflitos.   

Essa nova proposta deve estar atenta às reais necessidades dos litigantes, aos seus 

anseios e limitações, para que possa representar aos mesmos um caminho de 

resolutividade frente ao bem da vida normalmente buscado.  A ideia é que esse bem da 

vida seja obtido através do meio mais adequado, que pode ser através do exercício da 

jurisdição, vindo a solução do litígio com uma sentença de mérito.  Mas também pode ser 

que o caminho que tenha o potencial de trazer melhores resultados humanos, sociais e 

econômicos à situação posta seja um dos MASC.  A escolha do método de solução a ser 

adotado é tão importante quanto a solução construída a partir dele. É produtivo que as 

partes participem ativamente da construção dos passos dados nesse caminho.  Essa 

participação deve ser ponderada e planejada de acordo, inclusive, com a disponibilidade 

de tempo de cada parte e precisa estar atualizada com as tecnologias e facilidades que 

percorrem a rotina diária dos cidadãos.  

Foi-se o tempo defendido por Torres (2005, p. 40/41) em que estavam entre as 

iniciativas para ampliação do acesso à Justiça o atendimento em horário integral, de modo 

a propiciar a participação das pessoas que não teriam tempo de buscar o Judiciário em 

horário normal de trabalho.  Caso isso acontecesse, o aumento de estrutura necessário 

para o atendimento em turnos diferenciados traria ônus à toda a população em razão do 

aumento do gasto público. Também dificultaria o acesso à Justiça pelo encarecimento dos 

custos do processo judicial. Ademais, com a era digital e a informatização do processo 

judicial, a parte litigante pode obter uma senha de acesso e acompanhar todo o trâmite 

processual em qualquer dia, horário ou local, pela internet.   

O verdadeiro intento ampliativo do acesso à Justiça é a sensibilização do Poder 

Judiciário frente a cada reclamo que lhe é trazido.  Seja a liminar para a concessão do 

remédio ao moribundo ou o dano que alguns dias de negativação supostamente teria 

trazido à moral de um devedor contumaz, cada pleito deve receber uma atenção única, 

com um nível de eficácia médio geral aceitável e variações de acordo com as diferentes 

necessidades de tramitação que cada caso, em suas peculiaridades, apresente.   

Ao falar sobre o acesso à justiça, tanto individual, quanto coletivo, Cappelletti e 
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Garth (1988, p. 69/71) sintetizam o enfoque a ser dado frente à necessidade de reforma:  

Cada vez mais se reconhece que, embora não possamos negligenciar as 
virtudes da representação judicial, o movimento de acesso à Justiça exige uma 
abordagem muito mais compreensiva da reforma (...) esse enfoque encoraja a 
exploração de uma ampla variedade de reformas, incluindo alterações nas 
formas de procedimento, mudanças na estrutura dos tribunais ou a criação de 
novos tribunais, o uso de pessoas leigas ou paraprofissionais, tanto como juízes 
quanto como defensores, modificações no direito substantivo destinadas a 
evitar litígios ou facilitar sua solução e a utilização de mecanismos privados 
ou informais de solução de litígios. Esse enfoque, em suma, não receia 
inovações radicais e compreensivas, que vão muito além da esfera de 
representação judicial.  

Sim, as inovações necessárias para a obtenção do acesso à justiça ultrapassam a 

esfera da representação judicial.  E também vão além da reforma na estrutura de tribunais 

ou órgãos julgadores ou, ainda, de alterações legislativas. A principal alteração que deve 

ocorrer para a efetivação do acesso à justiça como um direito fundamental observado e 

garantido é a mudança do pensamento sobre ele e sobre a própria justiça.   

Nos capítulos seguintes ver-se-á que o número de demandas por habitante 

evidencia que apenas cerca de 12% da população possui um litígio judicializado.  Deste 

dado se extrai haver uma demanda reprimida, cujos reclamos não chegam ao judiciário. 

E há uma outra parcela populacional que conhece um judiciário no estilo “despachante”, 

onde apresenta-se um pedido e permanece-se esperando pela resposta ao mesmo, em uma 

postura passiva e descomprometida com tal processamento.  

A disseminação de informação e de educação mencionada neste capítulo tem o 

potencial de abrir as portas do Judiciário à parcela populacional que ainda não o conhece.  

E pode fazer com que os dois contingentes populacionais citados descubram que o 

Judiciário pode ser um local onde há conflitos sendo resolvidos pela cooperação das 

partes, sendo elas também pessoas com possiblidade de acessá-lo e com prerrogativa de 

participar ativamente na construção da solução de suas mazelas.  

Saber que há uma justiça com pleno acesso a todos que dela precisam é mais que 

ter a possibilidade de ajuizar uma demanda com relativa facilidade e automatização.  Há 

o efetivo acesso à Justiça quando o cidadão tem a garantia de saber que seu pleito não 

será mais um número em um relatório ou mais uma pasta de documentos em uma pilha.  

A justiça se torna acessível quando o cidadão, ao passar por um dissabor que tenha gerado 

alguma forma de conflito possa saber que seu reclamo será apreciado com atenção e com 

individualidade.  É esse novo olhar que pode assegurar o efetivo acesso à Justiça. A 

sensibilidade e a maturidade de gestão desse novo olhar demandam uma postura 

diferenciada, desde a autuação da demanda, passando por todas as suas fases e, 
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principalmente, na escolha do método mais adequado para a solução do conflito 

apresentado.   

Neste contexto, há que se concordar com Freitas et al (2019, p. 7), que assinalam 

haver “um processo de reconstrução constante e de ampliação do significado de acesso à 

justiça, que envolve a transição de um mero acesso formal ao Judiciário para o acesso a 

uma ordem justa”.  Os autores acrescentam que é nesse processo que surgem as práticas 

de resolução de conflitos que privilegiam a autonomia da vontade das partes.  

Para falar-se da solução pacífica do conflito apresentado em um processo judicial 

é necessário falar sobre a formação do processo. Mais que isso, é necessário falar sobre o 

início do processo e de que forma ele se apresenta para aqueles que dele precisam, 

independentemente da condição social ou intelectual de tais pessoas. Esse foi o objetivo 

perseguido por este capítulo. Procurou-se estudar o acesso à justiça, sua positivação e 

nuances sobre os alargamentos de sua aplicação, com destaque para os escritos de Mauro 

Cappelletti e Bryant Garth sobre as chamadas ondas renovatórias do acesso à justiça.  

O processo judicial surge em razão do inconformismo de uma ou mais pessoas 

frente a determinado fato ou situação.  Ele se desenvolve com, para e por meio de pessoas. 

Pessoas que tem fraquezas, momentos de solidão, de revolta, de alegria, enfim... pessoas 

que, sem nenhum pleonasmo, são humanas.  Assim, para falar da ecologização do 

processo judicial é necessário falar da ecologização das relações entre as pessoas e da 

vida das mesmas nos agrupamentos de que fazem parte.  Este também foi um objetivo 

almejado com este capítulo, especialmente calcado nos textos de Luiz Alberto Warat 

sobre a ecologia do amor e do afeto, sobre a ecologia política.   

Com isto espera-se ter havido uma contribuição para o atendimento do objetivo 

de analisar a eficientização do processo judicial e a busca pela paz em um ambiente 

ecologicamente saudável tanto física, quanto emocionalmente, sem perder de vista a 

necessidade de manutenção e promoção do direito fundamental do acesso efetivo à 

justiça. Administrar o fluxo das demandas judiciais de modo a atender às exigências 

necessárias para a manutenção e promoção destes três feixes conceituais na vida diária é 

um desafio com ares de utopia, que, mesmo assim, não pode deixar de ser perseguido.  

Esta espinhosa tarefa exige uma gestão dialogada, eficiente e sustentável das demandas 

judicias, cujas bases serão objeto de estudo no próximo capítulo.  
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3 GESTÃO PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO-JUDICIÁRIA 

Seguindo o estudo acerca do acesso à Justiça e dos MASC, este capítulo dedica-

se a analisar a administração da Justiça e a condução do processo judicial brasileiro, 

perquirindo sobre o potencial dos mesmos para oferecer à sociedade a efetividade 

esperada de um sistema judiciário.  Esta tarefa é realizada verificando-se o possível 

atendimento de uma tríade normalmente usada para a avaliação do desempenho da 

atividade privada, quais sejam: o diálogo, a eficiência e a sustentabilidade.  

Da repisada afirmação de que o homem é um ser social extrai-se que a vida 

humana se desenvolve em agrupamentos. Onde há agrupamentos há relacionamentos, que 

exigem diálogo. No diálogo racional e maduro há a construção de uma nova realidade 

comum, fruto de negociações, ponderações e mútuas renúncias.  

Nos lugares onde a teia do convívio social não possui a maleabilidade do diálogo, 

os conflitos proliferam-se e acabam por modelar a própria dinâmica das relações sociais 

diárias e das estruturas privadas e estatais estabelecidas.  

Em qualquer atividade que se imagine é necessário negociar: seja a construção de 

uma estrada, de uma ponte, a organização de um evento beneficente, de um congresso 

científico ou de determinado programa de pesquisa de uma universidade. Em tudo é 

preciso o entrosamento da equipe de trabalho, a negociação para a obtenção dos recursos 

necessários, para a motivação e engajamento dos envolvidos e para o monitoramento da 

execução das atividades planejadas e dos resultados obtidos.  

Vasconcelos (2017, p. 201) ressalta a necessidade da conversa e da ponderação de 

ideias até mesmo para a implantação do processo eletrônico no Poder Judiciário. O 

pesquisador salientou que instituições como a OAB, Ministério Público, Advocacia 

Pública, Fazenda Nacional, que sempre estiveram ao lado das mudanças tecnológicas que 

possam beneficiar seus membros, “clamam por um diálogo mais assíduo e transparente 

quanto às mudanças que vêm sendo implantadas pelo Poder Judiciário”.  

Lado a lado com a necessidade do genuíno diálogo, outras necessidades passaram 

a acompanhar os modernos agrupamentos humanos. Dentre estas, destaca-se a obrigação 

de maximizar o resultado econômico com a utilização mínima de recursos. A 

competitividade da sociedade de consumo exige que esta diretriz da eficiência seja 

atendida para a continuidade das organizações.  

A busca pela eficiência norteia as atividades da iniciativa privada, sobretudo nas 
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economias capitalistas. As organizações operam buscando o máximo de retorno ao capital 

investido, com aplicação das menores quantidades de recursos possíveis. A crescente 

competitividade dos mercados consumidores estabelece que a eficiência é condição 

essencial para a existência de uma empresa, sem o que ela não se mantém no mercado, 

por melhores que possam ser seus produtos ou serviços. 

A par da eficiência organizacional que assinala o caminho para a busca do maior 

lucro possível, surgiram outras exigências igualmente fundamentais para a permanência 

de uma organização no mercado consumidor. Dentre estas, aflora-se pela relevância e 

importância a questão ambiental.  

Após o século XIX registra-se o surgimento de produções literárias tendo por tema 

a natureza, sua beleza e seu valor11. A era nuclear que marcou o período pós Segunda 

Grande Guerra reforçou o embrionário movimento ambientalista existente, difundindo-

se o alerta acerca do uso de pesticidas químicos sintéticos e sobre a fragilidade e 

interdependência do homem em relação ao meio ambiente. Desde então surgiram 

projetos, estudos e conferências voltadas à defesa ambiental, sendo a primeira de destaque 

a Conferência das Nações Unidas sobre o ambiente humano, em Estocolmo/Suécia no 

ano de 1972 (NAÇÕES UNIDAS, 2019).  

A produção sustentável passou a ser objetivo de muitas empresas. Através dela 

assegura-se pontos na eficiência, a depender do modo de produção adotado, bem como 

agrega-se valor de mercado aos produtos e serviços em decorrência da adoção de técnicas 

de marketing destacando o apelo ambiental.  

Assim, dentre tantas competências necessárias para que uma organização se 

mantenha no competitivo e globalizado mercado hodierno, destacam-se o diálogo, a 

eficiência e a preocupação ambiental.  

Tal qual a iniciativa privada, o Estado também deve primar pela promoção do 

citado tripé de atuação. Não obstante todas as suas peculiaridades, o processo judicial não 

deixa de ser uma parcela da atividade estatal. Nem ao processo, nem ao Estado é dada a 

prerrogativa de enclausurar-se dentro de seus princípios reitores e deixar de observar as 

exigências latentes da sociedade em razão da qual existem.  

                                                           
11  O sitio www.nacoesunidas.org destaca os poetas britânicos e o escritor americano Henry David 
Thoreau como exemplos deste período, consulta em 25/08/2019.  
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Com este viés, o presente estudo sobre os mecanismos não jurisdicionais de 

solução de conflito no novo processo civil como um meio de eficientização ambiental do 

processo judicial, inicia-se abordando cada um dos três itens citados, quais sejam: o 

diálogo, a eficiência e a preocupação ambiental. Esta abordagem perpassará tanto pela 

gestão estatal do Judiciário, quanto pelo processo judicial civil brasileiro, sob as 

perspectivas traçadas pelo CPC de 2015.  

 3.1 O diálogo  

O Estado deve manter um contínuo e profícuo diálogo com os diversos entes com 

quem interage. O atendimento deste dever é um fundamento das estruturas democráticas. 

No Estado Democrático de Direito que se formou no Brasil o diálogo, especialmente com 

a população, é a gênese do poder, na forma do parágrafo único do artigo primeiro da CF.  

As origens desta determinação entrelaçam-se com a própria origem do Estado.  

Souza (2017), fala da liberdade nata de todo homem descrita na obra mais famosa 

do filósofo Jean Jacques Rousseau, “O Contrato Social”, segundo o qual a sociedade civil 

deve se organizar de modo a garantir a “vontade geral”. O pacto social se legitima nessa 

vontade e na manutenção de um vínculo social, onde os cidadãos são comprometidos com 

a obediência das leis que ajudaram a estabelecer entre si.  

Digo, pois, que a soberania, sendo apenas o exercício da vontade geral, nunca 
pode alienar-se, e que o soberano, não passando de um ser coletivo, só pode 
ser representado por si mesmo; pode transmitir-se o poder – não, porém, a 
vontade (ROUSSEAU, 2001, p. 33). 

 Com substanciais peculiaridades, Thomas Hobbes e John Locke também 

identificam o consentimento e a confiança entregues pelo povo como as matérias primas 

para a construção de um Estado soberano, com a finalidade de atender às demandas 

inatingíveis pelos esforços individuais. Mas, diferentemente de Hobbes, Locke defende 

que, havendo uma quebra de confiança, pode o povo destituir o poder outorgado ao 

Estado e tomá-lo de volta.  

 Do desenrolar social e político das raízes filosóficas da concepção de Estado, a 

este recai o dever da busca contínua pelo bem-estar e progresso coletivos segundo os 

anseios de seus administrados. Como parte integrante desse grande sistema, também ao 

Poder Judiciário é imposto o dever institucional de entregar aos jurisdicionados o 

provimento buscado na maior medida possível, mediante o atendimento das finalidades 

socialmente relevantes de cada questão apresentada.  
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Ao aplicar a lei o Juiz deve atender aos fins sociais a que ela se dirige e às 

exigências do bem comum. Essa é a clássica determinação contida no artigo 5º da LIDB, 

que se repete no artigo 6º da Lei 9.099/95 como um parâmetro a ser seguido no 

funcionamento dos Juizados Especiais12. 

Rocha (2003, p. 40) comenta, em relação ao CPC de 1973, que a Lei dos Juizados 

Especiais repete a diretiva de atendimento aos fins sociais da lei no exercício da 

jurisdição, mas pontua que isto é feito com um novo viés em termos de hermenêutica 

jurídica. “Nos juizados especiais esta orientação representa uma regra a ser seguida, 

enquanto que, no juízo comum, traduz-se em exceção, a ser adotada somente nos casos 

de omissão, lacuna ou obscuridade da lei (art. 126 do CPC). ”   

Já no CPC de 2015 a aplicação da lei com observância dos fins sociais a que ela 

se destina ganhou importância topográfica e hermenêutica.  O art. 8º do CPC de 2015 

impõe ao julgador o dever de atender aos fins sociais e às exigências do bem comum na 

aplicação de todo o ordenamento jurídico. Olhar aos fins sociais de um ordenamento é 

olhar para os anseios da sociedade para a qual ele foi criado.  Quando esta sociedade bate 

às portas do Poder Judiciário e apresenta um conflito ou um problema, a resposta deve 

ser sábia, equânime e rápida o suficiente para ter operabilidade e eficácia prática.   

Para o desenvolvimento exitoso desta determinação, a eficiência é fundamental, 

mas, por si só, não basta. Também é preciso um alinhamento institucional de ideias, 

anseios e perspectivas entre o Poder Julgador e seus jurisdicionados. 

O CPC de 2015 abriu as janelas do diálogo social e reiteradamente conferiu a 

todos os operadores do direito a prerrogativa de serem participantes ativos e responsáveis 

em cada passo da marcha processual. Também incentivou a possibilidade de participação 

na construção do provimento final através do uso dos métodos adequados de solução de 

conflitos.  

A preocupação com o diálogo está presente na necessidade de ouvir a outra parte, 

de alertá-la sobre o que está acontecendo, mantendo-a informada acerca de todas as 

decisões proferidas e das questões a serem decididas. Com isto oportuniza-se que a parte 

a ter em desfavor de seus interesses o desenrolar do processo judicial possa manifestar-

se antes de eventual decisão contrária ser proferida (artigo 9º do CPC, em consonância 

                                                           
12  A Lei 9.099/95 rege os Juizados Especiais Estaduais. Mas, por determinação expressa da 

Lei 10.259/2001, suas regras aplicam-se subsidiariamente aos Juizados Especiais Federais.  
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com o inciso LV do artigo 5º da CF). Na mesma linha, salvo quando o interesse do feito 

exigir de modo diverso, a publicidade deve ser ampla, tanto em relação às decisões 

judiciais, quanto aos atos processuais praticados.  

A necessidade da efetiva motivação das decisões contribui para o desbotamento 

da condução ditatorial do feito e auxilia na proximidade e inteiração entre as partes e o 

julgador, conforme previsão constante no artigo 93, inciso IX, da CF e nos artigos 9º e 11 

do CPC. A não observância desta determinação é um fator impeditivo para que uma 

decisão judicial seja proferida (artigo 10 do CPC).  

O diálogo no processo exige maturidade, pois “aquele que de qualquer forma 

participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” (artigo 5º CPC). 

De todos os pontos em que o CPC de 2015 ressalta a necessidade do diálogo aberto 

ente as partes e entre estas e o magistrado condutor do feito, o principal é o reiterado 

incentivo à solução do conflito por meio da composição.  

O artigo 334 do CPC inova ao estabelecer a presunção do interesse na realização 

de audiência conciliatória no início do processo, antes da formação da triangulação da 

lide pela citação. Essa presunção não é derrubada com a manifestação expressa contrária 

à composição, apresentada por uma ou mais partes. A presunção de interesse na realização 

da audiência conciliatória prévia somente é elidida se todas as partes peticionarem 

manifestando desinteresse na realização do referido ato e bem assim na composição. Vê-

se que o legislador colocou barreiras para as tentativas de impedir a realização da 

audiência conciliatória inicial.   

O incentivo deste encontro inicial compositivo está atento ao fato de que (a) as 

despesas processuais são as menores possíveis, envolvendo apenas as custas iniciais feitas 

pela parte Autora; (b) a parte Ré ainda não se muniu da carga emocional e probatória 

contrária que surge na busca por elementos para a elaboração da peça contestatória e (c) 

não há o desgaste do conflito que a instrução probatória pode causar, especialmente na 

tomada de depoimentos pessoais e na oitiva de testemunhas.  

Também há um incentivo explícito à solução do litígio pela composição no 

período posterior à etapa inicial de postulação. Esse incentivo segue-se por todo o 

desenrolar da marcha processual, inclusive com a possibilidade de as partes definirem 

prazos e deliberarem pela suspensão do feito por determinado período.  
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Scandar (2017) alerta sobre a exigência de que o juiz deixe o sistema inquisitivo 

puro, onde era a figura central do processo, e passe a conduzi-lo com o protagonismo das 

partes. A participação decisória das partes inaugura o sistema dispositivo puro, onde o 

juiz tem uma participação condicionada à vontade das mesmas.  

Por seu turno, as partes devem deixar a passividade de quem espera a solução 

advinda de um juiz em uma Sentença a ser proferida somente ao final da instrução do 

processo e precisam passar a ter postura ativa e consciente na condução do feito e na 

construção da melhor solução possível.  

Também é necessário que a publicidade dos atos e dos passos da marcha 

processual (seguidos e a seguir) deve ir além de um dever formal de noticiar. Deve buscar-

se repassar às partes a informação processual de uma forma didática, de modo que elas 

entendam o que está acontecendo e localizem-se na linha condutiva do feito.  Tal medida 

é fundamental para que haja o diálogo processual e também para que se forme um 

ambiente propício para o desenvolvimento do acesso à justiça de que tratou o capítulo 

anterior.  

A título ilustrativo, cita-se o exemplo do acordo firmado em uma execução fiscal 

para o parcelamento de um débito tributário.  Ao firmar o parcelamento do débito, a parte 

Executada reconhece a dívida e propõe-se a quitá-la em determinado número de meses, 

mediante pagamentos fracionados que, ao final, eliminarão o débito existente.  Neste 

caso, é proferida uma decisão homologando o acordo firmado, que resultou no 

parcelamento do débito e determinando a suspensão da execução até o final dos 

pagamentos. Uma vez findo o prazo fixado para o pagamento com as parcelas quitadas, 

o processo é extinto pelo pagamento do débito e é arquivado. Há casos em que o 

parcelamento é realizado em razão do genuíno interesse da parte Executada em quitar a 

dívida e acabar com uma demanda ajuizada em seu desfavor.  Em outros casos, aquele 

que firma o parcelamento o faz diante da preocupação de que seus bens não sejam objeto 

de penhora ou intencionado que eventual constrição já realizada sobre determinado bem 

seja levantada, ou seja, que certo bem penhorado volte a ficar sob a livre administração e 

disposição da parte Executada. Em casos como este o acordo pelo parcelamento firmado 

no CEJUSCON é homologado por despacho; é lançada a suspensão no processo pelo 

prazo definido para o parcelamento; as partes são intimadas e, só então, a execução é 

devolvida à Vara onde o processo foi ajuizado e de onde foi remetido ao CEJUSCON 

para tentativa de acordo. Lá o processo aguardará o decorrer do cumprimento do acordo 
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para, ao final dos pagamentos, ser extinto e arquivado.  Assim, o CEJUSCON não apenas 

promove o diálogo entre as partes propiciando a composição, mas também a registra no 

feito, homologa, suspende e intima as partes e, somente depois da realização de tais 

etapas, devolve o processo. Na competência federal a intimação da parte Exequente (que 

será a União Federal,  um de seus entes, uma empresa pública federal, uma autarquia 

federal, uma fundação federal ou um conselho profissional13) é feita dentro do processo 

eletrônico, onde os entes federais já estão previamente cadastrados.  Mas a parte 

Executada somente poderá ser intimada por meio do processo eletrônico se tiver 

constituído como seu procurador um advogado que também possua cadastro para 

manuseio do sistema eletrônico. Não tendo a parte Executada constituído advogado – o 

que ocorre na quase totalidade das execuções fiscais que tramitam no CEJUSCON de 

Chapecó – a intimação é feita por meio de telefone ou e-mail.  É comum acontecer a 

situação de uma parte Executada ser intimada sobre o processo e não entender o que de 

fato ocorreu.  Essas ligações são feitas pela Autora deste trabalho, a qual se exime de 

dizer frases do tipo “o acordo foi homologado”, “a execução será suspensa” ou “o feito 

será devolvido à Vara de origem”.   Se forem ditas frases como estas, a parte que está 

sendo intimada responderá com expressões do tipo: “Mas, e daí? O que isso significa?  E 

agora? Qual é o próximo passo? ”.  Assim, a intimação da parte que firmou o acordo é 

feita com uma linguagem do tipo: “Boa tarde seu fulano! Tudo bem?! Estou ligando para 

contar que está tudo bem agora no processo: o Juiz já ficou sabendo que o senhor vai 

pagar a dívida em prestações e ele vai deixar o processo guardado, esperando. Quando 

tudo for pago ele acaba de vez com o processo”.  Este é um exemplo prático de uma parte 

que recebe uma informação que lhe permite entender o que está acontecendo e se localizar 

dentro do fluxo processual. Saliente-se que a situação descrita independe da situação 

social da parte interlocutora, tampouco do grau de instrução, pois o desentendimento da 

informação repassada com apego ao tecnicismo não decorre de tais fatores, mas da falta 

de domínio da praxe forense.  

O processo não pode ser um mecanismo meramente procedimental de registro de 

pedidos e contendas e de processamento dos mesmos, devendo rechaçar-se a frieza de 

uma condução do feito segundo critérios objetivamente definidos por uma norma legal, 

sem nenhuma abertura ao diálogo e à participação das partes.  O processo deve ser um 

instrumento do exercício da cidadania com amplo, qualificado e didático repasse de 

                                                           
13 Conforme inciso I do artigo 109 da CF.  



39 
 

informações; e não uma espécie de filme de suspense, onde só há conhecimento do efetivo 

deslinde no último capítulo.   

Nesse novo prisma, o êxito da proposta de condução e andamento processual 

dialogado exige uma nova postura do Estado-juiz e dos jurisdicionados, de forma a 

aproximá-los e de tornar produtiva a comunicação entre os mesmos. A busca pela 

efetivação dessa nova postura exige um diálogo amplo e maduro entre os atores 

processuais. 

3.2 Eficiência  

A Emenda Constitucional nº 19 de 04/06/1998 determinou que a administração 

pública também tem o dever de ser eficiente. Desde então, o mandamento da eficiência 

passou a ser oficialmente um princípio constitucional de observância obrigatória em todos 

os níveis e âmbitos estatais, inclusive no Poder Judiciário. Como parte de um Estado que 

tem a obrigação de ser eficiente, o Poder Judiciário deve a cada dia pensar formas de ter 

um processo judicial que promova a pacificação social, trazendo resultados efetivos, 

palpáveis, práticos. Além disso, o processo judicial deve ser célere e de baixo custo.  

Destas necessidades advêm vários princípios processuais estabelecidos pela 

Constituição Federal, como os princípios da celeridade, da economia processual, da 

instrumentalidade das formas e da razoável duração do processo. Até mesmo o princípio 

da publicidade pode se prestar para contribuir com a eficiência, na medida em que o ato 

tornado público tem a possibilidade de ser conferido e passar por uma espécie de 

auditagem, onde será submetido ao crivo dos interessados pelo processo. Ao tomar 

ciência de uma medida processual ou uma decisão tornada pública, as partes têm a 

possibilidade de manifestação diante de, por exemplo, a determinação de uma medida 

infrutífera, meramente procrastinatória ou indevida, denunciando-a e alertando para a 

necessidade da retomada do curso devido na marcha processual. Essa possibilidade 

contribui para a eficiência e também para a transparência na condução do processo 

judicial.  

O inciso LXXVIII do artigo 5º da CF garante que a razoável duração do processo 

e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação são garantias de todos no âmbito 

judicial e administrativo. Pela localização topográfica do citado dispositivo, fica claro 

tratar-se de uma determinação elevada à condição de direito e garantia constitucional 

fundamental.  
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Neste ponto, há que se distinguir eficácia, que se relaciona com alcançar os 

objetivos e fins almejados, de eficiência, que diz respeito ao atendimento de todas as 

etapas previstas para determinado procedimento ou processo de modo satisfatório. 

Resume-se que eficiência é fazer certo as coisas, ao passo que eficácia é fazer as coisas 

certas.  

No sentido técnico, um processo judicial eficiente é aquele que consegue atender 

às exigências de todas as etapas processuais, observando que a forma da elaboração e da 

publicação dos atos, os prazos, os procedimentos. Tudo deve estar de acordo com o texto 

legal, com a norma processual que rege aquele determinado procedimento. Todas as 

etapas são observadas e cumpridas. Por seu turno, um processo judicial eficaz é aquele 

que consegue atender ao objetivo de promover a efetiva pacificação social, entregando às 

partes em conflito uma prestação jurisdicional capaz de aplacar de modo prático e 

aproveitável os dissabores trazidos pela contenda e pela dúvida acerca da sua solução. O 

desfecho do processo judicial eficaz ocorre com uma razoável duração de tempo: não há 

um tempo definido pela lei, mas, diante da avaliação das peculiaridades de cada caso 

concreto, o tempo entre o ajuizamento da demanda e a finalização da demanda possibilita 

que o provimento que dela se originou seja usado para solucionar a situação de que trata, 

em tempo de concretizar tal intento.  

O princípio da instrumentalidade das formas atenta-se à eficácia ao dispensar a 

realização de determinado ato processual quando, ainda que por modos diversos do 

previsto, já tenha surgido no andamento processual o resultado legalmente esperado. 

Estes atos são validados pelos artigos 188 e 277 do CPC, que também dispensam a 

observância de forma determinada para a realização de ato processual nos casos em que 

não há necessidade legal expressa de tal exigência.  

Com vistas a tais questões e procurando dispor de modo sistêmico sobre a gestão 

estatal do processo judicial, algumas medidas administrativas e legislativas foram 

tomadas na tentativa de minorar a disparidade existente entre a demanda processual e a 

capacidade de o Poder Judiciário de processar e julgar.  

Um grande passo voltado a vencer esta desigualdade foi dado com a 

informatização das atividades do Poder Judiciário. A implantação do processo eletrônico 

eliminou várias atividades (como a carga de processos às partes); automatizou muitas 

outras (como a certificação do decurso de prazos processuais) e, ainda, possibilitou a 

realização de tarefas em blocos de processo (como remessas e intimações).  Mas a 
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principais tarefas, que são a análise da condução do procedimento e a deliberação acerca 

do conflito posto, com a entrega de um veredito através de uma Sentença, exigem o 

intelecto e a sensibilidade de um ser humano. A acumulação destas tarefas continuou 

mesmo depois da implantação do processo eletrônico e de alguns esforços isolados para 

disponibilização de estrutura física, humana e de carga horária compatíveis. 

Mesmo com a informatização, o descompasso entre a demanda e a estrutura para 

atendê-la gerou um quadro de crise no Poder Judiciário. Já tentou-se barrar essa crise com 

normas processuais, com o estabelecimento de requisitos como a comprovação de 

repercussão geral para a admissão de recursos. Foram medidas paliativas que não 

contiveram a demanda processual. 

Coutinho e Carmo (2019, p. 11) anotam que reiteradas reformas legislativas 

buscaram abreviar o ineficiente e moroso tramite do processo judicial brasileiro, trazendo 

inovações como o instituto da antecipação de tutela, alteração do regime do recurso de 

agravo de instrumento, modificação substancial do processo de execução de título judicial 

e extrajudicial, ampliação dos poderes do relator do recurso, possibilidade de julgamento 

liminar improcedente, dentre outras.  Os autores arrazoam que, apesar de todas as 

alterações promovidas, o procedimento nunca atingiu sua excelência.  

Algumas medidas estabeleceram a possibilidade de julgamento em massa, como 

no caso das demandas coletivas, onde, a um só tempo, a apreciação envolve uma 

coletividade de interesses, podendo o provimento jurisdicional ser aproveitado por 

centenas de pessoas de determinado grupo social tanto como coisa julgada quanto em 

relação à execução individual do título executivo formado a partir da sentença coletiva. 

Nessa última hipótese o pleito é processado em uma única demanda na fase de 

conhecimento, desdobrando-se na fase executiva em tantos processos quantos forem o 

número de pessoas a executar o título formado na primeira fase. 

Outra medida, esta buscando barrar esfera recursal do processo judicial, foi a 

adoção da súmula vinculante14. O artigo 103-A da CF confere ao STF a prerrogativa de 

firmar posição sobre determinado tema em que haja proliferação de processos.  O 

enunciado desta posição, firmado por decisão de dois terços dos ministros do STF, vincula 

                                                           

14  Para formá-la 2/3 dos membros do tribunal transformam os reiterados precedentes surgidos em 
razão de casos concretos em enunciado de observância obrigatória para todas as instâncias administrativas 
e judiciárias. Esse artigo 103-A foi acrescentado na Constituição Federal com a Emenda Constitucional 
45/2004. 
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toda a administração pública, que, tanto nas decisões judiciais, quanto administrativas, 

deverá observar a determinação fixada no enunciado.    

Estrece (2005, p. 126/129) critica o estabelecimento da Súmula Vinculante, 

arrazoando que importa em um retrocesso que, através da fixação de uma super-regra, 

buscaria apenas estancar a multiplicidade de processos judiciais acumulados por décadas, 

sem atentar às especificidades de cada caso, tratando-os com o título de questões 

semelhantes. Eis um excerto do citado arrazoado: 

Com as Súmulas Vinculantes pretende-se condensar em abstrato diferentes 
situações concretas, como se estas diferentes hipóteses de aplicação tivessem 
uma substância-essência, aptas para servirem de categoria para a 
dedução/subsunção (Estrece, 2005, p. 127). 

Por sua vez, Abreli (2008, p. 108) pontua que a súmula vinculante foi concebida 

com a finalidade de criar a cultura da estabilidade das decisões, gerando maior grau de 

segurança jurídica e, com isto, reduzir drasticamente a possibilidade de recorribilidade 

das decisões judiciais.   

Uma inovação do CPC de 2015 está inserida nesta busca legislativa pela criação 

de mecanismos capazes de barrar ou equacionar o grande número de recursos: é o 

Incidente de Uniformização de Demandas Repetitivas - IRDR.  Trata-se de uma 

ferramenta de gestão processual prevista nos artigos 979 a 987 do novo Código. Não é 

um recurso, nem uma ação coletiva pois não visa a apreciação do caso concreto, mas a 

definição de uma tese única diante de relevante questão de direito.  A apreciação do 

incidente segue mesmo que haja desistência da ação principal.  

O IRDR é um incidente processual que pode ser apresentado pelo juiz, relator ou 

pelas partes quando (a) nenhum dos tribunais superiores, no âmbito de suas competências 

tenha afetado um recurso para a fixação de tese; (b) houver efetiva repetição de processos 

de que tenham controvérsia sobre a mesma questão e que seja ela exclusivamente de 

direito e (c) risco de ofensa à isonomia. Caso o incidente seja admitido os demais 

processos relativos à mesma matéria poderão ficar suspensos por até um ano. Essa 

suspensão visa evitar o tramite desnecessário, com a proliferação de recursos diante de 

decisões contraditórias relativas à mesma matéria. Depois de decidido o Incidente de 

Uniformização de Demandas Repetitivas todos os processos que haviam sido sobrestados 

em razão dele retomam seu curso, sendo julgados com observância nas determinações 

fixadas no IRDR.  

Na prática, verifica-se que o IRDR depende de uma regulamentação que o 
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simplifique e que dê agilidade à apreciação pelos tribunais superiores para vir a ter o 

esperado potencial eficientizador do processo judicial15.  

O problema do IRDR é que o procedimento é muito demorado. Admite amicus 
curiae, manifestação de terceiros, muitos pedem sustentação oral. Não é um 
procedimento simples. O receio é que um instituto como esse, que veio para 
uniformizar, prejudique o julgamento do processo. Quando se resolver 
uniformizar, talvez aquelas demandas já tenham sido todas julgadas. Ou se 
julga rápido ou é o mesmo que nada.  (Rubens Canuto, desembargador do 
TRF5, Anuário da Justiça Federal 2019, p. 16).  

Em 19/09/2017 o Conselho da Justiça Federal (CJF) emitiu a Portaria 369, 

determinando a criação do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal (CI)16. A 

missão institucional deste centro é fazer o gerenciamento de precedentes do Poder 

Judiciário, com vistas à identificação de demandas repetitivas ou com potencial de 

repetitividade.  

Com institutos e medidas como estas citadas nos parágrafos acima, busca-se um 

gerenciamento racional de um contingente de processo que ultrapassa a capacidade de 

processamento e julgamento das unidades judiciárias, as quais encontram-se 

impossibilitadas de qualquer ampliação de suas estruturas em razão de cortes de despesas 

e falta de previsão orçamentária. De um lado tais determinações evidenciam que a 

administração judiciária procura tornar eficientes os procedimentos realizados através da 

alocação de força de trabalho aos processos que tratam de matérias onde não há repetição 

de demandas, deixando para processar estas de modo conjunto e uníssono, após a 

consolidação de uma posição pelas instâncias superiores. Por outro lado, verifica-se que 

nesta forma de gestão há uma inequívoca limitação ao livre trâmite processual e à 

observância das seculares garantias fundamentais do devido processo legal, da ampla 

defesa e do contraditório.  

Também com vistas a aplacar o excesso de recursos, formalismos e despesas 

processuais, foram adotadas medidas quanto à simplificação dos ritos processuais. 

                                                           
15  No TRF da 3ª Região houve apenas um processo, que levantou a questão sobre se o 
redirecionamento da execução de crédito tributário da pessoa jurídica para os sócios ocorre nos autos da 
execução fiscal ou em sede de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. A admissão foi feita 
em fevereiro de 2017, mas ainda não há decisão, naquela que é uma das críticas ao aspecto burocrático do 
IRDR: a demora exacerbada em sua definição. Nesse caso o TRF da 3ª Região atendeu a pedido do MPF e 
abriu consulta pública com audiência 
16 O Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal é formado pelo Ministro Diretor do Centro de 
Estudos Judiciários, pelo Ministro Representante da Comissão Gestora de Precedentes do  STJ e pelos cinco 
Presidentes das Comissões Gestoras de Precedentes de cada um dos cinco TRF`s, além de um Grupo 
Operacional formado por cinco juízes federais coordenadores dos Núcleos de Gerenciamento de 
Precedentes dos TRF`s e um juiz federal da Turma Nacional de Uniformização – TNU 
(https://www.cjf.jus.br/memoriavirtual).   
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Inicialmente foram estabelecidos casos de dispensa da assistência de advogado, isentando 

o pagamento de custas e simplificando os formalismos e ritos processuais na Justiça do 

Trabalho. Em seguida, o movimento pela simplificação processual foi marcadamente 

positivado com a entrada em vigor da Lei dos Juizados de Pequenas Causas (Lei 

7.244/84), da Lei dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95) e da Lei dos Juizados Especiais 

Federais (Lei 10.259/01). Estas duas buscaram levar às causas consideradas de menor 

valor17 a celeridade, a simplificação e o acesso à Justiça, também com a dispensa da 

assistência advocatícia. 

Estas medidas legislativas barraram etapas recursais e agilizaram a tramitação de 

demandas, especialmente em áreas ou matérias de grande volume processual, como as 

demandas trabalhistas, conflitos entre particulares (como questões de trânsito, 

relacionadas ao direito de vizinhança e reclamações em face de companhias telefônicas) 

e as demandas previdenciárias. Mas, ainda assim, o volume processual seguiu muito 

superior à limitada capacidade de julgamento existente.  

Como exemplo, cita-se o caso da Justiça Federal de Chapecó, em que as demandas 

ajuizadas sob o rito dos Juizados Especiais em matéria Cível e Previdenciário eram um 

setor da 2ª Vara Federal (chamado Classe) e o volume de processos cresceu a ponto de 

ser necessária a criação de uma Vara de Juizado Especial (hoje denominada 3ª Vara 

Federal de Chapecó).  

No início do funcionamento dos Juizados Especiais um grande contingente de 

demandas a eles destinado desafogou a tramitação dos demais processos, no rito 

ordinário. Mas, em pouco tempo o aumento no número de ajuizamentos nos Juizados 

Especiais acabou por congestionar estes também.  A esse respeito:  

Seja por excesso de demanda reprimida, seja por um subdimensionamento da 
estrutura desses Juizados (ou por ambas as causas), fato é após algum tempo 
essas instâncias começaram a dar sinais de esgotamento, com pautas 
sobrecarregadas e audiências muito protaídas (...) (Mancuso, 2014, p. 271).  

As medidas legislativas adotadas para equacionar o volume de processos não 

diminuíram os casos pendentes de julgamento. Em alguns casos acabaram por reprimir 

demandas e atrasar a marcha processual. Por vezes a decisão final continuou chegando 

muito tarde, não se mostrando eficaz como um instrumento de pacificação social e a 

ineficiência do exercício da jurisdição como único meio para efetivar a resolução de 

                                                           
17  Até 40 salários mínimos na Justiça Estadual e até 60 salários mínimos na Justiça Federal. 
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conflitos se manteve.  

Além disso, como já referido, outros entraves como inconstâncias de 

posicionamento dos tribunais superiores e a suspensão de julgamentos em matérias 

envolvendo grande volume de processos no país inteiro contribuem para manter a barreira 

da morosidade na entrega da prestação jurisdicional.  

Um exemplo disso eclodiu no ano de 2019. É o caso dos cumprimentos de 

sentenças coletivas buscando reaver perdas inflacionárias geradas nas contas de poupança 

em razão dos planos econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. Com esta suspensão 

e a demora do Supremo Tribunal Federal – STF, milhares de ações ficaram suspensas em 

todo o país, aguardando uma definição de qual plano seria devido.  Por força de decisão 

proferida nos autos da ADPF 165/DF, no início de 2019 o STF e o CNJ lançaram as 

diretrizes para um acordo coletivo celebrado entre a FEBRABAN, AGU, BACEN e 

outros. Com isto milhares processos parados há cerca de quatro anos foram enviados para 

os setores de conciliação, muitos ainda sem a análise dos requisitos de admissibilidade da 

ação.  Na Subseção de Chapecó passam de duas mil execuções nesta situação.  

Assim, nestas execuções da sentença coletiva relativas aos efeitos dos expurgos 

inflacionários nas cadernetas de poupança, há vários casos em que os Executados 

faleceram sem ver o desfecho da execução ajuizada, sem usufruir de nenhuma parcela do 

valor a ser pago.  Os processos foram paralisados por ordem da Corte Suprema, buscando-

se a racionalização dos procedimentos, de modo a evitar-se (a) trabalho desnecessário em 

Varas Federais de todo o país; (b) a existência de decisões conflitantes e (c) o desembolso 

governamental de valores a título de depósito em garantia de execuções relativas a matéria 

em discussão. No entanto, a demora do STF em dizer se em algum dos quatro planos 

econômicos discutidos houve prejuízo à correção das contas de poupança afastou-se da 

racionalidade buscada.   

Um panorama como este traz à tona as palavras proferidas por Rui Barbosa no 

episódio onde, sendo paraninfo de uma turma de Direito e não podendo comparecer ao 

ato, escreveu-lhes uma carta. Segue um trecho da missiva:   

Mas justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. 
Porque a dilação ilegal nas mãos do julgador contraria o direito escrito das 
partes, e, assim, as lesa no patrimônio, honra e liberdade. Os juízes tardinheiros 
são culpados, que a lassidão comum vai tolerando. Mas sua culpa transborda 
com a terrível agravante de que o lesado não tem meio de reagir contra o 
delinquente poderoso, em cujas mãos jaz a sorte do litígio pendente (Barbosa, 
2003, p. 57). 
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Desde 2003 o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) edita ano a ano a publicação 

“Justiça em Números”. Nos primeiros anos os dados publicados somente diziam respeito 

à Justiça Federal, Justiça Estadual e Justiça do Trabalho.   

Kurtz (2015, p. 7) destaca que as novas tecnologias da informação trouxeram à 

sociedade o acesso à informação. E também trouxeram transparência, e com ela veio a 

simplicidade e a abertura de janelas para que o titular do conflito posto em apreciação 

possa acompanhar o deslinde do mesmo. 

Na 14ª Edição do Relatório Justiça em Números o CNJ compila o resultado do 

trabalho do Poder Judiciário em 2018.  O relatório registra que somente em 2018 surgiram 

28 milhões, 52 mil e 965 novos casos a serem apreciados. O número de processos julgados 

e baixados ultrapassou o montante de novos casos, mas, ainda assim, o ano de 2018 findou 

com 78 milhões, 691 mil e 31 casos pendentes de uma solução (CONSELHO 

NACIONAL DE JUSTIÇA, 2019). 

Mesmo diante das funcionalidades advindas do processo eletrônico (que é o meio 

de tramitação de 78% dos processos judiciais brasileiros), a existência de mais de 78 

milhões de casos pendentes de apreciação prova que algo não está correto na estrutura 

e/ou na operacionalização do Judiciário. 

Em 2018, 4,4 milhões de sentenças homologatórias de acordo foram proferidas 
pela Justiça, sendo 3,7 milhões de sentenças na fase processual e 700 mil na 
fase pré-processual, ou seja, foram conciliados 12% de todos os processos 
julgados na Justiça brasileira (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA18, 
2019). 

Além de registrar o saldo positivo de o número de processos julgados e arquivados 

ter superado os novos casos ajuizados, o CNJ informa que 12% das resoluções de casos 

ocorreram através da conciliação. Considerando-se que esse percentual foi apurado três 

anos após a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, o volume de conciliações 

mostra potencial para aumentar.  Importa dizer que em 2018 foram proferidas 32 milhões, 

883 mil e 392 sentenças. Destas, 3 milhões, 946 mil e 7 foram sentenças homologatórias 

de acordos.  

O Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul Carlos Eduardo 

Richinitti (2014, p. 43) acrescenta fatores que contribuem para a proliferação de 

demandas no abarrotado estoque existente nos escaninhos físicos e virtuais do Judiciário. 

                                                           
18  https://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2019/08/8ee6903750bb4361b5d0d1932ec6632e.pdf, 
acesso em 15/08/2019. 
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Dentre tais fatores ele cita as mudanças na sociedade de consumo, que geraram demandas 

em massa, fruto de contratos por adesão marcados pela informalidade, dos quais resultam 

milhares de conflitos que não poderiam ser solucionados do modo tradicional, processo 

a processo. E também refere como fator contributivo para o caos processual a 

mercantilização do processo que também é visto como o meio de vida por milhares de 

novos advogados que adentram ao já esgotado mercado a cada seis meses. Para ele seria 

necessário resgatar o conceito de pretensão resistida, pois o acesso à Justiça não seria algo 

absoluto. 

Nalini (2018, p. 105-106) comenta que após a Constituição Federal de 1988 o 

número de faculdades de direito aumentou mais que 800%. Assinala que em 2001 havia 

505 faculdades com o curso de direito e que esse número aumentou para 1.240 em 2014, 

enquanto no resto do planeta há o registro de 1.100 faculdades. Para ele “a gênese da 

litigância exagerada é o anacronismo da formação jurídica”. 

No entanto, o CNJ registra que em 2018 a cada grupo de 100.000 habitantes, 

12.519 ingressaram com uma ação judicial. Sem qualquer incentivo à cultura da 

judicialização de conflitos, a taxa de pouco mais de 12% de ajuizamentos evidencia que 

há conflitos sociais que não chegam à apreciação do Poder Judiciário.  

Mesmo assim, o Poder Judiciário findou o ano de 2018 com 78 milhões, 691 mil 

e 31 ações pendentes de julgamento.  Extrai-se do fato de pouco mais de 12% da 

população ser parte em uma demanda judicial que o passivo de processos pendentes de 

julgamento abrange apenas uma fração dos conflitos existentes. O convivo social diário 

é fonte de conflitos, inevitavelmente. Disto se extrai que o número real de demanda 

necessitando de um provimento jurisdicional é maior que o abarrotado estoque registrado 

pelo Poder Judiciário em seus relatórios.  

Esse saldo é fruto de uma conta negativa, onde, como já referido, há recursos 

limitados para atender uma demanda praticamente ilimitada. Ceifar o acesso da população 

à justiça não vai positivar essa conta, senão apenas agravá-la reprimindo demandas e 

afastando a justiça de sua razão de existir. 

Além das alterações legislativas já mencionadas neste trabalho que buscaram 

auxiliar na diminuição do contingente de processos pendentes de julgamento, o Poder 

Judiciário tem buscado adotar medidas para fazer fluir o fluxo de processos ajuizados. 

Mas tal intento é obstaculizado pela desproporção entre o crescente número de demandas 

e a impossibilidade orçamentária de aumentar sua estrutura administrativo organizacional 
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e, principalmente, pelo fato de que o objeto de sua atividade produtiva – conflitos em 

vidas humanas - jamais poderá ser operado como uma linha de produção de uma fábrica.  

Ilustrando este quadro, o Anuário da Justiça Federal de 2019 registra:  

A Justiça Federal passa por uma fase difícil de adaptação. Com restrições 
orçamentárias cada vez maiores, investe o que pode no processo eletrônico 
para compensar a redução da equipe e conseguir lidar com a demanda que, 
apesar de ter diminuído em 2017, chegou a quase 3,5 milhões de casos novos. 
O resultado desse esforço foi a maior produtividade dos últimos cinco anos e, 
paradoxalmente, o maior acervo no mesmo período. (2019, p. 10) 

Reconhece-se, assim, a falência do exercício da jurisdição como um meio isolado 

para efetivar a resolução de conflitos. Abarrotado com um volume de conflitos 

aguardando julgamento muito além de sua capacidade julgadora, o Estado começou a 

adotar medidas legislativas para diminuir etapas recursais e para buscar a simplificação 

dos ritos processuais. Como já referido, surgiram exigências a serem comprovadas pelas 

peças recursais, como a repercussão geral. O objetivo destas medidas é buscar retirar das 

Cortes Superiores o julgamento de casos concretos, deixando suas estruturas julgadoras 

livres para a apreciação de teses coletivas e julgamentos em tese. Ao STF o status de 

Corte Constitucional e ao STJ a apreciação dos instrumentos normativos 

infraconstitucionais. 

A evolução dos números mostrou que barrar o envio de processos às Cortes 

Superiores, consolidando-as como tribunais para apreciação de teses não resolve o 

problema da falta de um efetivo acesso a uma justiça célere, eficiente e eficaz. A crise 

que percorre os relatórios do Poder Judiciário exige soluções práticas que possibilitem o 

fluxo justo dos milhões de processos pendentes de uma solução, para, somente então, ter-

se por atendidos os ditames do princípio da eficiência. 

3.3 Sustentabilidade  

Há muito tempo o tema sustentabilidade deixou de ser ponto de debate somente 

de ambientalistas ou de entidades e de organismos ligados ao meio ambiente.   Em um 

mundo globalizado com fontes estanques de recursos para prover uma crescente massa 

populacional, não há espaço para os processos produtivos ineficientes e poluidores.  Essa 

afirmação está presente tanto nas planilhas econômicas das metas capitalistas de lucro, 

quanto nas metas sociais que debatem a má distribuição da renda e dos recursos no 

mundo.  

A globalização trouxe transformações irreversíveis a todos os setores da 

sociedade. Os números e indicadores passaram a ser mais transparentes e as realidades 
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conhecidas em todas as partes do mundo. Nenhuma entidade ou setor conseguiu continuar 

operando de forma isolada e sem transparecer as estatísticas e os resultados de seu 

trabalho. A tecnologia transformou a enorme extensão do globo terrestre em uma pequena 

aldeia onde não há distâncias e onde todos sabem sobre todos.  

Impossível o Poder Judiciário ficar alheio a toda essa transformação da realidade 

ao seu redor.  Tal qual tem um compromisso institucional com a sociedade, a atividade 

judicante também tem um compromisso com a sustentabilidade.    

Sobre este quadro, o TRT da 4ª Região pondera em seu site:  

O futuro das pessoas, do meio ambiente e dos recursos é um futuro comum: 
não podemos descuidar de um deles sem pôr em risco os demais. A 
interdependência entre essas três áreas, defendida no conceito de 
Sustentabilidade, sugere que uma abordagem horizontal é necessária para 
construir um mundo socialmente justo, ambientalmente responsável e 
economicamente viável. (TRT da 4ª. Região19, 2019) 

Normalmente, quando a discussão de temas ambientais é atrelada ao 

funcionamento de órgãos públicos, analisa-se os gastos com materiais de expediente e 

recursos energéticos consumidos pela atividade administrativa. Assim, são objeto desta 

análise os desembolsos com folhas de papel, energia elétrica, copos descartáveis, tinta de 

impressora, canetas, etc. e os três pilares – pessoas, ambiente e recursos – são analisados 

sob essa ótica.   Deste tipo de análise decorrem sugestões para o gasto alternativo de 

resmas de papel, reaproveitamento de materiais de consumo, desestímulo ao uso de copos 

descartáveis, etc.  

Todavia, em se tratando de um Poder Judiciário com atividades administrativas 

totalmente informatizadas e com um processo que se tornou totalmente eletrônico há mais 

de uma década, não há sentido em focar-se a discussão ambiental para o hoje praticamente 

nulo gasto com folhas de papel, por exemplo.  

Isto não quer dizer que a discussão ambiental ou a busca pela sustentabilidade 

tenham sido exauridas na atividade judicante. Longe disto. A informatização das 

atividades do Poder Judiciário não afasta a constante necessidade de repensar o 

funcionamento de cada uma de suas estruturas, tal qual deve ocorrer com qualquer 

instituição, seja pública ou privada.  

                                                           
19   TRT/Rio Grande do Sul, na aba de seu sítio que trata da questão ambiental. 
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A informatização exige que a tradicional análise dos três pilares – pessoas, 

ambiente e recursos – volte-se para uma verificação mais profunda do que o simples 

levantamento das despesas administrativo-operacionais que o Judiciário registra em seu 

trabalho diário.  

É necessário que a análise sobre o meio ambiente seja aprofundada e ampliada, 

passando-se a entender o homem como parte integrante de todo o ecossistema. O tempo 

todo o homem interage com o meio ambiente. Não obstante, nem sempre esse mesmo 

homem consegue perceber que é parte integrante do meio ambiente, tampouco lembrar 

que necessita dele para a continuidade da vida de sua espécie.  Estas constatações, nem 

sempre observadas, entrelaçam-se com as ideias da ecologia política trazidas por Warat 

de que tratou o segundo capítulo e são também objeto de reflexão de Antunes:  

Meio ambiente compreende o ser humano como parte de um conjunto de 
relações econômicas, sociais e políticas construídas a partir da apropriação dos 
bens naturais que se transformam em recursos essenciais para a vida humana 
em qualquer de seus aspectos. A construção teórica da natureza como recurso 
é o seu reconhecimento como base material da vida em sociedade (Antunes, 
2014, p. 10). 

Em se tratando das atividades realizadas pelo Poder Judiciário, se a análise 

ambiental se ativer apenas à verificação dos gastos com material administrativo-

operacional, não passará de uma avaliação periférica. O ponto central sobre o qual deve 

se debruçar um estudo contrapondo a atividade judicante e a sustentabilidade deve estar 

atrelado à atividade fim do Poder Judiciário, a qual é inteiramente instrumentalizada e 

operacionalizada através do processo judicial.  

Ainda que haja um gasto ínfimo com itens como consumo de água, papel e copos 

plásticos, o trabalho do Poder Judiciário causará danos ambientais irreparáveis a todo o 

corpo social se, por exemplo, qualquer que seja a demanda ajuizada, lhe sobrevenha a 

entrega de um provimento jurisdicional em um período superior a uma década.   

Esta situação imaginária retrataria um quadro de ineficácia, pela imprestabilidade 

de um julgamento tão tardio, concluído quando já existam situações problemáticas 

consolidadas e podendo também haver o falecimento das partes envolvidas.  Além disso, 

é fácil visualizar-se o prejuízo humano-ambiental decorrente do deslocamento e do 

trabalho de todos os atores processuais (partes, servidores e juízes) movimentando a 

estrutura humana e operacional do Judiciário e dos escritórios por tantos anos, 

encarecendo sobremaneira um procedimento que, como dito, torna-se imprestável pelo 

demasiado decurso do tempo.  
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Isto também não quer dizer seja ambientalmente correto o processo que acaba 

rapidamente, com poucos meses de tramitação por exemplo. Não há sustentabilidade 

ambiental no findar do processo somente por findar, com atos jurídicos mecânicos, 

desvinculados dos anseios das partes e da problemáticas que lhes trouxe dissabor a ponto 

de ser necessária a judicialização.  Neste segundo quadro hipotético não haveria o efetivo 

acesso à justiça e a apreciação do conflito continuaria sendo ineficaz e insustentável, 

gerando também a perturbação ambiental da ausência da atuação real e efetiva de um 

Poder Judiciário comprometido com a comunidade para a qual foi criado para atender.  

Destes exemplos ilustrativos extrai-se com clareza o dano ambiental e social que 

pode ser causado por um processo judicial onde não haja o efetivo diálogo e a ponderação 

sobre o conflito apresentado e que não atenda à garantia constitucional de ter uma duração 

razoável.   

E, das entrelinhas do contexto ilustrado pelos dois exemplos acima citados e 

também pelo conjunto deste trabalho, emerge a clara diferenciação existente entre o litígio 

e o conflito.   

O litígio relaciona-se com o conjunto de palavras usadas para a formulação do 

pleito inicial da demanda judicial, descrevendo o pedido e da causa de pedir.  Assim, o 

litígio é definido no momento do ajuizamento da demanda, é estanque e a ele se restringirá 

a sentença de mérito a ser proferida ao final da instrução do feito, sob pena de incorrer na 

nulidade de que trata o artigo 492 do CPC.  Desta possibilidade decorrem os três clássicos 

vícios causadores de nulidade da sentença de mérito: citra petita, a sentença que aprecia 

menos do que foi pedido; ultra petita, a sentença que em sua apreciação ultrapassa o 

pedido inicial e extra petita, a sentença que julga fora do pedido, apreciando situação 

diversa daquela em relação à qual se baseia a causa de pedir.  

Assim, todo o processamento de uma ação judicial baseia-se na descrição dada 

bem da vida buscado: seja a resposta a ser dada pela parte demandada; seja a instrução 

do feito (quais as provas serão produzidas, que perguntas serão feitas às testemunhas 

arroladas na audiência de instrução, a que período devem se referir os comprovantes a 

serem juntados no feito, etc.); seja a sentença final. Todo o desenrolar da atividade 

judicante baseia-se no litígio.   

Mas a vida humana não é estanque. Todos os dias a vida agrega-se a novos fatos, 

situações, contingências que a fazem renovar-se e decair-se em altos e baixos que vão 

formando a história individualizada de cada ser humano.  Como produto decorrente do 



52 
 

desenrolar da vida humana, o conflito também se expande, se retrai e reinventa-se todos 

os dias, não sendo possível, após vários anos, descrevê-lo com as mesmas palavras 

plasmadas na redação do pedido inicial de uma ação.  O conflito é multidisciplinar, 

renova-se minuto a minuto e só é verdadeiramente tratado por um trabalho que abranja a 

profundidade de suas causas, ainda que não sejam as mesmas ou sequer tenham sido 

mencionadas na superfície da descrição de um pedido inicial.  

Francesco Carnelutti fala da estática e da dinâmica do complexo fenômeno que 

serve de matéria prima para a realidade jurídica, acrescentando o alerta de que as mesmas 

estão sujeitas ao ponto de vista do observador:  

Estática e dinâmica não são, pois, por seu turno, senão modos de ser do 
observador e da observação, não da realidade. A realidade em si não é nem 
estática, nem dinâmica. Só quando isolamos, por abstração, um ou mais objetos 
é que se gera a ideia do movimento e da permanência. Os princípios de estática 
e de dinâmica não significam senão as regras da observação desenvolvida deste 
ou daquele modo, e o resultado da observação conduzida num ou noutro 
sentido (Carnelutti, 1999, p. 36).  

Disto resulta a impossibilidade técnica de uma sentença de mérito conseguir 

abranger a totalidade de uma situação conflituosa se desde o momento em que o pleito 

chegou ao Poder Judiciário houve um grande decurso de tempo.  O artigo 493 do CPC 

traz uma previsão que permite mitigar-se esta limitação jurisdicional, permitindo que no 

momento em que irá proferir sua decisão o juiz leve em consideração fato constitutivo, 

modificativo ou extintivo do direito ocorrido depois da propositura da ação e que 

apresente capacidade de influir no julgamento.   A necessária delimitação e objetividade 

da norma técnica traz em sua redação as limitações que mantém o descompasso entre a 

dinâmica diária dos conflitos e a definição do campo julgador através de um litígio.  Além 

disso, a hipótese no artigo 493 do CPC exige a que o Juiz tome conhecimento do fato, 

seja de ofício ou a requerimento das partes. Para concretização destas hipóteses deve estar 

presente o interesse e/ou a diligência das partes para informar as novas nuances 

tempestivamente no processo ou a concretização da remota possibilidade de, entre 

centenas de demandas judiciais, a alteração fática de um litígio específico chegar ao 

conhecimento do julgador.  

O processo precisa de tempo de tramitação, tempo para amadurecimento das 

discussões, tempo para que sejam ouvidas as partes. Mas esse tempo precisa ter a 

razoabilidade da garantia esculpida no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição 

Federal.  



53 
 

Em qualquer área de atuação pode-se denominar de razoável o procedimento que 

não gera dano ambiental, o que opera de modo sustentável e eficiente. No âmbito judicial, 

o tempo médio de duração de um processo que poderia ser considerado como aceitável 

diante de conjunturas de falta de estrutura e aumento de demanda tornou-se insustentável. 

No Anuário Justiça em Números o CNJ registra que em 2015 o tempo médio de duração 

de um processo era de 5 anos e 6 meses. Em 2016 o CNJ apurou que o tempo de duração 

de um processo, somente na fase de execução era de 8 anos e 11 meses na Justiça Estadual 

e de 7 anos e 9 meses na Justiça Federal.  Até aquele ano na apuração do CNJ não havia 

o levantamento de dados sobre as conciliações realizadas.  

 O mesmo levantamento publicado pelo CNJ publicado em 2019 informa que em 

2018 o tempo médio de duração de um processo diminuiu para 4 anos e 10 meses.  Em 

2018 foram proferidas 31.883.392 sentenças.  O CNJ também apurou que em 2018 os 

processos trabalhistas e dos Juizados Especiais Estaduais e Federais encerram a fase de 

conhecimento em até 12 meses, sendo que o processo comum tem uma média de duração 

de 1 ano e 10 meses.   A fase de execução tem sido o fator que aumenta substancialmente 

o tempo médio de tramitação de um processo no Brasil, com uma média de 5 anos e 11 

meses para o arquivamento de um processo.  

Percebe-se que a baixa no tempo médio de tramitação dos processos no Brasil e a 

diminuição do número de casos pendentes de julgamento é fruto de um esforço20 dos 

membros do Poder Judiciário. Esse esforço existe tanto nas ações de informatização das 

atividades, quanto na implementação de ações estratégicas para gerir o fluxo de trabalho, 

como a especialização das varas. 

Sobre a especialização das varas, o CNJ anota que 92% dos processos de 

Execução Fiscal tramitam em varas especializadas e apenas 8% em varas cumulativas. 

No âmbito do TRF da 4a Região, as Resoluções 101 e 102 de 29/11/2018 determinaram 

a especialização de todas as Varas Federais de Santa Catarina, o que também ocorreu nos 

estados do Paraná e Rio Grande do Sul. Com isto, cada Vara Federal trabalha somente 

com uma matéria específica, buscando a especialização da atividade, a melhoria da 

qualidade técnica do processamento, da instrução, da análise e das decisões proferidas e 

o aumento da produtividade. 

                                                           
20  Com o processo eletrônico abriu-se a possibilidade de trabalhar em qualquer lugar, via 

internet.  É muito comum ver-se nos processos atos praticados por procuradores, juízes e, inclusive, 
servidores, em horários e dias de folga.  
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A especialização das Varas é uma medida buscando a eficientização do processo 

judicial e somente é possível com o atual grau de informatização das atividades. Isto 

porque a especialização gera o afastamento físico entre o jurisdicionado e a vara onde 

tramita seu processo. É o que ocorre, por exemplo com a competência fiscal na Subseção 

de Chapecó. Por força da Resolução TRF 4a Região nº 102 de 29/11/2018, a 1ª e a 2ª 

Varas Federais que tinham competência cumulativa para várias matérias, passaram a 

atuar, respectiva e exclusivamente, com matéria penal e cível. Assim, o cidadão que 

residir em Chapecó e for executado em uma ação fiscal não terá seu processo distribuído 

e tramitando na Subseção de Chapecó, ainda que no citado Município estejam instaladas 

três Varas Federais. Essa execução fiscal será distribuída para uma das Varas 

especializadas em matéria fiscal existentes nas Subseções de Criciúma, Joinville ou 

Florianópolis.  Assim, caso seja realizada alguma audiência de instrução ou conciliatória 

em uma execução fiscal em que a parte Executada resida em Chapecó, o ato será realizado 

por videoconferência com as Subseção onde o processo foi distribuído.  O mesmo se diga 

em relação a atendimentos específicos, que serão feitos por telefone ou por e-mail. Nestes 

casos, o ponto de contato físico da parte com um atendimento pessoal ficou sendo o setor 

de distribuição de processos de cada Subseção ou, com mais possibilidade de diálogo 

sobre o feito e seu deslinde, cada um dos CEJUSCON`s.  Ressalte-se que em Subseções 

como Concórdia e São Miguel do Oeste não há CEJUSCON instalado.  

Destes dados extrai-se que há um aumento da produtividade da qual não se 

dissocia a sobrecarga de trabalho dos magistrados e, sobretudo, dos servidores. O 

Relatório Justiça em Números de 2019, que registra o trabalho do Poder Judiciário em 

2018, aponta a existência de 4.494 cargos vagos de magistrados e 40.984 cargos vagos de 

servidores.  

O sumário executivo do “Justiça em Números” de 2018 registra o crescimento da 

produtividade em todas as instâncias: 1º grau, 2º grau e tribunais superiores. Em média, 

cada juiz julgou quase 8 casos por dia útil do ano. A carga de trabalho de um servidor da 

área judiciária do 1º grau ainda é quase dobro o do servidor do 2º grau: são 602 casos por 

servidor do 1º grau para 312, na segunda instância. Estes números não sinalizam para 

eventual redução da sobrecarga de trabalho na segunda instância, uma vez que naquela 

seara as discussões e o número de dados e documentos a serem analisados em cada 

processo aumenta sobremaneira.  

Em 2018, houve redução tanto no número de servidores quanto no número de 
magistrados, registrando queda de, respectivamente, 0,1% e de 0,3% entre os 
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anos de 2017 e 2018. (...) Durante o ano de 2018, foram proferidas 32 milhões 
de sentenças e decisões terminativas, com aumento de 939 mil casos (3%) em 
relação à 2017. Registra-se, também, crescimento acumulado de 36,8% da 
produtividade em 10 anos (Relatório Justiça em Números 2019, CNJ).  

  Mesmo com a informatização e com a adoção de diversas medidas 

administrativas e judiciais para dar vasão ao volume de trabalho, o sistema procedimental 

ainda é moroso e vem funcionando com uma estrutura que opera na capacidade máxima, 

a beira de um colapso, sobretudo no aspecto humano.   

Ressalte-se que, sob o palio da análise da conveniência ou da oportunidade, aos 

Poderes Executivo e Legislativo é aberta a possibilidade de não realizar determinada obra 

ou não debater / aprovar determinada legislação.   O princípio da inafastabilidade da 

jurisdição estampado no inciso XXXV do artigo 5º da CF impõe ao Poder Judiciário o 

dever de apreciar toda e qualquer alegação de lesão ou ameaça a direito que lhe seja 

apresentada.  

Sobre o princípio da inafastabilidade da jurisdição qualificada:  

O direito de ação pertence a todos quantos aleguem terem sido lesados em seus 
direitos ou que estejam em vias disso. Não apenas as pessoas naturais, mas 
também as pessoas jurídicas e algumas entidades despersonalizadas, como 
órgãos administrativos (PROCONS, p.ex.) ou as chamadas pessoas formais 
(condomínio, massa falida, espólio, etc.) têm o direito de formular pretensão 
perante o Poder Judiciário. (...) O direito de ação é o direito a uma jurisdição 
qualificada; direito a uma jurisdição tempestiva, adequada e efetiva. (Didier Jr, 
2014, p. 124) 

O princípio da inafastabilidade da jurisdição é uma garantia dos cidadãos 

brasileiros, um patrimônio do processo de construção de uma realidade democrática e 

participativa pensada pelo legislador constituinte.  

É necessário indagar-se como um sistema assim, funcionando com sua capacidade 

máxima ultrapassada, pode bem conduzir demandas complexas, como aquelas 

relacionadas ao direito ambiental, onde se discute a preservação de bens de interesse das 

presentes e futuras gerações. Essa dúvida arrasta-se no tempo, sem o respaldo de uma 

contrapartida estatal capaz de lhe assegurar uma resposta afirmativa. É sedimentada a 

antiguidade desse questionamento.  

O Poder Judiciário tem buscado repensar suas atividades e assim deve continuar 

fazendo. E deve fazer tal tarefa indagando se o processo judicial atual está apto a servir 

de instrumento para assegurar o acesso a uma justiça efetiva, a propiciar o diálogo entre 

as partes e a conduzir os elementos juntados na formação de um provimento jurisdicional 

pacificador e de efeitos positivamente práticos perante o caso concreto.  Esses 
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questionamentos não buscam problematizar o desempenho da atividade do Poder 

Judiciário. São, isto sim, uma condição necessária para que este Poder possa bem 

desempenhar sua missão de promover a pacificação social de uma população cujos 

conflitos são dinâmicos e tem potencial de crescimento caso não recebam um tratamento 

tempestivo e adequado.  

Essas indagações também são feitas pela doutrina:   

Diante da crescente complexidade socioeconômica dos últimos tempos, estão 
os tribunais e seus respectivos magistrados aptos, funcional e tecnicamente, a 
lidar com os conflitos classistas e transgressões de massa envolvendo grupos e 
coletividades? Dada a explosão de litigiosidade inerente ao avanço dessa 
complexidade, têm as diferentes instâncias judiciais condições de 
desempenhar com eficácia suas funções básicas de absorver tensões e reduzir 
incertezas dos sistemas político e econômico, limitando os conflitos e 
impedindo sua generalização?  (....) o judiciário pode atuar tanto na 
reorganização do tecido social em bases igualitárias quanto na consolidação de 
um sistema jurídico moderno e eficiente? (Faria, 1989, p. 5). 

Todas as medidas legislativas já mencionadas neste trabalho demonstram que 

estes questionamentos também transitaram pelas mesas diretivas do Poder Judiciário. 

Evidencia-se, também, que há determinada preocupação com a sustentabilidade e com a 

postura ambiental do Poder Judiciário. Em 20/08/2019 o CJF determinou a implantação 

de um Plano de Logística Sustentável. A medida foi determinada por meio da Portaria 

422 do CJF e tem como justificativas o atendimento da necessidade de criar unidades ou 

núcleos socioambientais nos órgãos e conselhos do Poder Judiciário e a necessidade da 

efetiva participação do órgão em ações planejadas e continuadas ligadas à mobilização e 

sensibilização para questões socioambientais no âmbito do Poder Judiciário.  

Para realizar os fins propostos, o Plano de Logística Sustentável do CJF tem como 

orientações a adoção de medidas socioambientais que visem o gerenciamento eficiente e 

eficaz de bens e serviços, a integração de tecnologias que acarretem um impacto 

socioambiental menor e a adoção de ações sociais e humanísticas, com implementação 

de políticas inclusivas.  

Oxalá que as medidas e a política humanística e inclusiva prevista pela Portaria 

CJF 422/2019 não se eximam de tratar o processo judicial com a atenção e o pensar a ele 

devido, sendo ele o produto/serviço a ser administrado como o principal mecanismo para 

a construção de um Poder Judiciário sustentável e aliado a um meio ambiente 

ecologicamente ajustado e equilibrado.  

A resolução de conflitos por meios adequados pode contribuir para a 

sustentabilidade e para a racionalidade ambiental do sistema judiciário, na medida em que 
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oportuniza à sociedade a retomada do poder entregue ao Estado Juiz, neutralizando os 

pontos em que este se mostra incapaz de assegurar a efetiva pacificação social.  Nisto o 

processo compositivo garante o cumprimento do Objetivo 16, dentre as metas fixadas 

pela Organização das Nações Unidas na agenda de desenvolvimento do milênio definida 

em 2015, durante a Cúpula de Desenvolvimento Sustentável21, a saber: 

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o 
desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e 
construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.   

Carlos Sobrinho e Oliveira (2007, p. 111/128) assinalam o processo judicial como 

instrumento imperativo da atuação do Estado-Juiz, defendendo a participação social na 

formação e deliberação sobre o deslinde da marcha processual. Os autores traçam um 

paralelo entre a cidadania, o acesso à justiça e o meio ambiente, demonstrando que os três 

são garantias fundamentais cuja efetivação está interligada e é interdependente. Segundo 

Carlos Sobrinho e Oliveira (2007, p. 122), o processo judicial figura como “direito 

subjetivo público a uma administração proba e eficiente e a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado”. 

Para se tornar uma realidade, a sociedade ecologicamente equilibrada e 

sustentável que todos querem precisa da conscientização, da mudança de postura e de 

atitudes em vários fatores. Um desses fatores é o processo judicial, que deve se tornar 

ágil, eficiente, inteiramente compartilhado e pensado por todos os seus atores, de forma 

a instrumentalizar a garantia constitucional do acesso à justiça de forma plena e 

aproveitável de modo prático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 https://nacoesunidas.org/pos2015/, consulta em 01/03/2019. 
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4 MEIOS ADEQUADOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

Se um terceiro com uma estrutura complexa como o instrumental julgador que o 

Estado formou não se mostra eficiente e eficaz para a solução de conflitos, haveria outros 

modos por intermédio dos quais poderiam ser equacionados os conflitos que 

necessariamente brotam diariamente dos relacionamentos humanos? 

Imperioso destacar que dentre as formas de solucionar um conflito, a tutela 

jurisdicional é um dos grandes gêneros, representando a forma pela qual a solução é ditada 

por um terceiro imparcial, a quem foi entregue o monopólio da importante tarefa do 

exercício da jurisdição.   

Outro gênero, que imperava antes do estabelecimento do monopólio da jurisdição 

é a autotutela22, onde não havia solução alguma de conflito, apenas o império do mais 

forte sobre o mais fraco.  Paralelamente a tais meios está a autocomposição, método de 

excelência, onde as partes ajustam entre si uma solução, sem a necessidade de qualquer 

intervenção de outrem na solução da questão existente.   

A par dos gêneros tutela jurisdicional e autocomposição estão os meios de 

resolução de conflito de que trata este tópico, os quais se enquadram como uma 

subespécie diferenciada da tutela jurisdicional. Neles a solução é construída pelos 

envolvidos no conflito, com o auxílio direto ou indireto de um terceiro, nomeado pelas 

próprias partes envolvidas (como no caso da arbitragem) ou pelo Juiz (com ocorre com a 

mediação e a conciliação).  

Sobre o princípio da inafastabilidade da Jurisdição, já mencionado neste trabalho, 

o Manual de Mediação e Conciliação da Justiça Federal pontua haver harmonia com o 

uso de MASC: 

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, que prevê que “a lei não excluirá 
da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (art. 5º., inc. 
XXXV, da CF), não implica necessariamente a exigência de um julgamento 
feito por um juiz que imponha uma solução ao caso. O que importa é que haja 
uma resposta adequada, efetiva e oportuna aos que buscam a tutela do 
Judiciário. Dependendo do conflito, a resposta mais adequada é valer-se dos 
meios consensuais, que integram, assim, o conceito de jurisdição e de acesso à 
justiça. (Justiça Federal, 2019, p. 23). 

                                                           

22  Calmon (2007, p. 30) assinala que, embora atualmente proibida, a autotutela permanece em 
resquícios do ordenamento, como nos casos de legítima defesa no direito penal; na autoexecutoriedade do 
direito executivo; a rescisão indireta e a greve no direito do trabalho e o desforço imediato, a retenção por 
benfeitorias e o penhor legal no direito civil. 
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Em um meio de ideias tão díspares como a área jurídica, em que as conclusões 

são produtos de construções subjetivas, surgem os chamados modos adequados de 

solução de conflitos. Práticos, rápidos, construídos pelas próprias partes, tais métodos não 

possuem o desvalor que existia no desequilíbrio que a autocomposição apresentava e 

tampouco a morosidade e a ineficiência da que jurisdição tradicional apresenta quando é 

usada como o único meio para solucionar os conflitos apresentados. 

Mauro Cappelletti discorre sobre a adoção de meios diversos da jurisdição para a 

solução dos conflitos: 

Existem vantagens óbvias tanto para as partes quanto para o sistema jurídico 
se o litígio é resolvido sem necessidade de julgamento.  A sobrecarga dos 
tribunais e as despesas excessivas para as partes ressaltam os benefícios das 
soluções rápidas e mediadas, tais como o juízo arbitral. Ademais, parece que 
tais decisões são mais facilmente aceitas do que decretos judiciais unilaterais, 
uma vez que elas se fundam em acordo já estabelecido entre as partes. É 
significativo que um processo dirigido para a conciliação – ao contrário do 
processo judicial, que geralmente declara uma parte ‘vencedora’ e outra 
‘vencida’- ofereça a possibilidade de que as causas mais profundas de um 
litígio sejam examinadas e restaurado um relacionamento complexo e 
prolongado (Cappelletti, 1998, p. 83/84). 

Neste passo, consoante já adiantado na introdução deste trabalho, impõe-se uma 

definição terminológica para justificar a adoção da nomenclatura adotada por Calmon 

(2007, p. 29/34). Conforme se verá adiante, técnicas como a conciliação e a mediação 

eram uma imposição processual pouco usada e que por vezes atrapalhavam a lenta e 

ineficiente linha de produção da cultura da sentença.   

 Reiteradas alterações legislativas reconheceram os benefícios numéricos e fáticos 

da adoção de outras técnicas de resolução de litígio, diversas da jurisdição. Com isto, as 

mesmas deixaram a posição processual de serem medidas impostas, geradoras de atraso 

na marcha processual e passaram a ser uma etapa processual obrigatória, com a imposição 

legal às partes e aos agentes públicos envolvidos no procedimento de manterem uma 

postura receptiva e colaborativa frente à possibilidade de encerramento do feito através 

da autocomposição.  Desta ocorrência paralela entre o julgamento tradicional, que finda 

o processo por meio de uma sentença de mérito e o sistema de resolução de conflitos por 

outros meios, como a conciliação e a mediação, é que se passou a denominar estes de 

meios alternativos de resolução de conflitos.  

 Mas nem os conflitos, nem os processos são variáveis a serem geridas como 

mecanismos de uma linha de produção. Repisa-se que cada processo é uma vida e cada 

vida é única, exigindo análise e condução individualizados e específicos.  Alguns 
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conflitos somente serão solucionados através da imposição de uma sentença de mérito; 

outros precisam da profundidade do diálogo de um processo efetivo de mediação para 

serem resolvidos, ao passo que, por exemplo, há conflitos que somente serão 

equacionados em uma mesa conciliatória contando com a interferência sábia de um 

conciliador.  

 Diante disto, entende-se que cada um dos modos de resolução de conflitos, neles 

incluída a tutela jurisdicional, tem uma forma e características próprias que o tornam mais 

apropriado para cada tipo de conflito. Assim, revela-se pertinente dizer método adequado 

de solução de conflito em substituição à tradicional nomenclatura de método alternativo.  

Muitos conflitos jamais encontram solução, o que se constitui em um problema 
crônico para a sociedade. É a chamada litigiosidade contida. Isso ocorre porque 
muitas vezes não é compensatório valer-se do processo judicial (custoso, 
moroso e complicado) e porque outros meios eficazes não se apresentaram para 
suprir tal deficiência. Alguns conflitos encontram solução perante os juízes; 
outros se resolvem pelo triunfo da força ou perspicácia do mais poderoso; e 
ainda há os que são resolvidos em consenso, por obra das próprias partes, 
algumas vezes auxiliados por terceiros. (Calmon, 2007, p. 29). 

  A adoção de determinado método para a resolução de um conflito não deve ser 

uma alternativa. Deve ser uma escolha pensada e ponderada diante das características e 

nuances do conflito e dos diferentes métodos disponíveis. Deve ser uma escolha que 

permita chamar o método adotado de adequado.  

 Destaca-se a opinião do processualista Fredie Didier Jr., um dos membros da 

comissão que produziu o texto do CPC/2015 na Câmara dos Deputados, o qual assenta 

que o novo código trata a jurisdição, sobretudo o acesso aos tribunais como um método 

subsidiário de resolução de conflitos e reafirma a adoção de medidas para minorar o 

acesso aos mesmos, nos seguintes termos:  

É importante registrar que o CPC ratificou a consagração de um sistema de 
justiça multiportas: a tutela dos direitos pode ser alcançada por diversos meios, 
sendo a justiça estatal apenas um deles. Atualmente, deve-se falar em “meios 
adequados de solução de conflitos”, designação que engloba todos os meios, 
jurisdicionais ou não, estatais ou não, e não mais em “meios alternativos de 
solução de conflitos”, que exclui a jurisdição estatal comum e parte da 
premissa de que ela é a prioritária.  
Nesta nova justiça, a solução judicial deixa de ter a primazia nos litígios que 
permitem a autocomposição e passa a ser a ultima ratio, extrema ratio.  
A doutrina reafirma esta mudança, que significa, além da necessidade de 
adequação da justiça, a emergência da atipicidade dos meios de solução de 
conflitos:  “o direito de acesso ao Direito, pilar fundamental do Estado de 
Direito, vem sofrendo profundas transformações. Deixou de ser um direito de 
acesso ao Direito através do direito de acesso aos tribunais para passar a ser 
um direito de acesso ao direito, de preferência sem contato ou sem passagem 
pelos tribunais (...). Agora, o direito de acesso aos tribunais, é um direito de 
resguarda, sendo seu exercício legítimo antecedido de uma série de filtros 
(Didier Jr., 2018, p. 197/198).  
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No desenrolar de um processo através de um MASC há (ou deve haver) uma 

mudança de postura e de sentimentos de todos os atores processuais.   

O Juiz deixa de ser o soberano ditador de uma suposta solução segundo a vontade 

da lei e passa a ser um auxiliar proativo que busca entender o reclamo das partes e 

conduzi-las à construção de uma solução equânime. Ao juiz também recai o poder/dever 

de delegar a um conciliador ou mediador por ele nomeado a citada atividade de auxílio 

às partes na construção de uma solução conjunta, de forma a deixar as partes com mais 

liberdade de deliberar sobre suas demandas.   

 De alguém que outrora ditava a vontade da lei o juiz deve passar a ser um 

mero auxiliar dos novos verdadeiros titulares da autoria do deslinde final. E esse deslinde 

não vem através de uma decisão unilateral, mas é o resultado de uma solução 

coletivamente construída por aqueles que tradicionalmente estariam usando suas forças e 

recursos para digladiarem-se em busca de uma vitória construída com a derrota da outra 

parte, chamada parte contrária.  

Esclarece-se que a prerrogativa de poder atuar como um auxiliar das partes na 

construção de uma saída conjunta em nada retira, ou mesmo macula, a importância e a 

necessidade da autoridade do magistrado e da jurisdição. Já restou assentada neste 

trabalho a importância e a garantia para todos os brasileiros que é o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição, o qual, repise-se, é um patrimônio do processo de 

construção de uma realidade democrática e participativa.  

A jurisdição é uma janela institucional que se abre estendendo luzes de justiça 

sobre todo aquele que se entende lesado ou oprimido, qualquer que seja causa ou o 

causador.  Se lhe falta acesso a determinado remédio, é a justiça a última tentativa de 

obtê-lo; se há uma dívida legítima não paga, é na justiça o lugar para buscar reavê-la; se 

a família possui problemas conjugais irresolúveis ou algum familiar precisa da assistência 

em alimentos, o lugar para buscar a resolução é na justiça; o mesmo se diga em relação a 

determinado dano ambiental ou a um crime que ameace a segurança e a paz de todos.  

Ocorre que, a bem da importância que possui o julgador, não é justo com ele e nem com 

os jurisdicionados que todos os casos, indistintamente, entrem na “fila” de um gabinete 

desprovido de capacidade para atende-la.  A crescente multiplicidade de casos que o 

cercam selam a impossibilidade de o julgador vir a apreciá-los com a atenção e o cuidado 

devidos. Também não é racional que o conflito entre dois vizinhos que se digladiam em 

razão da altura de um muro tome o tempo de um julgador que poderia e deveria estar 
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analisando o pedido de concessão de tutela para que uma parturiente de alto risco tenha 

acesso a determinado hospital particular.   

Ademais, qualquer que seja o MASC adotado para determinado processo judicial, 

sempre que o resultado não trazer a esperada finalização do conflito o mesmo será 

remetido ao julgador que, com toda a autoridade devida, ditará a solução ao caso. O 

mesmo julgador que em um momento inicial busca atuar como auxiliar das partes na 

tentativa de construção de uma solução para o conflito, virá a atuar como julgador do 

litígio se essa tentativa falhar. Exatamente por isso que o bom julgador se exime de 

participar da execução de um MASC. Evitando qualquer envolvimento com um caso que 

poderá vir a julgar, o magistrado deve nomear conciliadores e mediadores para atuarem 

na tentativa compositiva.  Tratam-se de dois momentos processuais distintos que apenas 

prestam-se a ressaltar a importância do julgador por intermédio da disseminação da 

cultura da resolução pelas próprias partes envolvidas em relação aos litígios possíveis e 

envio ao àquele somente dos casos onde não foi possível a composição.  

 Essa mudança explica porque a busca pela resolução de um conflito por um meio 

adequado é uma estratégia política exitosa e, conforme observa Gaglietti (2013, p. 10), 

transforma sentimentos. Em consequência, resolve definitivamente um conflito que 

talvez permaneceria existindo se recebesse uma sentença de mérito. Nalini (2018, p. 111) 

acrescenta que “o juiz do século XXI precisa ser mais um pacificador do que um técnico 

insensível que faz incidir a vontade da lei à causa que lhe foi submetida”. 

O sistema de justiça multiportas que a cada dia se consolida no Brasil é mais que 

uma forma de gestão e de tentativa de equacionamento de um passivo que se estende há 

anos nos relatórios do Poder Judiciário. Cuida-se de uma medida que visa, a um só tempo, 

zelar pelo bom uso do erário e, conforme se verá adiante, promover a pacificação social 

mediante a resolução definitiva dos conflitos.  Em razão destes fatores, a mudança de 

postura do magistrado é um indicativo de maturidade jurisdicional e de planejamento 

estratégico-operacional da atividade judicante.  

Por seu turno, as partes são compelidas a abandonar a postura de cidadãos 

descontentes aguardando o que chamam de justiça sobre suas mazelas e são incentivadas 

a adotar uma posição de sujeitos ativos na tarefa de resolver e finalizar o conflito 

existente, auxiliando na construção das determinações que irão reger o respectivo caso 

concreto. 

Além disso, a mudança de paradigma propiciada pelo uso de um meio adequado 
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de resolução de conflito, principalmente pela conciliação e pela mediação, propicia um 

avanço mais amplo. Indo muito além de apenas acompanhar o deslinde de seu conflito 

junto ao Poder Judiciário, o titular tem a possibilidade direta de ajudar a construir e definir 

a solução do mesmo. E esse empoderamento dos jurisdicionados pode ultrapassar a 

prerrogativa de ser participante ativo na construção da melhor solução possível para o seu 

conflito particular, vindo ele a contribuir para o bom funcionamento do Poder Judiciário 

por intermédio do conflito em que ajudou a solucionar.  

Essa reinvenção na postura processual deve atingir, primeiramente, o patrono de 

cada uma das partes.  Evidencia-se que a busca compositiva demanda a mudança na 

cultura jurídica e na postura profissional dos operadores do direito. Por isso, concorda-se 

com Gaglietti (2016, p. 113) quanto à necessidade de os conteúdos acerca dos métodos 

adequados do trato das situações conflituosas serem fortalecidos e incentivados, com a 

inclusão dos mesmos nas matrizes curriculares dos cursos de direito, nos editais de 

concursos na área jurídica, bem como no exame da OAB.  

Por intermédio dos meios adequados de solução de conflitos os litigantes são 

desafiados a participarem da formação de saídas para todas as suas queixas em relação ao 

Poder Judiciário.  Esta prerrogativa é automática e desenrola-se juntamente com o 

processo de composição do litígio, da mesma forma que, a contrário sensu, quando um 

processo se arrasta por décadas, há um demérito ao caso concreto e também à condição 

institucional do Poder Julgador. 

Quando uma parte está descontente com o andamento de seu processo, as queixas 

e o inconformismo derramam-se não só a este, mas a todo o Poder Judiciário. Da mesma 

forma, quando o tramitar de um processo ocorre de forma a trazer uma resposta eficiente 

temporal e meritoriamente, capaz de gerar efeitos úteis ao caso apresentado e, assim, à 

vida de todos os envolvidos, há uma impressão favorável não apenas ao caso particular, 

mas ao funcionamento do Poder Judiciário em si.  

Nessa mesma linha:  

O sentido contemporâneo da palavra jurisdição é desconectado – ou ao menos 
não é acoplado necessariamente – à noção de Estado, mas antes sinaliza para 
um plano mais largo e abrangente, onde se hão de desenvolver esforços para 
(1) prevenir a formação de lides, ou (2) resolver em tempo razoável e com 
justiça aquelas já convertidas em processos judiciais (Mancuso, 2014, p. 60).  

A resolução de um conflito por um meio adequado – que não seja a jurisdição - 

coloca na mão do jurisdicionado também a condição de ser condutor de uma parcela da 
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administração do Estado-Juiz. Se trabalhada adequadamente, esta informação pode gerar 

envolvimento consciente, no que novamente o tema relacionado a uma matéria processual 

se entrelaça com a sustentabilidade.  

E também sobre este aspecto macro de análise da atividade judicante vê-se que as 

partes são desafiadas a se envolver com o resultado final do esforço compositivo, como 

corresponsáveis e coautoras das benesses coletivas dele advindas.  Feldmann (2011, p. 

54) pontua que envolvimento é conhecer profundamente a cadeia de custódia de nossas 

atitudes.  Mediante o envolvimento, um cidadão coloca na balança as coisas o circundam 

e passa a avaliar a cadeia de impactos que tais coisas terão antes e depois dele.  

Por isso, envolvimento gera sustentabilidade. Cada um, fazendo a diferença em 

seu caso concreto, traz a sua parcela de contribuição para a eficientização do pleito. A 

sustentabilidade global é construída com as pequenas parcelas do envolvimento 

consciente de cada cidadão.  

Acerca da participação cidadã da sociedade civil: 

A partir dos anos 1980, a sociedade civil e seus representantes passaram a se 
movimentar, participando, discutindo, criando espaços, querendo 
transformações e firmando o conceito de cidadania planetária: cada um de nós 
atuando e participando das decisões que envolvem o futuro comum. Uma nova 
configuração de direitos e deveres. Com o diferencial de que os deveres, a 
partir da dali, e cada vez mais, assumiram uma importância primordial.  
Deveres para com as futuras gerações e para com o planeta. Com o 
desenvolvimento dos meios de comunicação e com a generalização das 
conexões imediatas e globais do mundo on-line, o salto foi ainda mais amplo. 
Começamos a viver efetivamente a realidade de uma cidadania planetária 
(Feldmann, 2011, p. 46). 

Seja pela mudança de postura em relação a si e a seu conflito, seja pela 

possibilidade de resolvê-lo rapidamente, atuando de modo proativo para a solução de seus 

próprios problemas e, por ricochete, dos problemas do Poder Judiciário e do próprio 

Estado, o fato é que o empoderamento trazido às partes pelos MASC é uma forma de 

exercício da cidadania com excelência. É o que ensina Luiz Alberto Warat:    

Falar de autonomia, de democracia e de cidadania, em um certo sentido, é 
ocupar-se das capacidades das pessoas para se autodeterminarem em relação e 
com os outros; autodeterminarem-se na produção da diferença (produção do 
tempo com o outro). E a autonomia uma forma de produzir diferenças e tomar 
decisões em relação à conflitividade que nos determina e configura em termos 
de identidade e cidadania; um trabalho de reconstrução simbólica dos 
processos conflitivos das diferenças que nos permite formar identidades 
culturais, e nos integrarmos no conflito com o outro, com um sentimento de 
pertinência comum. E uma forma de poder perceber a responsabilidade que 
toca a cada um em um conflito, gerando deveres reparadores e 
transformadores. (Warat, 2004, p. 66). 

É certo que o uso dos meios adequados de solução de conflitos não será a tábua 
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salvadora para uma situação de ineficácia institucional.  Mas poderá dar grande 

contribuição na equalização de parte do problema, a depender do grau de conscientização 

e engajamento daqueles que estão envolvidos interna e externamente com a atividade 

judicante e com números cujo conjunto é denominado por alguns de “crise do Poder 

Judiciário”.  A esse respeito:   

A denominada `crise da justiça` ocupa espaço crescente na agenda política e 
acadêmica. A sociedade, em muitos países, demonstra estar insatisfeita com o 
serviço público de justiça, que não atende adequadamente às suas 
necessidades, tanto na área cível como na penal. Queixa-se da ausência de 
justiça e da sua morosidade, bem como da ineficácia de suas decisões. Resolver 
esse problema é um desafio a ser vencido de forma complexa e coordenada, 
não sendo sábio esperar que uma só iniciativa venha a servir de panaceia para 
males tão fortemente enraizados (Calmon, 2007, p. 3).  

O desafio desse romântico deslinde consensual dos processos é não ser eliminado 

facilmente diante da proliferação do número de ações, contrapondo-se a uma estrutura 

praticamente estanque, na qual busca-se estruturar o sistema multiportas. 

É consenso entre os julgadores, de todos os graus de jurisdição, que a composição 

amigável é uma das melhores formas de solucionar conflitos. Ela fortalece a pacificação 

social, por vezes sendo o único meio de efetivamente obtê-la. Acelera a prestação 

jurisdicional e assegura a satisfação dos jurisdicionados, os quais não terão surpresas com 

o provimento jurisdicional obtido, pois ajudaram a formá-lo, retomando o poder 

jurisdicional que outrora outorgaram ao Estado. 

Esse consenso também paira sobre o Poder Legislativo, especialmente se 

verificando a partir do novo Código de Processo Civil. Em várias disposições, como os 

artigos art. 3º, § 3º; art. 139, V; art. 334, caput, o CPC/2015 elege o princípio da primazia 

da autocomposição como modelo norteador da tramitação dos processos judiciais. A 

busca conciliatória também é o direcionamento dado para os atores processuais nos 

Juizados Especiais, tanto estaduais, quanto federais (conforme artigo 2º da Lei 9099/95 e 

artigo 1º Lei 10.259/2001). 

Com isto, os CEJUSC`s - Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania 

que já haviam sido constituídos no âmbito da Justiça Estadual e os CEJUSCON`s – 

Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadanias na Justiça Federal efetivam uma 

transposição conceitual em sua atuação. O CNJ determinou em resolução que tribunais 

de todo o país ofereçam núcleos consensuais para resolução de conflitos. A medida faz 

parte da Política Nacional de Tratamento dos Conflitos de Interesses, que visa assegurar 

a conciliação e mediação das controvérsias entre as partes, assim como prestar 
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atendimento e orientação aos cidadãos. 

Principalmente depois da entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, o 

que já chegou a ser pensado como uma alternativa processual atrativa agora é uma etapa 

processual obrigatória. A concretização dessa etapa exige a análise, o repensar e o 

trabalhar das deficiências técnicas e culturais da estrutura existente e da postura de todos 

os atores processuais. Nascimento e Araújo (2018, p. 7) arrazoam que para que o 

Judiciário consiga equacionar o trâmite de milhares de processos deve haver também a 

conscientização dos profissionais do direito sobre o papel dos métodos de resolução 

consensual e do incentivo à sua utilização nos casos cabíveis. 

Os MASC não devem ser adotados como forma de promover a celeridade 

processual, pura e simplesmente. A adoção de um MASC para a resolução do conflito 

deve ser uma escolha consciente e baseada no fato de que, para as peculiaridades do caso 

apresentado, será o modo mais adequado, ou seja, a postura mais indicada a ser tomada, 

consoante ensina a doutrina:  

A mediação e a conciliação não podem ser vistos apenas como meios de gerar 
celeridade processual. Essa poderá ser uma das consequências, mas sua função 
primordial é dar autonomia aos conflitantes para decidir seus conflitos 
responsabilizando-os por suas escolhas. Em se tratando de “desafogar o 
judiciário”, talvez o principal ganho a partir da conciliação/mediação seja a 
prevenção de novos conflitos que se dará pelo tratamento adequado do litígio 
atual evitando que este retorne ao judiciário ou à Central de Mediação na forma 
de um novo conflito. (Spengler, 2014, p. 75).   

A busca por outros meios de resolver os conflitos deve andar lado a lado com a 

atividade judicante, em uma salutar troca de saberes, respaldos e mútuo auxílio.  Ao 

prefaciar o Manual de Manual de Mediação e Conciliação da Justiça Federal o Ministro 

do STJ Néfi Cordeiro comenta as dificuldades culturais registradas no início da 

implantação do uso de MASC na Justiça Federal:  

Até o final do século XX, a Justiça Federal tinha grande dificuldade de 
absorver a ideia da solução ‘alternativa’ para os conflitos judicializados, fora 
da via da substituição da vontade das partes pela dicção autorizada do Estado-
Juiz. O imaginário da Justiça Federal era o da cultura da sentença, estimulada 
pela crença de que os atores do Direito envolvidos eram capazes de resolver 
todos os problemas dos brasileiros que buscavam o aparelhamento estatal. 
Grande engano! (...) Experiências de conciliação, especialmente pela via 
judicial, começaram a demonstrar que a parte é quem melhor compreende as 
ações para a justiça, que o diálogo é necessário para a solução do conflito no 
processo e na vida, e que o interesse público não existe na denegação de 
direitos a cidadãos (Manual de Mediação e Conciliação da Justiça Federal, 
2019). 

O processo eficiente e sustentável é aquele que, com razoável rapidez e presteza, 

soluciona o conflito apresentado. Solucionar é resolver, o que, não necessariamente pode 



67 
 

acontecer com uma sentença.  Uma sentença pode, até mesmo, intensificar o conflito, 

dando início a uma infindável busca recursal que apenas piora os números do Poder 

Judiciário e a mazela social gerada pela contenda.  

A extensão dos meios adequados de solução de conflitos a todos os processos 

judiciais cíveis e com eficiência e eficácia tais capazes de trazer efetividade ao processo 

é um grande desafio.  Um desafio que se agiganta tanto do ponto de vista numérico, 

quanto estrutural e operacional. Somente seria possível enfrentar este desafio com 

estrutura humana e institucional compatível com uma nova postura processual de todos 

os operadores do direito, disseminando-se a cultura conciliatória em cada ato, em cada 

passo da marcha processual.   

Essa mudança de postura demanda tempo e esforço planejado.  Esforço planejado 

para que os CEJUSCON`s e os CEJUSC`s tenham estrutura operacional de equipamentos, 

espaços e material humano vocacionado e qualificado para trabalhar em conjunto com as 

varas das respectivas comarcas ou subseções onde estão instalados.  Tempo porque, 

mesmo vindo a ter uma estrutura operacional adequada, esse trabalho somente terá êxito 

se houver, como já referido, uma mudança da postura de cada ator processual e a postura 

existente tem raízes culturais impregnadas nos ambientes e nas mentes forenses. Mudança 

de cultura é um desafio árduo, contínuo e estendido no tempo.  

4.1 – Evolução legislativa no Brasil  

A conciliação tem estado presente em toda a história do processo judicial e da 

produção legislativa do Brasil.  

Nunes (2018, p. 76) pontua que, desde os primeiros editos publicados, o 

ordenamento já continha o impulso oficial incisivo para que os conflitos fossem 

resolvidos com o uso de meios adequados e, se possível, antes ou logo no início do 

processo:  

Eh no começo da demanda dirá o juiz a ambas as partes que, antes que façam 
despesas e se sigam entre elles os ódios e dissensões, se devem concordar, e 
não gastar suas fazendas por seguirem suas vontades, porque o vencimento da 
causa he sempre duvidoso.   (Ordenações Filipinas de 1603, redação original). 
Sem se fazer constar que se tem intentado o meio da reconciliação (rectius: 
mediação) não se começa processo algum (artigo 161 da CF de 1824). 

Cunha e Cabral (2019, p. 532) anotam que a conciliação esteve presente na época 

do Império, cuja condução competia aos juízes de paz, nos termos dos artigos 161 e 162 

da Constituição Imperial outorgada em 1824.  
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Martins (2017, p. 48) assinala que no Código Comercial de 1850 a conciliação 

prévia era condição para o ingresso em Juízo, mas essa exigência foi afastada em 1889 

com a Proclamação da República.  

A obrigatoriedade da busca conciliatória na Consolidação das Leis do Processo 

Civil de 1850 é narrada por Aguiar (2009, p. 51). Segundo a autora, o citado regramento, 

que era conhecido como Consolidação Ribas, estabelecia que deveria ser tentada a 

conciliação obrigatória perante o Juiz de Paz e a não realização desse ato gerava a 

nulidade do processo.  

 Nunes (2018, p. 76) acrescenta que em 1832 o procedimento de conciliação foi 

disciplinado na Disposição provisória acerca da administração da Justiça Civil. Contudo, 

com a proclamação da República a conciliação caiu em desuso, não havendo qualquer 

registro da extinção de uma demanda judicial por este meio, “sendo possível afirmar que 

a partir daí a ideia de conflitualidade cresceu exponencialmente, fazendo com que no 

Brasil não se consolidasse uma política de solução pacificada de conflitos”.   

 O CPC de 1939 não previa a realização de audiências conciliatórias, somente 

voltando a ser mencionado este ato com o CPC de 1973, segundo o qual cabia ao 

magistrado tentar a conciliação a qualquer tempo durante o processo.  Falando sobre o 

CPC de 1939, Nunes (2018, p. 76) pontua que “todo o conflito porventura existente era 

tratado unicamente pelo Poder Judiciário, por um Juiz que simplesmente aplicava o 

direito” e, sobre o CPC de 1973 diz que “embora tenha sido prevista, a conciliação nunca 

foi fortemente utilizada”. 

O CPC de 1939 só mencionava autocomposição entre as partes no tratamento 
do desquite por mútuo consentimento, utilizando a terminologia 
“reconciliação”. Já o CPC de 1973, embora disciplinasse a possibilidade de 
conciliação em alguns dispositivos, não foi uma relevante fonte de 
transformação social pelo uso de métodos autocompositivos (Cunha e Cabral, 
2019, p. 533). 

 Por sua vez, o artigo 3º da Lei do Divórcio (Lei 6.515/77) estabelecia o dever de 

o Juiz “promover todos os meios para que as partes se reconciliem ou transijam (...)”.   

 Calmon (2007, p. 10/11) anota que a CF de 1988 alterou significativamente o 

cenário sobre o uso de meios adequados de resolução de conflitos no Brasil ao dispor 

sobre a transação no inciso I do artigo 98, permitindo seu uso tanto nos processos cíveis 

de menor complexidade quanto nos processos penais que apuram as infrações de menor 

potencial ofensivo.  
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 Aos poucos foi-se reconhecendo, inclusive em nível constitucional, que aquele 

processo eivado de formalidades e de ritos procedimentais próprios comprovadamente 

não cumpria seu papel e era muito mais um empecilho para a efetivação da prestação 

jurisdicional buscada do que um trilho capaz de conduzi-la com presteza até os 

jurisdicionados.    

Diante deste fato e tendo respaldo constitucional, o ordenamento foi voltando-se 

para os meios adequados de resolução de conflitos, reconhecendo a necessidade de dar 

aos litigantes novas janelas para resolver os problemas apresentados ao Poder Judiciário.  

O CPC de 1939 passou por várias reformas que foram também valorizando a 

busca conciliatória. A esse respeito: 

A franca valorização dos meios alternativos de solução de conflitos é uma linha 
bem traçada através das ondas renovatória do processo civil brasileiro e, hoje, 
a tentativa de conciliar está incluída, pela própria Reforma, entre os deveres 
fundamentais do juiz. Por essa razão, o atual teor do art. 125, inciso IV, do 
CPC/1973 (art. 139 do novo CPC) informa que compete ao juiz, a qualquer 
tempo, tentar conciliar as partes. (Heuseler e Leite, 2019, p. 12). 

Foram editadas a Lei dos Juizados Especiais Estaduais (Lei 9.099/95) e a Lei dos 

Juizados Especiais Federais (Lei 10.259/2001), por meio das quais o legislador buscou 

trazer à grande massa dos processos a agilidade e a celeridade que não tinham sido 

alcançadas com as modificações processuais até então realizadas. Para tanto, determinou 

a adoção de posturas procedimentais afastadas pelo processo tradicional, como a 

oralidade, a informalidade e a simplicidade.  O grande passo dos Juizados Especiais na 

busca pela excelência, dentre os princípios do processo de pequenas causas, foi a 

determinação para que o processo busque, sempre que possível, a conciliação ou a 

transação (art. 2º da Lei 9099/95). 

Na mesma linha, ao instituir os JEF a Lei 10.259/2001 elevou a conciliação como 

um dos três pilares básicos a serem buscados pela atividade jurisdicional. No processo 

ordinário a jurisdição buscava o processamento e julgamento das contendas, no que a 

busca conciliatória era apenas uma ferramenta que poderia ser usada na efetivação destes 

dois objetivos. O artigo 2º da Lei 10.259/2001 estabelece como a competência dos JEF o 

processamento, a conciliação e o julgamento das causas com valor até 60 salários 

mínimos. A conciliação também foi incentivada na Lei 12.153/2009, que trata dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual.  
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No caso da arbitragem, é oportunizada à parte escolher a via compositiva e, 

inclusive, a pessoa que vai deliberar sobre a contenda. Essa escolha gera a renúncia à 

jurisdição estatal.   

Em competências determinadas o legislador não apenas incentivou o uso de meios 

compositivos de resolução de conflitos, mas elegeu-os como uma das condições para a 

procedibilidade de ações judiciais. É o que ocorre no caso dos conflitos desportivos, que 

somente podem ser judicializados após a deliberação da Justiça desportiva (§ 2º, art. 217, 

CF). Mancuso (2014, p. 199) lembra outra hipótese de ajuizamento condicionado, quando 

o “promissário comprador de imóvel loteado deve ser previamente notificado para a 

possível purgação da mora (Lei 6.766/79, art. 32) ”.  

Através do Movimento Nacional pela Conciliação, em 2006 o CNJ convocou o 

Poder Judiciário para buscar a conciliação em Juízo. Disto resultou a Resolução CNJ nº 

125/2010, que dispôs sobre a Política Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos 

de Interesse no âmbito do Poder Judiciário, trazendo grande contribuição para a 

institucionalização da busca pela resolução dos conflitos através de meios adequados, 

sobretudo com o uso da mediação e da conciliação.  

A Resolução partiu da premissa de que os meios consensuais são uma porta de 
acesso à Justiça tão relevante quanto a decisão judicial. Em um momento no 
qual não havia marcos legais sobre mediação, o papel da Resolução 125 do 
CNJ foi extremamente relevante. Além de trazer um Código de Ética, a 
Resolução estabeleceu parâmetros para a capacitação de conciliadores e 
mediadores judiciais, buscando assegurar a realização da conciliação e 
mediação de conflitos em todo o País, ao determinar que os órgãos judiciários 
ofereçam, além da solução adjudicada dos conflitos, mecanismos de resolução 
consensual de controvérsias entre as partes, bem como a prestação de 
atendimento e orientação aos cidadãos, com a criação de Núcleos e Centros de 
Solução de Conflitos e Cidadania. (Manual de Mediação e Conciliação da 
Justiça Federal, 2019, p.7) 

Através da Resolução 125/2010 o CNJ buscou consolidar uma política 

permanente de incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais de conflitos. A 

Resolução deu especial ênfase à conciliação e à mediação, reconhecendo-as como 

instrumentos efetivos de pacificação social, solução e prevenção de litígios, também 

reduzindo a excessiva judicialização dos conflitos, a quantidade de recursos e de 

execuções de sentença.  

Acerca da adoção dos meios consensuais como forma de resolução das demandas 

judiciais: 

A incorporação de métodos consensuais para a resolução de conflitos contribui 
para o desempenho da missão do Poder Judiciário, pelo tratamento adequado 
dos conflitos sociais, não apenas pela redução da quantidade de sentenças, 
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recursos e execuções, mas também e em essência pela transformação social 
decorrente da mudança de mentalidade heterocompositiva para a mentalidade 
autocompositiva, inevitavelmente mais adequada às peculiaridades e às 
especificidades dos conflitos e das pessoas envolvidas (Watanabe, 2011, p. 
71). 

Como visto, na última década houve transformações substanciais no processo 

judicial brasileiro. Tais transformações são advindas da criação de novas classes de ações 

(como os juizados especiais), da informatização das atividades, da implantação do 

processo eletrônico e das ações articuladas em procedimentos e operações estratégicas da 

atividade judicante. 

 Não obstante, com 78 milhões, 691 mil e 31 casos pendentes de uma solução e 

tendo um tempo médio de tramitação de 4 anos e 10 meses, o processo judicial brasileiro 

não pode ser considerado um procedimento sustentável e eficiente.  Acrescente-se que, 

como já mencionado, CNJ registra que em 2018 a cada grupo de 100.000 habitantes, 

somente 12.519 ingressaram com uma ação judicial. 

 E se todos os melhoramentos não se prestaram para equalizar os números da 

demanda existente, mesmo cogitando-se a existência de uma provável demanda 

reprimida, há que se buscar outros meios para resolver os conflitos apresentados.  

Essa busca está longe – a assim deve ser – de visar meios para substituir o sistema 

de julgamento existente. Nisto esvaziam-se algumas críticas ao sistema adequado de 

solução de conflito, como aquelas feitas por Celso Campilongo23 (2010, p. 15/19), as 

quais contrapõem dois quadros paradigmáticos. Em um deles está Estado do Bem-Estar 

Social consolidado no Brasil, onde haveria uma pseudogarantia de acesso à justiça, não 

extensiva a todos que dela necessitam, o que somente seria conseguido se atingida a 

utópica garantia simultânea dos direitos políticos, sociais e coletivos. De outro lado está 

o chamado impacto do neoliberalismo sobre o Judiciário, através do qual estariam sendo 

delegadas para a sociedade capacidades decisórias.  

A prerrogativa do direito de ação é um marco do exercício da cidadania e, ao 

mesmo tempo, um mecanismo através do qual o Poder Judiciário garante o acesso à 

justiça e à própria garantia de cidadania.  

                                                           
23  No segundo semestre de 1993 foi realizada uma pesquisa sobre a “crise do judiciário” baseada em 
três tópicos: o institucional, o estrutural e o relativo aos procedimentos. Nesta pesquisa foram entrevistados 
juízes estaduais de cinco estados e 41 magistrados da Justiça Federal. O resultado da pesquisa foi objeto do 
Seminário “O Judiciário em debate” cuja íntegra dos debates resultou no livro com o mesmo nome e possui 
registros de indagações até hoje não respondidas e a identificações de realidades problemáticas até hoje não 
equalizadas.  
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A possibilidade de um cidadão ver seu conflito apreciado por um julgador estatal 

imparcial e equânime é uma garantia fundamental, pilar de um Estado Democrático de 

Direito, que busca a cada dia construir uma sociedade livre, justa e solidária (Título I da 

CF). Esta possibilidade é fruto de uma construção histórica e deve caminhar lado a lado 

com a prerrogativa de este mesmo cidadão titularizar a construção de uma solução para 

seu problema conjuntamente com os demais envolvidos no conflito, através de um meio 

adequado de solução de conflitos.  

O sistema de processamento e julgamento dos conflitos pelo Estado-juiz em nada 

é maculado pelo estabelecimento ordenado de um sistema paralelo de resolução de 

conflitos através de meios adequados. Ao contrário, um sistema ampara e auxilia o outro. 

Há casos que jamais terão uma solução adequada pela via compositiva e são exemplos 

que ilustram o quanto os métodos adequados dependem da existência de um sistema de 

jurisdição que lhes forneça uma sólida base institucional.  

Por outro lado, também há casos em que o isolamento de um gabinete adstrito ao 

exame das peças processuais reunidas durante a instrução de um processo jamais 

construirão a leitura correta de todos os elementos que permeiam o conflito posto. Para 

estes casos, a existência de um sistema de resolução de conflitos que seja paralelamente 

articulado pode trazer grande contribuição à jurisdição, ainda que não haja a resolução do 

conflito pela via compositiva. 

A título ilustrativo, pode-se mencionar a Execução nº 5001553-

77.2017.4.04.720224, na qual, a exemplo de outras tantas, em razão da busca por uma 

composição o Executado foi localizado no estado do estado do Ceará e houve acordo com 

êxito, finalizando-se um feito que há dois anos se arrastava sem conhecimento do 

paradeiro do demandado.  Saliente-se que a mudança de postura repisada neste trabalho 

faz recair sobre todos os atores processuais a responsabilidade pelo andamento célere e 

eficaz do processo, afastando a rasa conclusão de que um feito como este deveria 

permanecer parado até que o Exequente exercesse seu ônus de encontrar o Executado e 

bem assim os bens capazes de garantir-lhe a satisfação do crédito.  

Mas verifica-se que o exemplo mais ilustrativo da ideia em comento vem do 

processo n. 5008301-91.2018.4.04.7202/SC25. A ação, que tramitou sob o rito dos 

                                                           
24  Documentos públicos como sentenças e atas de audiências estão disponíveis no site 
www.jfsc.jus.br, opção consulta processual / informando o número do processo. 
25  Idem nota 13.  
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Juizados Especiais, foi proposta por três acadêmicas que concluíram um Curso de Pós-

Graduação Lato Sensu na modalidade à distância, mas que não conseguiram a expedição 

de seus diplomas.  Como ocorre com as ações cíveis desta natureza ajuizadas na Subseção 

de Chapecó, o processo foi remetido ao CEJUSCON e foi realizada audiência 

conciliatória. No ato não foi obtido o consenso para uma composição, mas foram 

ajustadas algumas medidas que poderiam trazer um futuro resultado compositivo, como 

concessão de prazo para que as acadêmicas protocolizassem o pedido no sistema da 

universidade e prazo sucessivo para que esta lançasse as notas e disponibilizasse os 

certificados. Os prazos decorreram sem que nenhuma das ações combinadas fossem feitas 

e, diante disto, a conciliadora procurou entender o porquê da não realização de medidas 

que, aparentemente, seriam simples. A conciliadora buscou, inclusive, que a universidade 

disponibilizasse uma plataforma de teste para que ela pudesse constatar que as ações 

requeridas estariam disponíveis, como sustentado na audiência conciliatória.  Nada disso 

ocorreu e quinze dias depois da audiência, realizada em 27/02/2019 a conciliadora fez 

uma certidão relatando as medidas que, sem sucesso, foram tentadas no tempo de 

permanência do processo no CEJUSCON.  Esta certidão foi transcrita integralmente no 

corpo da sentença de mérito proferida e serviu como elemento na formação do 

convencimento da julgadora. Desta Sentença não houve recurso, registrando-se o trânsito 

em julgado em 09/10/2019. O processo está atualmente na fase final, com o levantamento 

via alvará dos valores já depositados, cumprindo-se o julgado (Anexo I).  

Pontue-se que a situação em comento não colide com o princípio da 

confidencialidade (que será visto adiante), pois o elemento de convicção usado para o 

julgamento do feito não adveio de relatos feitos pelas partes durante uma sessão 

conciliatória, mas das experiências vivenciadas pela conciliadora em seus esforços para 

uma composição no feito.  

Acerca da atuação do Poder Judiciário na solução dos conflitos: 

Em uma ordem democrática, espera-se que o aparelho judiciário atue menos 
como instrumento de conformidade social e mais como instrumento de 
administração de conflitos sociais e de conflitos intersubjetivos, e que seja, 
portanto, um instrumento para a consecução de direitos consagrados no pacto 
constitucional (Sadek, 2010, p. 5).  

Como já restou melhor assentado no tópico que tratou da necessidade do diálogo 

no processo, o êxito da aplicação dos MASC depende de uma mudança de postura de 

todos os atores envolvidos com o conflito apresentado ao Poder Judiciário, seja este 

envolvimento institucional ou fático.  
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Em relação aos jurisdicionados está o desafio de deixar a postura passiva de 

alguém que entrega seu problema ao Estado-Juiz, senta-se e espera durante anos um 

veredito que lhe diga quem está certo e/ou o que deve ser feito diante de determinado 

conflito. 

No que tange aos julgadores, agentes e órgãos auxiliares da justiça também a 

conscientização acerca da necessidade de empoderar as partes, instruindo-as e a elas 

fornecendo condições efetivas de serem participantes ativas na construção de uma 

solução dialogada para o caso apresentado. Neste novo processo o juiz e seus auxiliares 

distanciam-se da postura ditatorial de ser aquele que dita as regras e a solução e passam 

a assumir uma condição de auxiliar na condução de um processo multiportas de 

autocomposição.  

O processo é um trilho vivo, que se movimenta conforme a condução de seus 

atores. O próprio contraditório é uma janela que ilustra o poder que as partes possuem na 

condução do processo, pois podem usar tal prerrogativa para enriquecer o diálogo, 

qualificando a discussão com manifestações pertinentes e agregativas ou para 

postergarem demasiadamente o andamento do feito com requerimentos e pedidos de 

dilações meramente protelatórios. E mais se intensifica a configuração do protagonismo 

das partes em um novo processo, repensado para voltar-se à composição.  

Mesmo antes do CPC/2015 a doutrina já destacava a importância da participação 

das partes na formação do processo:  

A familiaridade com as ideias referentes ao princípio do contraditório mostra 
ao processualista que, em torno do exercício do poder sub specie jurisdictionis, 
as pessoas que depois serão atingidas com o provimento (decisão imperativa), 
ou pela sua efetivação, também exercem suas atividades. O exercício da ação 
e da defesa, ao longo do procedimento e ao lado dos atos de jurisdição, 
constitui ao mesmo tempo cooperação trazida para o correto exercício desta e 
participação que não pode ser obstada aos interessados. A participação, 
portanto, não é do titular do poder (no caso, jurisdição), mas das pessoas sobre 
quem o poder se exerce. (Dinamarco, 2003, p. 136). 

Além da conscientização sobre suas prerrogativas, potencialidades e 

possibilidades na construção de uma saída para o caso posto, espera-se que as partes 

conflitantes também possam vir a ter a conscientização ambiental acerca da 

impossibilidade de o Judiciário processar a atender a contento e com efetividade a 

proliferação de demandas que diariamente se derrama em suas portas.  

O texto do atual CPC demonstra ciência dos passos a serem dados em busca do 

fortalecimento e da consolidação do uso dos MASC como uma possibilidade de resolução 
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de conflitos que possa caminhar lado a lado com a finalização de contendas através do 

exercício da jurisdição. Além do tratamento dado à composição e à audiência conciliatória 

acima referido, merece destaque uma alteração que não tem sido observada pela doutrina. 

O artigo 139 do CPC de 1973 relacionava os auxiliares da justiça sem qualquer menção 

ao profissional que trabalha com a busca por uma composição nos processos. Mesmo com 

alterações favoráveis a meios adequados de solução de conflitos diversos da jurisdição e 

prevendo a realização de audiência conciliatória, o CPC/73 colocava a busca compositiva 

nas mãos do juiz, a ele entregando o dever de buscar a conciliação entre as partes a 

qualquer tempo. 

Em manifesta evolução de postura, o artigo 149 do CPC de 2015 relaciona o 

mediador e o conciliador judicial como auxiliares da justiça, contando tais profissionais 

com uma Seção específica para tratar sobre o desempenho desse mister (artigos 165 a 

175).  

Viu-se que o êxito da proposta de condução e andamento processual dialogado 

exige uma nova postura do Estado-juiz e dos jurisdicionados.  O CPC/2015 sinaliza estar 

atento a tal necessidade.  Contudo, muito mais que determinações legais, a formação do 

diálogo processual e, a partir dele, a construção de um resultado compositivo, depende de 

uma miríade de fatores e comportamentos de todos os envolvidos com o conflito e com o 

processamento do mesmo. Com este viés, examina-se a seguir as nuances básicas para o 

entendimento dos principais meios adequados de solução de conflitos.  

4.2 Peculiaridades principiológicas 

Os MASC possuem características peculiares, as quais os diferenciam 

substancialmente do processo judicial tradicional quanto à forma de condução do conflito.   

Por serem tais características comuns aos métodos autocompositivos de que trata este 

trabalho, as mesmas serão tratadas de uma só vez em item próprio, otimizando a 

estruturação do texto.   

Não há uma disciplina específica dos procedimentos adotados para a condução 

dos MASC. Os parâmetros estabelecidos para nortear o uso dos mesmos são fixados pela 

Resolução 125/2010 do CNJ, pelo CPC e pela Lei de Mediação.  Necessário anotar que 

todos estes regramentos possuem lastro no princípio constitucional da solução pacífica de 

conflitos. Isto se extrai dos artigos 3º e 4º da Constituição Federal, os quais estabelecem 

o compromisso de o Brasil constituir uma sociedade fraterna, pluralista, fundada na 
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harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica 

das controvérsias.  

Seguindo a determinação constitucional, o artigo 3º do CPC estabelece ao Estado 

o dever de promover, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos e impõe 

aos magistrados, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público que 

“estimulem a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos”.  

Dos normativos acima mencionados extraem-se garantias, regras e princípios que 

regem os métodos adequados de solução de conflitos, os quais são trazidos pelos artigos 

1º e 2º do Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais (Anexo III da 

Resolução CNJ 125/2010) e pelo Manual de Mediação da Justiça Federal (2019, p. 

27/41). O conhecimento de tais princípios é fundamental para o diálogo acerca dos MASC 

de que trata este trabalho.  Contudo, não se deve perder de vista o fato de que nenhum 

princípio é absoluto, sendo, em todos eles, relativizada a aplicação frente às 

peculiaridades do caso concreto ou de eventual aparente colisão com outro princípio.  

Os MASC pautam-se pela informalidade. Não há um padrão definido para o 

desenvolvimento de uma prática autocompositiva.  Cada caso é tratado de modo único, 

com flexibilidade e informalidade nos procedimentos adotados.  Os envolvidos devem se 

sentir livres para buscar a melhor solução possível.  Quanto a este ponto, ressalta-se que 

a flexibilidade procedimental não significa a ausência do devido processo legal, mesmo 

que mínimo.  A flexibilidade é fundamental para o desenrolar de um processo 

autocompositivo, embora não seja absoluta, não importando na busca por um acordo a 

qualquer preço, sem nenhuma regra.  

Diretamente ligada com a informalidade está a oralidade. Em decorrência deste 

princípio, não é necessário o registro formal das negociações e dos passos dados pelas 

partes em torno da possibilidade de resolução do conflito por uma composição.  

A oralidade facilita o diálogo e a maleabilidade das tratativas. Isto porque as 

propostas escritas tendem a ser engessadas, não permitindo alterações. Quando permitem 

negociações e alterações, as manifestações exclusivamente escritas trazem morosidade 

ao processo compositivo.    

Uma boa ilustração da aplicação desse princípio é o fluxo das ações 

previdenciárias de competência da Justiça Federal. Na Subseção de Chapecó a 
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competência previdenciária era, inicialmente, da vara única. Posteriormente, com a 

instauração de mais uma Vara Federal, as demandas dessa natureza passaram a ser 

divididas, pelo critério quantitativo da distribuição, entre a 1ª. e a 2ª. Varas.  Com a 

criação dos Juizados Especiais as demandas previdenciárias até 60 salários mínimos 

passaram a ser distribuídas a uma Classe da 2ª. Vara, a quem cabia tal competência.  O 

aumento do número dessas causas previdenciárias foi tamanho que foi necessária a 

criação de uma Vara somente para tais processos: a Vara do Juizado Especial, hoje 

denominada 3ª. Vara Federal de Chapecó.   

Mesmo toda essa mudança de estrutura, as audiências conciliatórias em matéria 

previdenciária sempre ocorreram na Subseção de Chapecó, muitas vezes em mutirões 

próprios, realizados até em sábados durante o dia todo. Com a criação da Vara do Juizado 

Especial os mutirões de conciliação passaram a ser parte integrante do fluxo processual, 

tal qual determina a Lei 10.259/2001, combinada com a Lei 9.099/95.   No que tange aos 

processos previdenciários relativos a benefícios por incapacidade, a nova Vara 

especializada passou a realizar perícias integradas com a audiência conciliatória, ou seja, 

a perícia médica e a audiência conciliatória eram designadas na mesma data, horário e 

local: a sede do foro. Cerca de 30 dias após o ajuizamento da demanda a parte demandante 

realizava a perícia judicial dentro das dependências da Justiça e instantes depois o laudo 

era falado em audiência pelo perito judicial, oportunizando que as partes sanassem 

dúvidas, requeressem eventual complemento e, principalmente, que firmassem acordo 

com base nos elementos técnicos que acabaram de ser colhidos. A audiência conciliatória 

nos processos previdenciários de benefícios por incapacidade permitia um diálogo amplo, 

sanando-se dúvidas, expondo-se ponderações e negociando-se parâmetros, tudo 

oralmente e em único ato. Isto evitava a multiplicação de atos processuais com 

complementação de laudos e facilitava a finalização de acordos.  Com isso, era comum 

ver-se a cena de uma pessoa sair do foro emocionada por estar aposentada, isto em um 

tempo médio de 30 após ajuizada a ação.   

Contudo, o ambiente conciliatório acima citado deixou de existir por falta de 

estrutura humana, especialmente quanto à representação do INSS. Volta-se a falar neste 

trabalho que o número de processos se multiplica na mesma velocidade que a população 

cresce e multiplicam-se os conflitos sociais. Mas a estrutura estatal para atendê-los 

permanece praticamente estanque.  Há algum tempo a representação do INSS 

praticamente não está presente em audiências conciliatórias, haja vista a multiplicação do 
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acervo de processos frente a um número diminuto de procuradores federais.  Um 

levantamento feito pela Advocacia Geral da União para o Conselho Nacional de Justiça26 

apurou que em 2016 o INSS decidiu mais de 9 milhões de pedidos de benefícios. Indeferiu 

cerca de 4 milhões, dos quais 61,2% foram benefícios por incapacidade.  Além disso, o 

INSS cessa cerca de 5 milhões de benefícios a cada ano. Todo esse volume de 

indeferimentos se transforma em processos judiciais buscando aniquilar a decisão 

administrativa contrária.   

Os números que envolvem a previdência social pública no Brasil são difíceis de 

se acreditar, dada a magnitude das atividades desenvolvidas por um instituto criado para 

garantir a proteção previdenciária em um país com dimensões continentais como este. 

Em 2016 o INSS possuía 54 milhões, 75 mil e 219 contribuintes ativos, número que 

supera a população de países como Inglaterra, Argentina e Portugal.  

O mesmo relatório citado anteriormente, apurado em 2016, registra que só a 

Superintendência Regional Sul possui 459 milhões, 322 mil e 547 benefícios por 

incapacidade ativos, dos quais 93 milhões, 476 mil e 797 advém de concessão através de 

ação judicial.  No total, o número de benefícios por incapacidade concedidos no Brasil 

em 2016 atingiu a casa de um bilhão, 980 milhões, 688 mil e 221 concessões, dos quais 

410 milhões, 330 mil e 528 concessões são decorrentes da tramitação de um processo 

judicial. Ressalta-se que estes números se referem somente a benefícios por incapacidade 

e foram apurados em 2016.  Há que se acrescer a esta cifra os demais benefícios 

previdenciários, como salário-maternidade, pensão por morte, aposentadoria por tempo 

de contribuição, auxílio-reclusão, bem como o crescimento e o envelhecimento 

populacional que se seguiu. O sitio da Previdência Social27 registra que somente no mês 

de outubro de 2019 foram concedidos 518,1 mil benefícios previdenciários.  Não há a 

divulgação da totalização dos números de 2019, mas se os demais meses seguiram a 

média informada para outubro, vê-se que mais de 6 milhões de benefícios foram 

acrescidos ao número de benefícios ativos (benefícios que já estavam sendo pagos 

mensalmente).  

                                                           
26  Disponível em https://www.cjf.jus.br/observatorio2/events/ii-encontro-executando-a-
estrategia-da-justica-federal-1/oficina-iii-2013-demandas-previdenciarias/apresentacao-2013-agu, 
acesso em 14/12/2019.  
27 http://sa.previdencia.gov.br/site/2019/12/Beps102019_trab_Final__PORTAL_atualizado.pdf, consulta 
em 09/03/2020. 



79 
 

Diante deste quadro, especialmente nos processos cujo objeto é a concessão ou o 

restabelecimento de benefícios por incapacidade, a Advocacia Geral da União optou por 

reunir os procuradores em núcleos especializados, evitando a baixa produção acarretada 

pela pulverização da atuação de membros em todo o país e em matérias diversas. Desde 

2015 eventuais propostas de acordo foram passando a ser feitas pela Equipe de Trabalho 

Remoto do Benefícios por Incapacidade – ETRBI. Em Santa Cataria a ETRBI possui 10 

procuradores, 3 servidores e 5 estagiários para atender todo o estado, com 17 Subseções 

Judiciárias e 36 Juizados Especiais, além das unidades de atendimento avançado da 

Justiça Federal e das Comarcas onde tramitam processos decorrentes da competência 

delegada28.   Como se vê através desses números, a estrutura continua diminuta mesmo 

com a formação de equipes especializadas. Assim, as propostas de acordo apresentadas 

por essa equipe são escritas e contém a seguinte advertência: “Ressalta-se que, diante da 

apresentação por escrito desta proposta de acordo, em evidente esforço conciliatório, não 

há possibilidade de comparecimento pela autarquia-ré em eventual audiência.”29. A 

mesma realidade faz com que as propostas de acordo escritas também contenham a 

ressalva restritiva de que não admitem contrapropostas. 

Neste caso o princípio da oralidade é aniquilado por um fluxo mecânico que 

apenas permite eventual correção de erros materiais nas propostas escritas apresentadas e 

isso quando há muita insistência para tal.  Com isto também fica aniquilado eventual 

diálogo e o acordo dele decorrente.  

                                                           
28 O artigo 109 da Constituição Federal, que trata da competência da Justiça Federal, previa em seus 
parágrafos 3º e 4º que nos lugares em que não há sede da Justiça Federal no foro do domicílio dos segurados 
ou beneficiários, as ações poderiam ser ajuizadas na Justiça Federal ou na Justiça Estadual do local de 
domicílio do segurado ou beneficiário, por delegação de competência. A medida levava em consideração a 
realidade da época: em que (a) a malha viária e os veículos não apresentavam as facilidades de 
deslocamento de hoje; (b) não havia as facilidades tecnológicas que dispensam a ida até o Foro da Justiça 
como a realização de audiências por videoconferência; bem como (c) não havia ocorrido o processo de 
interiorização da Justiça Federal, a qual na época estava presente somente nas capitais dos estados.  Na 
atualidade, tais fatores já foram equacionados e a Justiça Federal possui Varas instaladas nas principais 
regiões de todos os estados.  É certo que a Justiça Federal não está presente em tantas cidades quanto a 
Justiça Estadual, mas isso traria um custo elevado e desnecessário ao erário, especialmente diante das 
citadas facilidades de comunicação e de deslocamento atualmente existentes. Diante do quadro atualmente 
existente, a Emenda Constitucional 103/2019, seguida da Lei 13.876/2019, mitigaram a competência 
delegada, determinando que a partir de 01/01/2020 somente poderá haver o ajuizamento na Justiça Estadual 
de uma ação de competência federal nas Comarcas de domicílio do segurado ou beneficiário que estiverem 
localizadas a mais de 70 km de Município sede de Vara Federal.  Na prática, essa medida trará à Justiça 
Federal um novo contingente processual, a ser equalizado com a mesma estrutura humana e operacional já 
existentes. 
29 Parte do texto padrão adotado pela ETRBI em todas as propostas escritas de acordo apresentadas, a 
exemplo dos autos n. 5005252-08.2019.4.04.7202. 
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Outro princípio que norteia os MASC é a confidencialidade, segundo o qual deve 

ser mantido sigilo acerca dos dados revelados durante a sessão de conciliação ou 

mediação.  O artigo 1º. do Código de Ética anexo à Resolução 125/2010 do CNJ ressalva 

a observância desse princípio quando há autorização expressa das partes, violação à 

ordem pública ou às leis vigentes, não podendo o conciliador ou mediador ser testemunha 

do caso, nem atuar com advogado dos envolvidos, em qualquer hipótese.  A parte final 

dessa ressalva contribui para a imparcialidade do conciliador ou mediador e o livra de 

ficar em uma eterna possibilidade de ser chamado em Juízo para falar de determinado 

caso onde atuou.   

A confidencialidade propicia a criação de um ambiente livre às manifestações e, 

assim, à criação de uma saída comum.  Esse princípio tem ligação estreita com a 

oralidade, pois o que é confidencial não precisa ser reduzido a termo ou ser registrado no 

processo.  A necessidade de respeito ao princípio da confidencialidade foi repisada no 

Enunciado 46 da I Jornada Prevenção e Solução Extrajudicial de Litígios, realizada pelo 

CNJ.  

O princípio da confidencialidade deve ser aplicado com extrema atenção e 

parcimônia nos casos que envolvem o Poder Público, haja vista que, nos termos do artigo 

37 da CF, a administração pública é regida pelo princípio da publicidade.  Esse cuidado 

se estende a boa parte dos processos de competência da Justiça Federal. Além disso, há 

vários casos em que o princípio da confidencialidade pode ser relativizado, como o caso 

de agressão com a outra parte ou com o próprio mediador ou conciliador ou o caso em 

que determinado documento que não foi produzido para o processo compositivo é a ele 

levado na tentativa de tornar-lhe confidencial.  

 O Manual de Mediação da Justiça Federal (2019, p. 31 apud Salles, 2011, p. 

283/28530) pondera a ampla variação dos graus de sigilo, tendo-se como essenciais a 

divulgação do resultado do processo compositivo e dos elementos de prova ou 

argumentos que o embasaram.  No dia-a-dia vê-se em audiência que as partes não querem 

o registro dos elementos que embasaram determinado resultado, pois, sobretudo quando 

não há composição, tais elementos estão relacionados ao mérito da demanda e geralmente 

serão usados como matéria de defesa. 

                                                           
30  Arbitragem em Contratos Administrativos. Obra esgotada.  
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Também se deve ter cuidado com a recomendação de esclarecer os limites do 

sigilo no início da sessão de conciliação ou mediação, pois o grande desafio desse 

momento é “quebrar o gelo”, fazendo com que as partes se interessem pela adoção de 

uma postura conciliatória e possam se beneficiar das vantagens de tal decisão.   

 Outro princípio é a busca do consenso, que vem estampado no art. 2º, inc. VI e no 

§ 1º. do art. 4º., ambos da Lei 13.140/2015, a Lei da Mediação.  Trata-se de uma 

orientação para o trabalho do mediador e, por extensão, do conciliador, segundo a qual o 

procedimento de comunicação entre as partes deve ser realizado buscando o 

entendimento e o consenso e facilitando a resolução do conflito. Essa busca é uma 

ordenança da busca pela efetividade do processo conciliatório, que é o objetivo 

perseguido, o fator motivacional que norteia o trabalho de qualquer profissional 

vocacionado ao trabalho compositivo.   

 Como outros princípios, a busca pelo consenso deve ser vista com zelo pelo 

profissional. Dependendo do tipo de conflito, nem sempre o acordo é a melhor opção.  As 

partes têm o direito de serem informadas acerca de todas as nuances relativas ao seu caso 

e bem assim de decidirem não realizar nenhuma forma de composição.  A busca pelo 

consenso não pode ceifar esse direito das partes.  

 No que tange ao trabalho dos CEJUSC`s e dos CEJUSCON`s há uma exigência 

do CNJ de que seja feito o levantamento do número de acordos obtidos (art. 13 e 14 da 

Resolução CNJ 125/2010). No âmbito do TRF 4ª. Região esse levantamento é 

mensalmente feito por todos os CEJUSCON`s. Tal qual a aplicação do princípio da busca 

do consenso, esta exigência deve ser obedecida com toda a maturidade e sensibilidade 

que um bom conciliador ou mediador deve ter.  Essa maturidade também é exigida dos 

Juízes que coordenam tais setores, pois a busca por uma “estatística favorável” não pode 

macular a preciosa liberdade de cada parte decidir sobre a forma de processamento de sua 

contenda. 

Pode ser que a efetividade do trabalho do setor possa ser conseguida sem que, 

necessariamente, haja um número elevado de acordos finalizados.  Dentro da liberdade e 

do empoderamento que a busca por uma composição e o próprio CPC/2015 conferem às 

partes, estas têm ainda mais deliberação sobre suas contendas, podendo decidir até sobre 

prazos do processo, quanto mais pela continuidade do processamento sem uma 

composição com o deslinde da contenda a ser apreciado por uma sentença judicial.  
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Sobre esse ponto, o inciso II do artigo 2º. do Código de Ética anexo à Resolução 

125/2010 do CNJ trata da Autonomia da vontade estabelecendo ao conciliador e ao 

mediador o “dever de respeitar os diferentes pontos de vista dos envolvidos, assegurando-

lhes que cheguem a uma decisão voluntária e não coercitiva, com liberdade para tomar as 

próprias decisões durante ou ao final do processo judicial e de interrompe-lo a qualquer 

tempo”. É a regra da autonomia da vontade, que instrumentaliza alguns princípios já 

citados.  

Um aspecto especial da Resolução CNJ 125/2010 é a positivação do 

empoderamento como um dos princípios que regem as atividades conciliatórias. Já foi 

falado sobre esse princípio nesse trabalho, haja vista estar ele diretamente relacionado 

com a mudança de postura que o uso dos MASC impõe a todos os atores processuais, 

especialmente às partes, que passam a titularizar a construção da solução de seu conflito. 

O inciso VII do artigo 1º do Anexo III da Resolução CNJ 125/2010 determina que a 

conciliação e a mediação judiciais possuem o dever de estimular os interessados a 

aprenderem a melhor resolverem seus conflitos futuros em função da experiência de 

justiça vivenciada na autocomposição. Se o desafio de cumprir essa determinação for 

alcançado haverá a efetiva resolutividade do conflito trazido a Juízo e também o 

equacionamento de tantos outros ainda não judicializados. É um exercício de cidadania 

que se espalha para além do processo, transformando realidades com a devolução de uma 

fração do poder estatal ao seu verdadeiro titular.  

A autonomia das partes para esse exercício de cidadania exige a postura mais 

consciente e madura possível. Disto decorre o princípio da decisão informada, segundo o 

qual as partes têm o direito de receber todas as informações disponíveis de seu caso, com 

a plena ciência de seus direitos e do contexto fático em que está inserido (art. 1º, III e 2º 

do Código de Ética da Resolução CNJ 125/2010). Se as partes não forem suficientemente 

informadas, o consenso que formarem é suspeito.   

Está aqui um dos desafios do profissional que busca efetivar uma das técnicas dos 

MASC, pois precisa informar as partes plenamente, mas não pode prestar orientação 

jurídica, sob pena de cavar seu impedimento de atuar no caso.  A linha tênue que divide 

estas duas posturas exige, mais uma vez, a perspicácia e a sensibilidade do profissional.  

O desenrolar da prática conciliatória também exige que todas as partes estejam 

imbuídas de boa-fé, seja subjetiva, com a intenção de agir corretamente, seja 

objetivamente, independentemente da intenção.  Aliás, essa diretriz é estabelecida pelo 
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CPC de 2015 como um dever dos atores processuais em todo o trâmite da contenda, 

consoante artigos 4º, 5º, 6º e 77.  

Na mesma linha da necessidade de atuação com boa-fé está o princípio do respeito 

à ordem pública e às leis vigentes.  De nada adianta as partes de boa-fé intencionarem 

realizar uma composição e esta ser concluída com êxito se as bases de tal tratativa 

violarem normas legais ou ferirem a ordem pública.  Sobre estes dois princípios também 

paira o alerta de que a composição não pode ser usada como um instrumento de corrupção 

das regras e obtenção de resultados ou como um meio de burlar normas para prejudicar o 

direito de outrem.   

No CEJUSCON de Chapecó já se recusou o pedido de ambas as partes de 

determinada execução que intencionavam acordar o pagamento da dívida usando o bem 

de um parente da parte Executada.  Naquele caso a parte demandada passava por processo 

de recuperação de crédito e a tratativa proposta por ela e aceita pela parte Exequente 

implicaria em manifesta fraude contra credores.   

Também é necessário mencionar três princípios interligados que recaem sobre a 

pessoa do mediador ou conciliador: a imparcialidade, a independência e a isonomia.  Estes 

princípios constituem-se em garantia das partes processuais, fundamentais para que estas 

possam confiar no processo compositivo. 

Um profissional imparcial não possui envolvimento com nenhuma das partes 

capaz de alterar de qualquer modo suas atividades, do que decorre a garantia da ausência 

de favoritismos, preferências, preconceito ou alteração no resultado do trabalho em razão 

de conceitos pessoais.  O princípio da imparcialidade está previsto no inciso IV do art. 1º 

do Código de Ética. Para que ele seja cumprido recaem sobre o mediador ou conciliador 

as mesmas hipóteses de impedimento e de suspeição impostas a um juiz, o que se extrai 

do artigo 148, II, CPC combinado com o art. 5º da Lei de Mediação e art. 7º, § 6º da 

Resolução CNJ 125/2010.  

A exortação de que “não basta ser imparcial, é necessário parecer imparcial” está 

impressa no Manual de Mediação da Justiça Federal (2019, p. 34). O mediador ou 

conciliador não necessita não possuir nenhuma relação com os negociantes, o que é 

sobremaneira difícil quando uma das partes é o único instituto de previdência pública do 

país ou o banco usado pelo Estado para pulverizar entre a população alvo os recursos 

dirigidos à habitação.  Mas não é aconselhável que durante uma sessão de uma das 

técnicas dos MASC o profissional diga que contribui ao INSS ou que possui uma conta 
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na Caixa Econômica Federal. O próprio ambiente precisa parecer imparcial, evitando-se, 

por exemplo, calendários, blocos ou canetas fornecidas por alguns dos litigantes.   

O ofício do mediador e do conciliador muitas vezes parece o andar sobre um 

campo minado, pois eles também precisam estar próximos das partes para entende-las e 

ajuda-las a encontrar uma solução compositiva. Mas esta proximidade nunca deve 

acontecer de modo diferente entre as partes e deve assegurar o tratamento isonômico e a 

imparcialidade.  E também é necessário que esta proximidade não ultrapasse a esfera da 

autonomia das partes, que é uma garantia inerente aos MASC.  

O trabalho do mediador ou do conciliador também deve ser pautado por efetivas 

garantias de independência e a autonomia (inciso V do art. 1º do Código de Ética), 

evitando que qualquer das partes tenham poder de influência ou de pressioná-lo em sua 

atuação profissional.  

Um princípio bem importante e ímpar para a aplicação dos MASC é a validação, 

do que decorre o dever de estimular os interessados a perceberem-se reciprocamente 

como seres humanos merecedores de atenção e respeito, consoante inciso VIII do art. 1º 

do Código de Ética.  Com isto evita-se o desnecessário desgaste durante a sessão em 

decorrência, por exemplo, de uma das partes interromper a outra ou manifestar-se 

provocativamente.  

Por fim, o princípio da competência exige que o profissional que vai atuar com os 

MASC esteja devidamente capacitado.  A Resolução CNJ 125/2010 tratou da habilitação 

para a atuação judicial do mediador e do conciliador, detalhando os conteúdos e 

estabelecendo a necessidade de 40 horas de treinamento teórico e 60 horas de estágio 

prático para tanto.   

Em dezembro de 2019 o CNJ, através da Comissão Permanente de Solução 

Adequada de Conflitos e Flexibilização da Resolução 125/2010 deliberou pela 

flexibilização da necessidade de 60 horas de estágio prático, podendo os tribunais 

diminuírem provisoriamente tal carga para 40 horas em relação aos cursos em andamento 

e ampliar o período de certificação para dois anos, haja vista as dificuldades registradas 

em diversas regiões do país para o atendimento das medidas.  Ao final do período de 

flexibilização proposto, até 29/02/2020, os critérios retornam aos padrões originais.  

4.3 – Métodos auto compositivos em espécie 

4.3.1 Resolução unilateral  
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O processo judicial que segue o rito de tramitação com vistas à obtenção de uma 

sentença de mérito está sujeito a hipóteses de extinção antes de chegar a tal provimento 

final.  O art. 330 do CPC assenta que a extinção pode dar-se por indeferimento da inicial, 

ilegitimidade de parte ou falta de interesse processual. Também há os casos de 

improcedência liminar do pedido listados no artigo 332 do CPC, como a não observância 

de precedentes judiciais vinculantes e a fulminação do pleito pela prescrição ou 

decadência.  No processo direcionado à resolução através de um dos MASC igualmente 

pode haver a extinção da demanda antes de a busca compositiva ser realizada ou mesmo 

ter iniciado.   

Para o estudo de tais hipóteses impõe-se verificar que um conflito nunca é causado 

unicamente por uma parte. Seja na família, na vizinhança, no trânsito ou na relação entre 

Estado e particulares, pode haver uma parte que contribui com mais ênfase para a 

formação da situação conflituosa. Mesmo assim, o conflito somente se instaura se a outra 

parte também adota uma postura arredia e com isso dá sua contribuição para a formação 

do conflito.  É o quadro ilustrado pelo ditado popular “quando um não quer, dois não 

brigam”, que acaba acontecendo muito com as demandas envolvendo o Estado.  

Além disso, nem todo prejuízo temido ou sofrido deve ser, necessariamente, 

reparado.  E nem toda reparação devida é digna de uma cobrança tão rigorosa que não 

permita que a obrigação dela decorrente seja objeto de alguma forma de composição ou, 

nas hipóteses desse item, seja relevada ou renunciada.  

A postura marcada pela contenciosidade prolifera o campo conflituoso, fazendo 

com que se agigante o dano a ser reparado, mesmo aquele que inicialmente poderia gerar 

uma pequena obrigação de reparar.  

Sob o prisma da linha desenvolvida em todo este trabalho, vê-se que o campo 

conflituoso causado pela litigiosidade acaba por trazer prejuízo a todos os envolvidos no 

conflito. Mesmo a parte ao final vencedora terá que arcar com os ônus do processo, 

aguardar a demora da tramitação do mesmo e sujeitar-se aos atos da instrução processual. 

A esse respeito:  

Em um ambiente marcadamente contencioso acaba redundando num perverso 
círculo vicioso, como num jogo de soma zero, donde só resultam perdedores: 
a organização da justiça, que não tem mãos a medir em face da pletora 
crescente de processos; o Estado, cujo orçamento é cada vez mais onerado em 
face das contínuas requisições de verba para custeio e novos investimentos 
naquele setor; o jurisdicionado, que se frustra ao receber uma resposta 
judiciária de baixa qualidade: defasada, custosa e imprevisível; enfim, a 
sociedade como um todo, ao constatar, desolada, que a promessa de ubiquidade 
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da justiça (CF, art. 5º, XXXV) é meramente retórica, não guardando aderência 
à realidade brasileira (Mancuso, 2013, p. 197). 

 Vislumbrando-se condições ideais, a análise de pontos como a relação entre o 

benefício buscado pela reparação de um dano identificado e o custo de um processo 

judicial seria feita antes do ajuizamento da ação. Com isto, o conflito somente seria 

judicializado se não houvesse outro meio mais brando e menos custoso de reparar o dano. 

Depois de uma análise que concluísse ser viável assumir o risco advindo de um processo 

judicial, o que inclui a possibilidade de sucumbência, o tempo de espera, eventuais 

deslocamentos e afastamento do trabalho para o comparecimento em audiências 

(conciliatórias e de instrução) e o aumento do dano pelos acréscimos com a despesa 

forense e com honorários de advogado. Mas esta análise muitas vezes é feita somente 

depois do ajuizamento da ação, caso em que pode motivar a ocorrência de uma das formas 

de resolução unilateral do conflito.  

a) Renúncia  

Esta forma de autocomposição unilateral acarreta a extinção do processo com 

apreciação do mérito na parte por ela abrangida, nos moldes do artigo 487, inciso III, “c”, 

do CPC.  

A renúncia pode ser a posição desejada pela parte postulante em razão de questões 

pessoais, do pequeno valor pecuniário do bem da vida buscado, de questões familiares, 

profissionais, do saldo desfavorável diante do valor a ser despendido até o final da 

demanda ou buscando assegurar outros ganhos, como a adesão a determinado programa 

de recuperação de crédito bancário ou fiscal31.   

Algumas vezes as ponderações inerentes à avaliação da viabilidade / necessidade 

da judicialização somente são feitas durante o diálogo que as partes travam na audiência 

conciliatória prévia.  Naquele momento o demandante conclui que a ação não deveria ter 

sido ajuizada, frente à impossibilidade de obter os fins almejados e renuncia ao direito 

pleiteado.   

Também há casos em que a parte demandante fez exaustivamente a análise prévia 

e sabe que a reparação a ser auferida é pequena, praticamente não compensando o 

                                                           
31  Embora não seja o objeto de estudo deste trabalho, registra-se que é cabível renúncia nas ações 
penais privadas e nas ações penais públicas condicionadas à representação.  Também o Ministério Público 
respectivo analisa as nuances relativas o ajuizamento de uma ação penal, pelo que a conclusão pela 
desnecessidade ou impertinência de tal medida é uma forma indireta de renúncia.  
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ajuizamento de uma demanda e, mesmo assim, delibera por judicializar seu conflito. Isto 

acontece em razão do risco de a parte demandada venha a fazer a reparação do dano, 

ainda que seja pequeno, vindo a lhe trazer o pequeno ganho decorrente.  Neste caso, em 

verificando que não haverá reparação pela outra parte, o demandante, já com 

enfraquecido interesse processual, também renuncia ao direito pleiteado.  

Estas são ilustrações acerca da renúncia como forma de autocomposição de um 

litígio fáceis de se visualizar em relação a particulares.  Mas quando o Estado ocupa um 

dos polos da demanda o panorama é muito alterado.  Neste caso, o deslinde da contenda 

é regido pelo princípio da indisponibilidade do interesse público, o que não permitiria a 

renúncia de parte do direito para viabilizar a composição do litígio, quanto mais a 

renúncia total que acarretaria a extinção do feito.  

Mas a clássica premissa de que “o interesse público é indisponível” não pode ser 

analisada na tábua rasa, sob pena de ser desvirtuada.  

Toma-se por exemplo a composição firmada em um processo previdenciário, 

ajuizado em face do Instituto Nacional do Seguro Social buscando a concessão de um 

benefício indeferido administrativamente. A análise acurada do caso pode trazer a 

conclusão de que o interesse público será lesado se não for firmada a composição para o 

deslinde do processo.  Isso pode acontecer quando se verificar que a realização de um 

acordo:  

a) garante o cumprimento rápido da legislação previdenciária, assegurando a 

concessão de uma verba alimentar previdenciária a quem de direito, cuja demora de 

eventual provimento jurisdicional poderia acarretar graves danos. Este quadro pode não 

ser alterado com a existência de institutos como a tutela de urgência, cujo deferimento 

também pode se perder na disparidade entre o binômio quantidade de processo versus 

estrutura de processamento ou, ainda, pelo entendimento de que para o deferimento seria 

necessária a existência de algum elemento de cognição sumária específico e particular, 

ainda não existentes nos autos; 

b) corrige o erro do ato administrativo que indeferiu um benefício devido, 

reparando com brevidade uma falha na atuação estatal;  

c) assegura a economia dos recursos do erário ao abreviar o trabalho de 

serventuários das procuradorias e do Poder Judiciário, de procuradores federais e de 
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magistrados, também evitando as despesas com estrutura física (edificações, energia 

elétrica, equipamentos, etc.) ocupada pelos mesmos;  

d) contribui para o cumprimento do princípio da eficiência administrativa, tanto 

no âmbito administrativo (correção do erro administrativo) quanto judicial (promoção da 

celeridade processual).  

 Em casos com estes parâmetros, o que se verifica é que o interesse público estaria 

sendo lesado se não houvesse acordo. Ressalte-se que a Procuradoria Seccional Federal 

em Santa Catariana tem apresentado as propostas de acordo sem nenhum deságio no 

pagamento das parcelas atrasadas apuradas nas demandas previdenciárias.  Com o 

pagamento de 100% das parcelas não pagas apuradas a composição ganha nuances de 

reconhecimento do pedido, não obstante demande a renúncia do direto ao prosseguimento 

do feito, com toda a dilação probatória e recursal dele decorrente.  

Pontua-se que nos casos que versam sobre direitos indisponíveis não é possível a 

renúncia, como no caso da verba alimentar decorrente do pagamento de pensão 

alimentícia (art. 1707 do Código Civil) e no caso das ações que analisam a existência de 

improbidade administrativa (§ 1º do artigo 17 da Lei 8.429/92). 

No que tange à matéria tributária, o artigo 141 do CTN determina a 

responsabilização funcional da autoridade que renunciar o recebimento do crédito 

tributário regularmente constituído, o que importaria em renúncia de receita. Todavia, o 

citado artigo 141 ressalva a existência de lei autorizando a renúncia. Na mesma toada, o 

artigo 172 do CTN prevê a possibilidade da edição de lei que autorize os respectivos 

procuradores a conceder a remissão total ou parcial do crédito tributário.  

A autocomposição através da renúncia nem sempre é questão pacífica. Em 

27/09/2018 a Associação Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil 

ajuizou a ADI 6027, manifestando-se contrária à suposta renúncia de receita que haveria 

na concessão de parcelamentos tributários em decorrência do Programa de Regularização 

Rural (PRR) e do Programa Especial de Regularização Tributária (Pert), previstos nas 

Leis 13.606/2018 e 13.496/2017, respectivamente. A ação pauta-se na alegação de que os 

acordos para parcelamentos tributários citados gerariam renúncia de receita em razão do 

inadimplemento das últimas parcelas, o que era feito muitas vezes buscando a adesão a 

um novo parcelamento.   
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Em defesa a AGU arrazoa que "(...) a política fiscal e extrafiscal dos programas é 

compatível com os princípios da igualdade, da capacidade contributiva, e da livre 

concorrência, conforme a CF/1988”. Segundo a AGU, a concessão incentivada de 

parcelamentos especiais tem se mostrado uma estratégia arrecadatória economicamente 

mais eficiente do que o uso da execução forçada, pois o acréscimo de receitas arrecadadas 

compensa em muito eventual renúncia de receita. Desde 17/09/2019 a ADI 6027 

encontra-se conclusa à Relatora, Ministra Carmem Lúcia32.  

b) Desistência  

A desistência da ação exige a homologação por sentença e não impede a 

reapresentação do mesmo pleito, pois a extinção por esta modalidade não resolve o mérito 

da demanda (artigo 485, VIII, CPC).  Assim, a desistência acarreta consequências 

processuais, não interferindo no mérito da demanda.  

O instituto em questão se refere aos atos já praticados ou iniciados, mas ainda não 

consumados e visa neutralizar seus efeitos. A desistência contempla situações processuais 

e se for apresentada depois da citação no processo de conhecimento exige a concordância 

da parte contrária.  Ela é homologada por decisão terminativa e pode ocorrer até mesmo 

depois do transito em julgado.  

As anotações feitas no tópico anterior acerca da indisponibilidade do interesse 

público também se aplicam à análise da pertinência / possibilidade do pedido de 

desistência por um ente público.  

No caso da ação popular, eventual pedido de desistência acarreta a publicação de 

editais para que no prazo de 90 dias possa um outro cidadão interessado ou o Ministério 

Público prosseguir com a demanda, consoante artigo 9º da Lei 7.717/65.  Este mesmo 

quadro ocorre nas demais ações coletivas do microssistema processual coletivo33, as quais 

comportam a substituição do polo ativo por tratar-se de legitimação extraordinária em 

matéria de interesse público. 

Exemplos de autocomposição unilateral por desistência na competência da Justiça 

Federal são algumas ocorrências nas execuções de título extrajudicial ajuizadas pela 

                                                           
32  Conforme consulta ao site www.stf.jus.br, feita em 20/12/2019. 
33  Formado pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei da Ação Civil Pública e Lei da 

Ação Popular, aos quais subsidiariamente se agregam vários outros diplomas como o Estatuto da Cidade, 
o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente e outras normas coletivas espaças.  
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Caixa Econômica Federal.  Uma vez ajuizada a execução em busca da regularização dos 

pagamentos de determinado contrato, há caso em que a dívida é posta em dia no período 

compreendido entre o ajuizamento da demanda e a realização da audiência conciliatória 

prévia, tornando desnecessário o prosseguimento da demanda. Neste caso, a instituição 

bancária apresenta pedido de desistência do feito em razão da verificação da regularização 

dos pagamentos. Esta situação pode continuar existindo no decorrer da contratualidade, 

o que justifica a extinção sem resolução do mérito, oportunizando a repropositura de 

execução buscando a regularização do mesmo contrato, caso este volte a ficar com os 

pagamentos em atraso.  

Em outro extremo está o caso em que há um contrato necessitando que sejam 

regularizados seus pagamentos e a parte Executada não é localizada para a citação / 

cobrança ou, em sendo, vários anos se passam, com a execução “se arrastando” por 

intermináveis tentativas de localização de bens passíveis de penhora com nenhuma 

constituição de garantia e sem que pagamento algum tenha sido efetuado.  Com o decurso 

do tempo o prejuízo da instituição bancária acaba aumentando demasiadamente em razão 

dos custos processuais com o recolhimento de emolumentos para emissão de cartas 

precatórias, envio de correspondências e outras despesas.  Diante do resultado frustrado 

e oneroso decorrente da tramitação do processo executivo neste caso, a instituição 

bancária possui interesse em requerer a desistência do feito e, eventualmente, prosseguir 

com buscas monitoradas somente no âmbito administrativo.  

Também pode ocorrer de a ação ter sido ajuizada em razão de haver um conflito 

baseado em uma dúvida. Neste caso, que a resolução da dúvida satisfaz o demandante, 

dispensando a efetivação de uma composição com a convergência da vontade de todas as 

partes.  

 Um exemplo dessa situação foram as 122 ações de reintegração de posse que a 

Caixa Econômica Federal ajuizou na Subseção de Chapecó relativas a imóveis no 

Condomínio Expoente. Em razão dos movimentos compositivos realizados, que serão 

melhor explicitados em tópico próprio deste trabalho, foram coletadas informações e 

estabelecidos diálogos que resultaram na saída do ocupante irregular e /ou no retorno do 

legítimo mutuário ao imóvel financiado.  Em razão da ocorrência de tais situações, a 

Caixa Econômica Federal desistiu do prosseguimento de várias ações de reintegração de 

posse. Neste caso a busca por um consenso teve como resultado certa forma de falta de 

interesse superveniente.  
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A desistência também pode ocorrer de modo implícito, como no caso de uma 

determinação para emenda à petição inicial não ser cumprida.  

c) Confissão  

Confessar é admitir um fato que é contrário ao interesse próprio, favorecendo o 

interesse da parte contrária (artigo 389 CPC).   

Como já visto no item que tratou da parte principiológica, os dados revelados pelas 

partes durante as sessões conciliatórias não são informados no processo, não podendo 

servir como meios de prova e, muito menos, como confissão. Assim, esse meio de 

resolução unilateral de conflito é pouco visto na prática.  

Registra-se que nos parcelamentos de débitos fiscais feitos nos processos 

executivos ajuizados pelos conselhos profissionais algumas vezes a composição está 

agregada à assinatura de um termo de confissão de dívida junto com a assinatura do 

acordo.  Isto também ocorre também quando da adesão ao Programa de Recuperação 

Fiscal – REFIS. Ao aderir a este programa a parte executada é beneficiada com isenção 

de boa parte dos juros e da multa (o percentual varia de acordo com cada lei que 

especificamente autoriza o programa para cada conselho profissional, a qual também 

determina a período de validade do programa).  Geralmente há um termo de confissão de 

dívida dentre os documentos necessários à formalização do REFIS.   

O termo de confissão de dívida firmado nestes casos traz segurança ao exequente 

e ao próprio processo executivo em si, uma vez que traz alguma forma de garantia ao 

procedimento de parcelamento da dívida.  Este parcelamento pode ser firmado pelo 

devedor que de boa-fé decide quitar a obrigação paulatinamente, como também pode ser 

uma prática aderida pelo devedor que tem como único objetivo a suspensão da execução 

e, com isso, a paralização dos atos de constrição de seus bens.   Neste último caso, a 

existência de execuções fiscais em número excessivamente desproporcional à estrutura 

de que dispõe o Poder Judiciário para o processamento das mesmas seria o campo certo 

para a ação do devedor contumaz que de má-fé compromete-se a parcelar seus débitos.  

As possibilidades negativas deste quadro são minoradas pela confissão de dívida firmada 

conjuntamente com o parcelamento.  

c) Reconhecimento do pedido  

 Trata-se de uma modalidade autocompositiva que acarreta a extinção com 

resolução do mérito da demanda (artigo 487, III, “a”, CPC).  Com o reconhecimento do 
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pedido deixa de existir a pretensão resistida que compunha uma das condições para a 

instauração da demanda, desaparecendo a razão de continuidade do processo.  

 Segundo Mancuso (2014, p. 232) o reconhecimento do pedido somente ocorre 

dentro do processo judicial (endoprocessual) e, no caso das ações coletivas, pode ser 

incluído no texto do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC.  

 Na maioria das vezes o reconhecimento do pedido não é um ato altruísta feito por 

uma das partes, mas é o produto resultante de uma análise econômica do deslinde do 

processo.  Nessa análise a parte que sabe que vai restar sucumbente ao final da  tramitação 

e antecipa esse final, evitando a geração das despesas processuais e demais custos que 

iriam surgir até o final do processo.  

4.3.2 Composição Bilateral ou Policêntrica 

 Basicamente pode-se sintetizar os meios de composição bilateral como aqueles 

que levam à solução do litígio com a participação de todas ou de, no mínimo, duas das 

partes envolvidas em determinado conflito. É a composição por excelência, que exige a 

explícita conversão de vontades.  

 Para a formação dessa conversão há um procedimento artesanal que tem por 

objetivo, processo a processo, buscar contato com as partes, ouvi-las, entender como 

começou o conflito, suas características e as repercussões que gerou na vida de cada parte, 

estabelecendo um diálogo maduro entre ambas e, a partir de tais passos, fomentar que as 

partes interajam entre si na construção de uma saída conjunta.  

Ensinando sobre o chamado “Tribunal multiportas”, Correa (2016, p. 25) assenta 

que nesse sistema o Poder Judiciário deixa de ter o processo judicial como o meio mais 

adequado para a solução dos conflitos e passa a tê-lo como apenas um dos canais de 

resolução possíveis.  Nesse sistema há “uma organização judiciária multifacetária, capaz 

de acolher, em um mesmo local, diversas modalidades de resolução de litígios 

(heterocompositivas, autocompositivas e híbridas judiciais e não judiciais) ”. 

O objetivo desta estrutura plural é propiciar que cada parte tenha seu conflito 

apreciado pelo melhor método para a sua resolução. Uma vez alcançado este objetivo, 

poder-se-á ter a eficientização do processo e, assim, da vida e da realidade ambiental de 

cada um dos atores envolvidos com a atividade judicante.  

Correa (2016, p. 24/25) se coaduna com a orientação processual estabelecida pelo 

CPC de 2015 ao defender que a jurisdição deve atuar como meio subsidiário, somente 
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sendo buscada quando a busca por soluções consensuais teve insucesso.   A autora propõe 

um itinerário para o processamento de demandas repetitivas a partir da subsidiariedade 

proposta, a saber:  

A utilização do modelo multiportas pelos tribunais brasileiros pode significar 
um avanço no trato de demandas repetitivas. Por esse modelo, os tribunais 
atuariam com vistas a monitorar a formação de conflitos com tendência 
multiplicativa e mediante o fortalecimento do diálogo interinstitucional 
fomentariam a atuação do Poder Público envolvido no conflito, na busca de 
soluções com a participação do jurisdicionado, antes do ajuizamento das ações.  
Ocorrendo o ajuizamento, ainda restaria a possibilidade de distribuição das 
demandas repetitivas inicialmente aos “Centros de Conciliação” para a 
submissão das lides idênticas à tentativa de mediação de forma coordenada, de 
modo que a marcha processual só se inicie nas lides que efetivamente não haja 
possibilidade de solução administrativa, nem de uso dos meios consensuais, 
judiciais e/ou extrajudiciais (Correa, 2016, p. 25).  

Quanto aos meios utilizados para a obtenção da composição, verifica-se a 

simultaneidade dos métodos de resolução de conflitos, o que é necessário para a 

otimização do tempo; do processo; da voluntariedade das partes e, principalmente, para a 

identificação do método adequado para cada caso.  

Por abrir a possibilidade da composição através de diferentes meios de resolução 

de conflitos, usa-se este momento para falar sobre duas ferramentas disponibilizadas pelo 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região para instrumentalizar as tratativas pelos 

diferentes métodos de resolução de conflitos.  

A primeira é a audiência de conciliação virtual que pode ser realizada entre as 

partes e o conciliador em ambiente virtual dentro do processo eletrônico, 

independentemente do lugar onde cada um esteja.  A prática é regulamentada pela 

Resolução TRF4 nº 32 de 28/04/2016 e facilita o diálogo de partes que estão em lugares 

diferentes e, o que é mais comum, não dispõem de tempo ou de condições para se 

deslocarem até o Fórum para a realização de uma sessão conciliatória nos moldes 

tradicionais.  No CEJUSCON de Chapecó esta modalidade ainda não foi utilizada como 

ferramenta efetiva, uma vez que outros modos como e-mails e mensagens via WhatsApp 

se mostraram ainda mais práticos.  

A segunda ferramenta citada é o Fórum de Conciliação Virtual – FCV, uma 

interessante possibilidade, pois proporciona o estabelecimento de um diálogo em 

ambiente virtual paralelo ao processo eletrônico, de modo assíncrono, não exigindo a 

participação das partes no mesmo momento e horário como acontece em uma audiência 

conciliatória, ainda que designada no modo virtual.  
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Apesar do nome, é um ambiente propício para uma saída mediada do conflito. No 

FCV aqueles que são partes de um processo judicial passível de composição podem 

conversar em ambiente eletrônico próprio, às margens do processo eletrônico, sem que 

haja interferência na tramitação durante as negociações.  Uma das partes pode deixar 

registrada a sua proposta de acordo e, uma vez aceita pela outra parte, há a criação 

automática de localizador acessório “conciliação com acordo” o que informa ao servidor 

que manusear o processo que o feito pode ser encaminhado para a homologação do 

acordo. O sistema também permite a interação do conciliador, com perfil eletrônico 

próprio, para a tentativa de construção conjunta de uma proposta de acordo.  

O projeto desse sistema de operacionalização foi desenvolvido pelo juiz Eduardo 

Didonet Teixeira, então coordenador da conciliação em Santa Catarina e desenvolvido 

pela equipe de tecnologia da informação da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, com a 

supervisão da juíza Ingred Schroder Sliwka. A regulamentação foi feita pela Resolução 

TRF 4ª Região nº 125, de 22/11/2012, com novas disposições estabelecidas através da 

Resolução TRF 4ª Região nº 109, de 17/12/2018.  

A abertura do FCV inicialmente era feita através da utilização do número e chave 

do processo, cabendo ao interessado acionar o link “Quero Conciliar” para a obtenção da 

chave de acesso ao Fórum (art. 4º da Resolução TRF4 nº 125/2012) e atualmente decorre 

da manifestação de interesse pela via autocompositiva em ação própria no processo 

eletrônico (§ 2º do artigo 3º da Resolução TRF 4ª Região nº 109/2018.  É uma ferramenta 

tecnológica que foi usada, inicialmente, no âmbito do TRF 4ª Região para fomentar 

composições em processos de execução fiscal ajuizados por conselhos profissionais, 

execuções extrajudiciais e ações monitórias envolvendo a CEF e os Correios.  

O FCV também é utilizado por outras unidades do Poder Judiciário, como o 

Tribunal de Justiça do Paraná, que iniciou um projeto piloto de utilização no Juizado 

Especial de Curitiba em agosto de 2018. Em 19/07/2019 a Juíza de Direito Vanessa 

Aparecida Pelhe Gimenez, que é Supervisora dos Juizados Especiais de Cornélio 

Procópio, determinou que todas as audiências de conciliação presenciais passem a ser 

feitas pelo FCV34. A medida encontra lastro na Resolução nº 10/2018 do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Paraná. Aquele juizado cível 

                                                           
34  https://www.tjpr.jus.br/noticias/-/asset_publisher/9jZB/content/forum-de-conciliacao-virtual-
esta-funcionando-no-juizado-de-cornelio-procopio/18319, consulta em 24/12/2019. 
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é um dos mais movimentados do Paraná, onde foram ajuizadas 4.704 ações em 2018 e 

outras 4.100 ações somente até meados de julho de 2019.  Em 19/07/2019 a pauta de 

audiências já estava em março de 2020.  Ou seja, um processo ajuizado que esteja apto a 

ter a petição inicial recebida teria uma audiência conciliatória marcada para abril de 2020.  

Com o FCV é irrelevante qual a capacidade de realização de audiências 

conciliatórias de determinada Vara, se 50 ou 100 audiências por semana, pois o ambiente 

virtual comporta a realização de tantas audiências quantas existam partes manifestando 

desejo de iniciar um diálogo conciliatório por este meio, sejam 1.000, 2.000 ou mais.  

Elegeu-se este sistema para a operacionalização das execuções de Ação Civil 

pública com sentença favorável à cobrança de diferenças causadas pelos Planos Bresser 

e Verão na atualização dos depósitos em conta poupança existentes quando da edição dos 

citados planos econômicos. Tais demandas foram tema das Repercussões Gerais nº  264, 

265, 284 e 285,  havendo acordo firmado pela Federação Brasileira de Bancos – 

FEBRABAN, Advocacia-Geral da União – AGU, Banco Central – BACEN, Instituto 

Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC e a Frente Brasileira Pelos Poupadores -  

FEBRAPO e homologado pelo STF em 01/03/2018 nos autos da ADPF 165/DF35. Em 

razão disto, abriu-se a possiblidade de encaminhamento para a celebração de acordo 

coletivo de milhares de demandas sobrestadas em todo o país. As cláusulas do acordo 

foram divulgadas inclusive na plataforma FEBRABAN36 

Somente na 3ª Turma Recursal de Santa Catarina havia 6.611 feitos sobrestados 

aguardando a decisão do STF sobre o tema. Estima-se que havia 38.000 ações na Seção 

Judiciária de Santa Catarina envolvendo esta matéria e sobrestadas nas diferentes Varas 

Federais.  

Na Subseção de Chapecó foram cerca de 1.300 execuções da sentença coletiva 

relativa aos expurgos inflacionários nas cadernetas de poupança, cuja busca conciliatória 

tem sido levada a termo pelo CEJUSCON.  Em tais demandas muitos são os acordos que 

foram firmados exclusivamente no ambiente do FCV. Mas em outros vários ou uma das 

partes não apresentou a proposta de acordo no Fórum ou a outra parte deixou passar o 

prazo sem manifestação, o que levou à retomada do processamento através do processo 

                                                           
35  Sobre o tema também no STF os Recursos Extraordinários 591797 e 626307.  
36  
https://www.pagamentodapoupanca.com.br/?gclid=CjwKCAiAi4fwBRBxEiwAEO8_HnFu6iwgxYLZOz
6AYzu-5yhebjtpR6v1gwqyxIMyUOjjE0lbX2kpMhoCYrYQAvD_BwE, consulta em 24/12/2019. 



96 
 

eletrônico. Há outros tantos casos em que, a falha na eficiência do Poder Judiciário 

tremendamente exacerbada pela demora na deliberação final pelo STF resultou no 

falecimento do titular do direito, demandando a busca conciliatória fora do ambiente do 

FCV em razão da necessidade de regularização da representação processual.  

A operacionalização do FCV demonstra que o mesmo apresenta total êxito na 

operacionalização e funcionamento nos locais e nas matérias cujas partes tenham 

interação e interesse suficiente para dispensar o monitoramento apurado de um 

serventuário da justiça.  É o registro feito acerca das execuções apresentadas pela 

OAB/RS em Porto Alegre/RS.  

Registra-se que no TRT / RS há um ambiente de diálogo entre as partes por meio 

eletrônico chamado Ambiente de Conciliação Virtual37, cujo funcionamento apresenta 

bases semelhantes ao FCV. 

 Seja qual for o meio buscado, a determinação lógico-estratégica e a determinação 

do CPC é que seja buscada a composição, em todas as etapas do processo. Passa-se a falar 

dos meios adequados para resolução do conflito bilateral ou policêntricos.  

a) Negociação  

Negociar é avançar e retroceder no objetivo incialmente almejado, interagindo 

com a outra parte para o estabelecimento de um resultado comum. O bom negociador 

consegue seus objetivos sabendo a hora certa de avançar e de ceder durante uma tratativa. 

A habilidade negocial pode ser uma das competências necessárias a determinado 

exercício profissional, como no caso dos gerentes de banco, gestores escolares, líderes 

sindicais, integrantes do governo ou membros de carreiras diplomáticas.   

Para os operadores do direito a habilidade de negociar a cada dia torna-se 

fundamental ao exercício profissional, haja vista a importância que as soluções 

autocompositivas passaram a ter no ordenamento, sobretudo no CPC/2015. Em 

determinadas matérias o melhor patrono é aquele que consegue compor com a outra parte 

e com ela articular a melhor solução conjunta.  Em certos casos, o domínio da legislação 

e da matéria de direito relacionada ao pleito não necessariamente importará no êxito se 

as habilidades negociais não existirem ou se não forem sabiamente utilizadas no deslinde 

da demanda.  

                                                           
37  https://admcesadv.jusbrasil.com.br/noticias/458528250/site-do-trt-4-disponibiliza-ferramenta-
para-facilitar-acordos?ref=feed, consulta em 24/12/2019. 
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O dia a dia mostra que a negociação está presente em todos os meios adequados 

de solução de conflitos, onde há, o tempo todo, o avançar e o retroceder nos pedidos 

individuais de cada parte em busca da construção de um produto final conjunto.  Não 

obstante, na doutrina relacionada aos meios adequados de resolução de conflitos a 

negociação figura como uma espécie autônoma, que se efetiva quando as partes dialogam 

e buscam chegar a um consenso sem a interferência de nenhuma outra pessoa e sem 

nenhum auxílio externo. 

A doutrina assenta a importância da negociação:  

A forma básica de resolução de disputas é a negociação. Nela as partes se 
encontram diretamente e, de acordo com suas próprias estratégias e estilos, 
procuram resolver uma disputa ou planejar uma transação, mediante 
discussões que incluem argumentação e arrazoamento (Tavares, 2002, p. 42). 

Vilas-Bôas e Menezes (2008, p. 9) anotam que o nosso sistema jurídico diferencia 

os termos negociação e mediação, ao passo que outros países tem a expressão negociação 

como um gênero, do qual emanam as espécies negociação direta e negociação indireta ou 

mediação.  

Diante da ausência total da intervenção de terceiros no processo de formação de 

um consenso, a negociação mostra-se o meio mais personalíssimo e volitivo de resolução 

de conflitos e, a depender do interesse e da urgência das partes, pode se tornar o mais 

rápido.  Da mesma forma, conforme o grau de conscientização sistêmica/ambiental das 

partes e o envolvimento das mesmas com a busca por uma solução, a saída negociada 

pode ter mais efetividade e resultado mais duradouro do que qualquer outra saída obtida 

pelos demais meios de resolução.  

Fischer, Ury e Patton (1994) sintetizaram experiências obtidas em negociações 

internacionais e na coordenação do projeto de negociação da Faculdade de Direito de 

Harvard com diretrizes para a condução de uma negociação. Ensinam que negociar é um 

processo que artesanalmente trabalha com diferentes emoções, valores, pontos de vista, 

emoções e objetivos. Os autores enfatizam recomendações para que os negociantes 

separem as pessoas dos problemas.  Normalmente as negociações com resultado inexitoso 

possuem falhas de comunicação, tendo um dos interlocutores buscado se manifestar no 

momento da explosão emocional do outro, concentrando-se apenas nos interesses e 

posições que busca defender.   É preciso ouvir o outro e, com ele, construir a solução para 

o problema. Focalizar nos interesses e não nas posições.  Criar opções para o benefício 
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mútuo, usando critérios objetivos e viabilizando a construção da “melhor alternativa à 

negociação de um acordo” (MAANA).  

Para que atinja todo o seu potencial de êxito, a negociação demanda que as partes 

não estejam ligadas ao modelo do ganha/perde, onde somente seria possível uma pessoa 

ganhar algo se a outra perdesse.  A conscientização mencionada no parágrafo anterior 

cinge-se na premissa de que, negociando diretamente uma saída, as partes podem travar 

o jogo do ganha/ganha.  

Neste jogo não é necessário que uma pessoa perca ou sofra restrições de direitos 

para que a outra possa ganhar, mas ambas podem ter ganhos mútuos através de uma saída 

conversada e articulada.  Além do resultado positivo a ser auferido por todas as partes 

envolvidas em um processo de negociação exitoso, todo o sistema estatal de resolução de 

conflitos pode ganhar diante de um caso que se resolve sem avolumar infindáveis fileiras 

de casos pendentes e, assim, toda a sociedade como um todo, seja sob o aspecto 

econômico, social e de mobilidade. 

b) Mediação  

Na mediação um terceiro imparcial auxilia as partes na busca por um consenso 

diante de determinado impasse ou conflito. Esse terceiro imparcial, o mediador, interage 

com as partes de maneira informal, voluntária, neutra, entende o conflito sem se envolver 

com ele.  A partir dos achados sobre o conflito o mediador intermedia as partes, 

induzindo-as a, por si mesmas, construírem as diretrizes de um acordo.  

A ação do mediador é associada ao trabalho de um catalisador, que modifica a 

velocidade de uma reação química, sem alterá-la.  Através do trabalho do catalizador a 

reação química traz mais resultados, mas ele não alterou a composições dos elementos 

químicos que a causaram.  

Sobre condição singular da mediação:  

“ ... a mediação, como ética da alteridade reivindica a recuperação do respeito 
e do reconhecimento da integridade e da totalidade dos espaços de privacidade 
do outro, repudiando o mínimo de movimento invasor e dominador” (Spengler, 
2014, p. 45). 

Warat (2004, p. 384/385) anota que a adoção da mediação como paradigma de 

atuação exige uma referência mais ampla de crenças e relações conceituais. A mediação 

pode ser vista como uma difundida, completa e variada corrente de intervenções sobre 
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relações interpessoais em conflito grupal38 formado por relações de ajuda, conduzidas por 

profissionais treinados com um conjunto de técnicas, estratégias e conhecimento que 

possibilitam às partes envolvidas descobrir afinidades seletivas e pontos em comum. O 

processo de mediação tem o potencial de transformar o conflito em uma relação mais 

satisfatória do que aquela que existia antes de ocorrerem os fatos ou situações que deram 

origem ao conflito. 

Gaglietti (2013, p. 171/173) assinala que o sentido político da mediação está 

associado à ampliação da capacidade das pessoas para se autodeterminarem em relação e 

com os outros, pois educa e transforma diferenças, no que facilita uma considerável 

melhoria na qualidade de vida dos indivíduos por ela atingidos. 

No que tange ao potencial transformador da mediação:  

Os conflitos mediados podem servir de auxílio humano para a afirmação 
recíproca dos movimentos próprios daqueles que vivem e provam o conflito 
em suas vidas, transformando suas conflitualidades vinculares em movimentos 
próprios de empoderamento a partir da crença de que são capazes de criar os 
problemas e tentar buscar um tratamento ao conflito, sobretudo daqueles que 
tem vínculos, da ética, do direito, possibilitando a melhora da qualidade de 
vida (Werlang; Jahnke; Gaglietti, 2013, p. 357). 

Ao falar sobre o ofício do mediador, Warat (2004) enumera várias comparações 

que beiram a poesia e que se prestam para definir a sensibilidade acurada e o feeling 

acerca do trato dos conflitos humanos, habilidades estas necessárias para a condução de 

uma mediação.  O autor pontua que somente o processo de mediação teria a profundidade 

e a forma artesanal de tratar um conflito de modo a desvendá-lo, esmiuçá-lo e resolve-lo 

definitivamente.  

Em harmoniosa combinação de signos, Warat (2004, p. 37) sintetiza que “somos 

um mar: as ondas e o tumulto estão na superfície, na profundidade tudo é calmo. Temos 

que ir lá.”. O caminho para chegar-se até essa profundidade somente seria trilhado através 

da mediação. O autor é um entusiasta do processo de mediação, o qual tem como distinto, 

mais profundo e excelente que todos os outros meios de resolução de conflitos. Para ele 

a conciliação e a transação “não trabalham o conflito, ignoram-no e, portanto, não o 

transformam como faz a mediação” (2004, p. 60).  

A prática revela que os diferentes modos adequados de resolução de conflitos 

                                                           
38 Warat explica que o conflito em entre duas pessoas de uma família, como entre um casal ou entre um 

pai e um filho, pode ser considerado um conflito grupal, haja vista a repercussão e o envolvimento da 
unidade familiar com o grupo social onde está inserida. 



100 
 

amoldam-se de forma a trazer mais resultados em cada situação diferente, de acordo com 

as variações de suas formas de abordagem e aplicação. Há casos em que somente a 

mediação traz êxito à busca por uma resolução alternativa do conflito e casos em que seu 

uso fadaria o processo ao fracasso. Nessa linha:   

A mediação é especialmente recomendada para os conflitos envolvendo partes 
que têm uma relação continuada entre si, como vizinhos, condôminos, 
familiares, para citar apenas alguns exemplos. Também é recomendável para 
conflitos que exijam, sobretudo, uma solução rápida e que seja mantida a 
confidencialidade. A principal diferença da mediação em relação à decisão 
judicial é que ela busca a solução do conflito com os olhos voltados para o 
futuro, ao passo que o julgamento leva em conta, normalmente, apenas os fatos 
passados levados e comprovados em juízo (Casella e Souza, 2009, p. 70).  

Além da estrema sensibilidade já referida, o mediador deve ter maturidade, 

controle e visão acurados, pois em seu trabalho precisará caminhar por entre revoltas, 

tristezas, angústias, egoísmos, ódios, ambições e outros sentimentos que cegam os seres 

humanos, impedindo-os de ver a saída através de uma solução mediada.  O campo de 

trabalho do mediador é a batalha de todos estes sentimentos, que formam minas prestes a 

explodir durante as audiências.  Por isso, o mediador não pode transitar neste campo e ir 

até saída, onde há a resolução do conflito. Cabe a ele atuar de tal forma que as partes, por 

si só, encontrem a saída e a abram, quando, então, poderão vivenciar um novo e belo 

estado, onde a realidade conflituosa passa a ser passado e o presente é o prosseguir a partir 

de uma situação resolvida, com vistas à construção de um futuro diferente, pautado na 

paz.   

Para buscar alcançar o desafio acima delineado, a mediação desenrola-se sem 

qualquer rotina, procedimento, regra ou orientação preestabelecida. Por isso, como 

referido, a mediação exige maturidade, controle e sensibilidade. A esse respeito:  

Sabe-se que uma das grandes forças da mediação – a sua informalidade – é 
também uma fraqueza em potencial. A inexistência de qualquer estrutura ou 
regras sobre o procedimento ou o conhecimento necessário, no âmbito de um 
processo conduzido sem controle direto do público, representa um perigo real 
que pode causar prejuízos por praticantes ineptos ou antiéticos (Briquet, 2016, 
p. 15).  

O ofício de mediador deve ser desempenhado por pessoas que tenham 

personalidade e controle emocional compatíveis com o perfil de intermediador e que 

venham a ter bagagem teórica e prática compatíveis com o desafio de gerenciar conflitos 

humanos.  Sobre essa atividade:  

A função do mediador é, portanto, estabelecer condições de uma nova 
comunicação entre as partes; ele é o catalizador humano e o garante 
metodológico de um processo que tem por objetivo transformar as percepções 
que as partes têm do conflito que se interpõe entre elas, a fim de propiciar um 
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possível acordo. (Briquet, 2016, p. 54).  

Briquet (2016, p. 19-21) recomenda que os mediadores passem por cursos básicos 

de 40 a 60 horas. Essa recomendação é observada pelo CNJ cuja diretriz para a realização 

de cursos de formação de mediadores e conciliadores é a exigência de 60 horas. O TRF 

4ª. Região realiza periodicamente (pelo menos uma vez por ano) cursos para a formação 

de novos mediadores e conciliadores com 100 horas: 40 horas de aulas teóricas com 

estudos de caso e aprofundamento teórico em plataforma EAD e 60 horas de prática em 

audiências.  

Ainda sobre as habilidades necessárias ao ofício do mediador:  

“... mesmo não tendo o poder de pressionar um acordo, o mediador inábil pode 
ocasionar um grande mal às partes ao conduzir um processo que pode revelar 
informações importantes de um ou ambos os lados (informações que muito 
possivelmente não teriam sido fornecidas num processo judicial) ou permitir a 
escalada nas emoções (Briquet, 2016, p. 19/20). 

Warat (2004, p. 21) alerta que o excesso de informação impede o acesso à 

sabedoria genuína, que é a única capaz de fazer com que um mediador consiga chegar ao 

âmago de um conflito. Ele alerta que “existe muita estupidez imobilizadora em nossa 

cultura de frases feitas, conceitos rotinizados e verdades fatigadas”.  

Três modelos de mediação são destacados por Aguiar (2009, p. 104/108), que 

alerta que o estudo dos mesmos não deve gerar restrições a outras possibilidades que 

podem “criativamente serem desenvolvidas no trato da situação conflituosa”.  

O Modelo Transformativo foi anotado por Joseph Folger em 1994, o qual 

observou mediações em Harvard e percebeu que em alguns casos “além da obtenção do 

acordo, acontecia também a transformação das pessoas e da forma de se relacionarem”.  

A investigação deste fenômeno revelou que em alguns casos os mediadores dispensavam 

maior atenção ao aspecto relacional, entendendo os sentimentos e necessidades dos outros 

e enfatizando o protagonismo das partes em suas vidas e na responsabilidade pelas 

escolhas e fazem. Há uma transformação na forma como os mediados se relacionam e o 

acordo é uma consequência dessa mudança.  

Quanto à operacionalização do modelo transformativo de mediação:  

Esse modelo funda-se na comunicação verbal e não verbal, levando em conta 
o novo paradigma trazido pela Teoria Sistêmica, pela Cibernética e pelas 
diversas áreas de conhecimento, as quais levam em conta a causalidade circular 
dos conflitos. (...) Um grupo de mediadores coloca-se dentro da sala de uma 
forma que os mediados não os vejam; o grupo de mediadores atua em 
determinados momentos, somente quando solicitados pelos mediadores de 
campo, com o objetivo de promover abertura de reflexão aos mediados 
(Aguiar, 2009, p. 107).   
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Conforme ensina Aguiar (2009, p. 108), o modelo circular-narrativo foi trazido 

em 1995 por Sara Cobb e valoriza a linguagem, que é o meio pelo qual os conflitos são 

criados e resolvidos. “A história de uma pessoa é a narrativa que ela faz de sua própria 

realidade”. É o que o construtivismo social chama de a formação da visão de mundo de 

uma pessoa. Isso é feito através de comunicação circular, pois determinada significação 

não seria gerada por uma única causa, mas por uma retroalimentação formada por vários 

fatores.  

O modelo circular-narrativo acredita que “as pessoas chegam a uma mediação em 

situação de ordem, assumindo posturas rígidas que as impedem de encontrar alternativas 

de soluções às suas questões”. Esse modelo também prioriza as relações e a obtenção de 

um acordo seria apenas a consequência do trabalho das sessões de mediação, onde 

fomenta-se a discussão e a mudança de significados, de modo a transformar as histórias 

trazidas ao encontro.   

O terceiro modelo é conhecido como modelo tradicional de Harvard ou mediação 

avaliativa e contém o eixo básico da obra de Fischer, Ury e Patton (1994, já mencionada 

neste trabalho no tópico sobre negociação).  Aguiar (2009, p. 105) resume os princípios 

básicos do modelo Harvard: (a) separar as pessoas do problema; (b) focalizar os interesses 

e não as posições; (c) criar opções para o benefício mútuo e (d) insistir no uso de critérios 

objetivos.  

Segundo Aguiar (2009, p. 105/106), o modelo Harvard pauta-se em uma situação-

diálogo onde cada indivíduo conta sua versão dos fatos e o mediador procura facilitar a 

comunicação entre ambos, calcando-se na comunicação verbal e sem contextualizar a 

situação de conflitos. O método trabalha os interesses e necessidades de uma pessoa, sem 

maior investigação acerca de seus relacionamentos.  

A análise das vantagens e desvantagens de cada modelo e a avaliação do momento 

certo de aplicar cada um deles isoladamente ou de fazer eventual mescla de suas técnicas 

deve ser feita por aquele que realiza o ofício de mediador. Evidencia-se a necessidade de 

que este profissional seja vocacionado e que trabalhe com extrema sensibilidade as 

habilidades e o conhecimento que deve ter para bem gerir o conflito que se abre em sua 

frente a cada sessão de mediação.  

A formação do mediador e do processo de mediação em si é um impasse. A falta 

de regulamentação e de estabelecimento de diretrizes a serem tomadas é um fator que 

pode trazer insucesso ao procedimento, o que também pode ocorrer em relação à falta de 
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treinamento ou à realização de treinamento inadequado.   

Por outro lado, a realização de exaustivos cursos de formação e o estabelecimento 

de regulamentos rígidos pode macular a gênese do processo de mediação, que é 

flexibilidade, a criatividade e a diversidade, tanto na construção da resolução a partir das 

múltiplas possibilidades existentes em cada caso concreto como em relação à liberdade 

da atuação do profissional mediador. Cada processo de mediação é único, ocorre de forma 

artesanal. “É um processo rico e contínuo dotado de uma transversalidade que pode 

interligar até mesmo vários mediadores para a solução do conflito” Briquet (2016, p. 55).  

A Lei 13.140/2015 estabelece que o mediador pode ser designado pelo tribunal 

ou escolhido pelas partes (art. 4º) e está sujeito às mesmas hipóteses legais de 

impedimento e suspeição do juiz (art. 5º).  Finda a última sessão de mediação, o mediador 

fica impedido de assessorar, representar ou patrocinar qualquer das partes pelo período 

de um ano (art. 6º).   

O Manual de Mediação e Conciliação da Justiça Federal (2019, p. 61) anota a 

atuação do mediador nos casos em que há um relacionamento prévio entre as partes, 

“havendo, portanto, maiores subjetividades a serem trabalhadas”.  Isso se deve ao fato de 

que a mediação não se fixa no fato conflituoso, mas nos atores nele envolvidos. O 

mediador analisa os sentimentos envolvidos e busca romper o círculo vicioso de ofensas. 

Por isso a tentativa de contato entre as partes conflitantes sem o auxílio de um mediador 

pode apenas agravar o conflito e, até mesmo, torna-lo perpétuo.  

Ao tratar sobre a mediação judicial, a Lei 13.140/2015 atribui a incumbência da 

realização de tal procedimento aos centros judiciários de solução consensual de conflitos, 

aos quais recai a responsabilidade pela realização das audiências de conciliação e 

mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular 

a autocomposição. A mesma norma estabelece o prazo de 60 dias para a conclusão do 

procedimento de mediação.  

Na prática, a tendência é que os centros judiciários de solução de conflitos tenham 

cobranças sobre os prazos de andamento processual similares àqueles que recaem sobre 

as unidades judiciárias de processamento ordinário das demandas (varas ou comarcas). 

No âmbito do TRF 4ª Região as próximas correições serão realizadas também nos 

CEJUSCON`s, o que oficializa a necessidade de dar andamento aos feitos, já existente 

em monitoramento informal. No exemplo de um processo que tramita sob o rito dos 

Juizados Especiais Federais, que possui um tempo médio de duração de 60 dias entre o 
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ajuizamento e o arquivamento, seria incompatível com a paralização do trâmite por 60 

dias para a realização de um procedimento de mediação.  Essa análise é objetiva, existe, 

pressiona as atividades direcionadas à composição do litígio e se mantém mesmo diante 

do subjetivo argumento de que o processamento do feito somente iria tratar do litígio 

posto, ao passo que eventual processo de mediação poderia resolver o conflito de modo 

mais amplo e complexo, evitando demandas futuras.  

No Brasil os números acerca da mediação são apurados conjuntamente com a 

conciliação, não havendo uma estatística estatal específica que permita avaliar a atuação 

deste meio na resolução de conflitos.  Atualmente um dos principais meios de 

ajuntamento de dados do Poder Judiciário é o relatório “Justiça números” produzido pelo 

CNJ anualmente.  Esse relatório registra que em 2017 o Poder Judiciário homologou 3,7 

milhões de acordos, não diferenciando o que foi por mediação e o que foi por conciliação.  

Da mesma forma, o Relatório “Justiça números” de 2019 registra que em 2018 a justiça 

brasileira homologou 4,4 milhões de acordos, também não especificando quais 

decorreram de mediação e quais de conciliação.   

Embora autores clássicos como Warat (2004) façam grandes diferenciações entre 

a mediação e a conciliação, por vezes referindo-as como totalmente dissociadas, entende-

se que, na prática, há um limite muito tênue entre uma e outra e por vezes elas caminham 

lado a lado, conforme se verá no tópico seguinte.  

Mesmo assim, o ofício do mediador continua tendo a singularidade que o 

diferencia de todos os demais profissionais que atuam em outros meios adequados de 

solução de conflitos. Ao mediador cabe o sublime desafio de sair das palavras e dos 

conceitos jurídicos e psicológicos que atordoam o meio forense e encontrar-se consigo, 

com os outros e com as janelas luminosas da mediação.  

c) Conciliação  

Calmon (2007, p. 142) conceitua conciliação como o mecanismo que tem por 

escopo a obtenção da autocomposição com o auxílio e o incentivo de um terceiro 

imparcial.   

Dois principais fatores que diferenciam a conciliação da mediação acima vista. 

Um deles é o fato de que, diferentemente do mediador, o conciliador intervém no conflito, 

propondo soluções, fomentando saídas.  O outro é o fato de a conciliação ser o método 
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de resolução alternativa indicado para os casos em que não há contato prévio entre as 

partes.  

O CNJ ratifica essa diferenciação39, assentando que na mediação uma terceira 

pessoa, neutra e imparcial, facilita o diálogo entre as partes, sendo estas que constroem, 

com autonomia de solidariedade, a melhor solução para o conflito. Já a conciliação é um 

método tido por mais simples ou restrito, onde o terceiro facilitador pode adotar uma 

posição mais ativa, mas neutra em relação ao conflito e com imparcialidade.   

Tem-se como mais indicada a mediação para a resolução de conflitos mais 

complexos e que apresentem várias dimensões, como aqueles decorrentes de relações 

familiares. São os conflitos presentes em competências forenses como aquelas das Varas 

de Família da Justiça Estadual. Mas podem também emergir na competência federal, 

como no caso em que a esposa que recebe pensão por morte é demandada, juntamente 

com o INSS para figurar no polo passivo de uma ação em que a concubina busca receber 

uma fração do benefício.  São situações em que, além do conflito, há um envolvimento e 

um forte desgaste de relacionamento entre as partes envolvidas. Por vezes esse desgaste 

chega a tal ponto que não haveria paz e harmonia entre elas ainda que deixasse de existir 

o motivo que deu origem ao conflito. É o que pode ocorrer no caso da esposa e da 

concubina que continuariam a se digladiar se não existisse benefício de pensão por morte 

a ser buscado.   

No que pertine às relações trabalhistas, verifica-se haver uma multiplicidade de 

situações que impedem a conclusão de que a elas é mais indicado o uso da mediação, da 

conciliação ou de outro MASC.   Consoante tem assentado este trabalho, cada processo 

possui a singularidade de uma vida, regra que também se aplica às especificidades de 

cada feito trabalhista. Nesta matéria há casos em que uma pequena empresa ou um 

microempreendedor individual é demandado por alguém que lhe prestou serviço, 

havendo alta carga de pessoalidade no conflito posto.  De outra banda, o empregado que 

demanda a multinacional onde trabalhou em um posto avançado em outro país com ela 

não possui tantos vínculos emotivos, senão uma relação pautada por estritos critérios 

comerciais e de mercado.  

Quanto aos casos de competência da Justiça Federal, embora possam envolver 

duas partes estatais, normalmente o conflito surge entre uma parte privada (pessoa física 

                                                           
39  https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/conciliacao-e-mediacao/, consulta em 24/12/2019. 
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ou jurídica) e uma parte estatal.  Isto também ocorre nas causas de competência das Varas 

Fazendárias da Justiça Estadual.  Em tais situações, não há envolvimento pessoal, nem o 

citado desgaste de relacionamento. Há uma revolta conflituosa em relação a uma situação 

jurídica decorrente da adoção de determinado procedimento estatal.  Isso não quer dizer 

que inexista o desgaste emocional, mas este existe em razão de uma postura institucional. 

Para estes casos geralmente o método de solução de conflitos mais indicado é a 

conciliação. Tal premissa jamais poderá ser aplicada indistintamente em situações tão 

diferentes entre si quanto as vidas nelas contidas, ainda que estejam elas envolvidas em 

uma demanda de competência federal.  

Não obstante esta diferenciação, a conciliação é o meio de resolução de conflitos 

mais difundido e usado no Poder Judiciário, por vezes indistintamente.  A propósito, Pires 

(2004, p. 131/167) escreveu interessante artigo comparando regramentos sobre os 

métodos de resolução alternativa de disputas de diferentes países – inclusive o Brasil –, 

concluindo que não haveria diferenciação entre os termos conciliação e mediação, 

inclusive opinando pela adoção deste último como gênero.  

Embora não tenha os tradicionais impasses que o conflito entre duas partes 

particulares possa desenvolver, os conflitos abrangidos pela competência da Justiça 

Federal apresentam uma série razões que se colocam como entraves à composição.  

Como referido no item que tratou da parte principiológica, inicialmente os 

procuradores federais rechaçavam a possibilidade de uma composição ao argumento de 

que a matéria dizia respeito a interesse público indisponível. Isto foi sendo vencido 

paulatinamente, com sucessivas Portarias e Instrumentos normativos internos autorizando 

/ recomendando a conciliação em determinados casos.  

O Manual de Mediação e Conciliação da Justiça Federal registra essa 

complexidade envolvendo o interesse público e a busca por uma composição: 

Na realidade o interesse público, por si mesmo, não é indisponível. Por vezes, 
a preservação do interesse público depende justamente de um ato de 
disposição, como ocorre, por exemplo, no fornecimento gratuito de vacinas e 
medicamentos. (...) Essa vinculação ao interesse público permite que, em 
certas situações, a postura mais adequada seja dispor de determinado bem ou 
direito. E permite, assim, que muitas vezes o mais recomendado seja utilizar-
se de meios consensuais de solução de conflito na Justiça Federal em vez de 
rejeitá-los. (Justiça Federal, 2019, p. 23). 

O mesmo se diga em relação à alegação de que o deságio concedido em uma mesa 

de negociação importaria em renúncia de receita. Muitas vezes o abrir mão de parte da 

receita é o fator viabilizador da sua efetiva arrecadação. Não obstante, entidades como os 
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conselhos profissionais engessam a ação de seus procuradores ao estabelecerem em 

resoluções de modo exaustivo as possibilidades e condições para as concessões de 

descontos e parcelamentos de débitos.  

O agente público que atua na conciliação dos processos deve ter mais que o perfil 

conciliador, deve ter o respaldo normativo / hierárquico capaz de neutralizar a 

possiblidade de ser responsabilizado funcionalmente por uma composição firmada.  Além 

dos diplomas normativos já mencionados neste trabalho, são importantes para a 

equalização dessa questão regramentos internos específicos. Um bom exemplo é a 

Conclusão 47 da Reunião de Serviço dos Juizados Especiais Federais, realizada pela 

Procuradoria Federal Especializada – INSS que dispôs: “o Procurador, ainda que em 

estágio probatório, não poderá ser responsabilizado pela realização de acordos, salvo 

atuação com erro grosseiro ou dolo”.   Não fossem regulamentações como estas, os 

acordos estariam totalmente inviabilizados na competência federal, pois seria mais 

cômodo o acionamento do pagamento de um Precatório moroso e em valor maior do que 

uma Requisição de Pequeno Valor ágil e com efetividade se houvesse algum risco de 

responsabilização funcional do procurador que apresentou a proposta de acordo.  

Quando a conciliação é promovida com observância das diretrizes éticas e 

principiológicas que a regem verifica-se a excelência na solução do litígio.  A parte que 

concilia livremente, informada sobre todas as nuances da decisão que tomará ao firmar o 

acordo e das condições, dos ônus e dos benefícios deles decorrentes e que, por si mesma 

conclui por acordar sai da audiência de conciliação feliz com o resultado que ajudou a 

construir e aliviada por saber que seu processo judicial findou ali.  

Sobre a forma de finalização, observa a doutrina:  

A vida forense diária ensina que a melhor sentença não tem maior valor que o 
mais singelo dos acordos. A jurisdição, enquanto atividade meramente 
substitutiva, dirime o litígio, do ponto de vista dos seus efeitos jurídicos, mas 
na imensa maioria das vezes, ao contrário de eliminar o conflito subjetivo entre 
as partes, o incrementa, gerando maior animosidade e, em grande escala, 
transferência de responsabilidades pela derrota judicial: a parte vencida 
dificilmente reconhece que seu direito não era melhor que o da outra, e, não 
raro, credita ao Poder Judiciário a responsabilidade pelo revés em suas 
expectativas. O vencido dificilmente é convencido pela sentença e o 
ressentimento, decorrente do julgamento, fomenta novas lides, em um círculo 
vicioso. (...) Mas a conciliação sempre deve ser a primeira alternativa e a mais 
estimulada, como instrumento de grande potencial que é para a pacificação dos 
conflitos.  (Ferraz, 2009, p. 1-3) 

Bonfim (2008, p. 74) pontua que, diante da dificuldade de as partes chegarem a 

um entendimento, o conciliador possui a possibilidade de propor uma solução que, a seu 
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critério, pode ser a mais adequada para a solução da controvérsia.  Como todos os meios 

adequados de resolução de conflitos, o processo de conciliação rege-se pelo princípio da 

autonomia das partes, as quais não estão obrigadas a aceitar as propostas feitas pelo 

conciliador, nem mesmo a conciliar.  

Do ponto de vista topológico, há a distinção entre conciliação extraprocessual, 

realizada fora do processo, da conciliação endoprocessual, a qual seria realizada dentro 

do processo, ainda que de forma incidental.  Existindo o processo judicial em curso, ainda 

que a conciliação tenha se efetivado no âmbito administrativo, o acordo firmado é 

homologado no bojo do processo e considerado um acordo judicial.  Cuida-se de um 

critério justo, sobretudo em relação aos processos que estão nos CEJUSC`s e 

CEJUSCON`s, onde a busca conciliatória é fomentada por audiências, telefonemas, e-

mails, conversas via WhatsApp, etc. Muitas vezes o parcelamento firmado junto a 

determinado conselho profissional ou a renegociação de uma dívida feita em uma agência 

bancária são atos que somente vieram a ocorrer a partir da intervenção de um conciliador 

judicial.  

Falando do ponto de vista processual, Calmon (2007, p. 144/145) arrazoa que “a 

conciliação pré-processual somente seria relevante caso seja buscada, em seguida, a 

atividade jurisdicional homologatória, ou, para os modelos que a admitem de forma 

obrigatória, para caracterizar um requisito de admissibilidade da demanda”. Verifica-se 

que a referida construção tem por parâmetro a análise estatística do número de processos 

findados com uma composição.   

 Discorda-se deste ponto de vista haja vista que, mesmo sob o aspecto processual, 

a conciliação deve ser analisada de maneira macro, vale dizer, com visão abrangente. O 

foco da conciliação vai além de apenas buscar a resolução do processo em razão do qual 

é levada a termo.  A busca conciliatória direciona todos os esforços possíveis na formação 

de um diálogo acerca da resolução do conflito e não apenas da extinção do processo.  

Assim, a conciliação pré-processual é relevante, ainda que não seja finalizada com uma 

homologação judicial.   

Quanto às atividades do CEJUSCON de Chapecó, há vários exemplos dos 

resultados para além do processo que a conciliação pré-processual pode trazer. O mais 

comum é o caso em que determinada ação pré-processual (adiante melhor explicitada) 

busque uma composição quanto à pendência de pagamento de determinadas anuidades, 

ilustrativamente, dos exercícios de 2014 a 2017. Em decorrência dos movimentos 
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conciliatórios as partes acordam a apresentação de defesa administrativa quanto a 

eventual baixa da empresa, em se tratando de pessoa jurídica, ou à reanálise de pedido de 

baixa apresentado por pessoa física e, vindo este a ser apreciado por um colegiado 

administrativo há o acolhimento da manifestação, sendo o débito anulado em relação às 

anuidades objeto da demanda e a todas as outras, também ocorrendo a baixa da inscrição 

respectiva junto ao órgão.   Outro caso comum é registrado quando as partes deliberam 

pelo parcelamento administrativo do débito em relação às anuidades objeto da demanda 

e a todas as outras pendentes.  Isto também tem grande ocorrência nos casos de adesão ao 

REFIS onde as benesses dos abatimentos em juros e multas exigem a composição de todo 

o débito existente, ajuizado ou não. Nestes casos, vê-se a finalização da demanda pré-

processual relativa às anuidades de 2014 a 2017 e também a extinção da obrigação em 

relação às anuidades de 2018 e 2019, as quais seriam objeto de um futuro novo processo. 

O mesmo se pode dizer em relação a um possível embargo à execução para discutir 

eventual pedido de baixa indeferido administrativamente e, em consequência, a inscrição 

em dívida ativa das anuidades posteriores.  

Quando ocorre na via judicial, normalmente o processo de conciliação é 

conduzido por um servidor estável ou conciliadores voluntários, seja em um caso ou 

outro, mediante nomeação judicial. Esse processo conciliatório pode ocorrer antes, 

durante ou depois da tramitação do processo.   

Bonfim (2008, p. 70/71) ressaltava que na fase judicial havia um processo, um 

número e a possibilidade de finalização de um acordo a ser homologado por sentença 

judicial, formando um título executivo. Contudo, como já visto nesse trabalho, o acordo 

realizado antes da formação do processo judicial evita despesas, investimentos, estruturas 

e desgastes que muito ultrapassam o valor das custas.  Calmon (2007, p. 147) conta que 

a Constituição Imperial estabelecia a obrigatoriedade da conciliação prévia.  

Comparativamente, convém verificar as observações de Andrews (2012, p.  

106/107) ao discorrer sobre o oneroso e lento processo civil inglês, em relação ao qual a 

busca por um acordo antes da instauração de um processo judicial é um meio de ganhar 

tempo, agilidade, eficiência e, principalmente, uma forma de evitar o desembolso da 

elevada despesa advinda do respectivo ajuizamento (especialmente com honorários de 

advogado e custas).  Assim, os litígios ingleses passam por tentativas de conciliação antes 

de pensar-se em efetivar o ajuizamento de uma demanda.  
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Tal qual ocorre em países como a Inglaterra40, há na Justiça Federal uma nova 

classe processual que assegura a existência de uma espécie de prévia do processo, com 

número próprio e tramitação normal, possibilitando a juntada de documentos, a realização 

de audiências conciliatórias e a homologação de acordo por sentença judicial.  Essa classe, 

chamada de Reclamação Pré-processual, tramita exclusivamente nos CEJUSCON`s, a 

eles sendo distribuída diretamente após o ajuizamento, sem possibilidade de remessa a 

alguma Vara ou da realização de qualquer ato de jurisdição. O ajuizamento de uma 

Reclamação Pré-processual não gera nenhuma repercussão nos prazos prescricionais e 

decadenciais; não sofre qualquer limitação que normalmente uma ação normal teria e não 

traz custo nenhum às partes.  

O exemplo mais corriqueiro do uso das Reclamações Pré-processuais no 

CEJSUCON de Chapecó é o ajuizamento feito pelos conselhos profissionais em busca da 

regularização do pagamento das anuidades de seus membros. Na citada unidade 

conciliatória de Chapecó foram ajuizadas mais de 100 Reclamações Pré-processuais nos 

meses de junho e julho de 2019.   

Em uma ação normal de execução fiscal os Conselhos Profissionais teriam que 

pagar custas processuais e teriam que esperar a acumulação de 4 anuidades sem 

pagamento para poder ajuizar a ação, a qual seria distribuída a uma Vara Federal com 

competência para Execução Fiscal e pode ou não ser encaminhada para a conciliação, a 

depender o posicionamento do Juiz titular respectivo.  

Na Reclamação Pré-processual os conselhos não precisam pagar custas 

processuais, não sofrem qualquer limitação quanto ao número de anuidades ou outro fator 

relativo a eventual análise para recebimento da petição inicial e tem a certeza de que o 

trâmite passará por um processo de busca conciliatória, pois foi ajuizado para isso.    

A Reclamação Pré-processual tem sido usada para promover a busca conciliatória 

em diferentes matérias, com as mesmas possibilidades da resolução do conflito por uma 

composição que teria um processo comum e sem os custos e formalismos do mesmo.  

                                                           

40  A chamada pre-action phase se refere ao período em que surge o litígio até o momento em que se 
inicie um procedimento civil formalizado judicialmente através do recebimento, denominado claim. Nos 
casos onde há um prazo prescricional extenso, a busca pela conciliação pré-processual no direito inglês 
pode durar vários anos.  Andrews (2012, p. 106) exemplifica como prazos estimados para a duração da 
busca pela conciliação antes da instauração do processo o interregno de seis anos para pleitos derivados de 
contratos ou de até 12 anos se o contrato tiver sido formalizado em escritura.  
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Um exemplo disso é o acordo feito na Reclamação Pré-processual n. 5001157-

32.2019.4.04.720241, através do qual uma beneficiária de imóvel financiado pelo 

programa “Minha Casa, Minha vida” comprovou ter abandonado o imóvel em razão de 

ameaças que colocavam em risco sua integridade física e assegurou o direito de retornar 

a uma unidade habitacional do mesmo programa.  Trata-se de um caso envolvendo uma 

matéria complexa, tanto quanto à prova, como quanto à solução do impasse apresentado, 

haja vista tratar-se de programa com rígidas regras definidas por lei, as quais tornam 

diminuta a possibilidade de uma composição. Mesmo assim, tendo sido ajuizado em 

07/03/2019, menos de 45 dias depois, no dia 15/04/2019 a demanda estava sendo 

arquivada diante da comprovação do cumprimento do acordo (Anexo II).  

Passada a fase pré-processual, a busca pela conciliação segue-se como regra 

obrigatória a ser seguida em todos os processos cíveis, observadas as diretrizes do artigo 

334 do CPC. Nessa fase o CPC de 2015 determina a realização de uma audiência 

conciliatória prévia logo depois do ajuizamento da ação. Uma vez verificadas as 

condições para o recebimento da petição inicial e não sendo caso de improcedência 

liminar do pedido, necessariamente as demandas cíveis serão encaminhadas para a 

realização de audiência conciliatória prévia, as quais são realizadas pelos CEJUSC`s e 

pelos CEJUSCON`s nas unidades judiciárias que os possuem.   Esta mudança de ambiente 

também contribui para a equalização do conflito, uma vez que o primeiro contato entre 

as partes é feito em ambiente neutro, com o auxílio de um profissional voltado à 

composição, sem eventual carga de litigiosidade.  Esta determinação é defendida por 

renomados juristas há muito tempo e é uma deliberação estratégica na busca pelo 

desenvolvimento dos meios autocompositivos.  

A audiência conciliatória prévia feita logo no início do processo propicia a 

realização de uma composição no momento em que apenas ouve o desembolso das custas 

iniciais pelo demandante, não tendo ocorrido nenhuma outra despesa processual extra 

capaz de aumentar o valor do bem da vida buscado.  Também se percebem vantagens em 

relação ao réu, que ainda nem havia tomado ciência da existência da demanda, não tendo 

sido citado ainda e tampouco buscado agregar elementos de “contra-ataque” para a 

formulação de uma “defesa em relação à parte contrária”.  Na audiência conciliatória 

prévia não está presente a litigiosidade que se agrega ao sentimento das partes durante 

                                                           
41  Cuja sentença homologatória do acordo está disponível à consulta pública no site www.jfsc.jus.br, 
opção consulta processual, informando-se o número do processo.  
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alguns atos processuais, como o recolhimento de onerosas despesas para custear a 

emissão de cartas precatórias, a busca de testemunhas ou a participação em audiência de 

instrução, dentre outros.  

O CPC de 2015 deu especial importância a este momento inicial do processo, a 

ele derramando a presunção de interesse na realização. Essa presunção não é elidida com 

a manifestação expressa nos autos de uma das partes dizendo que não tem interesse na 

composição.  O regramento processual civil atual somente autoriza a não realização da 

audiência conciliatória prévia nos casos em que não se admitir a composição (como no 

caso de demandas envolvendo direitos indisponíveis) ou no caso de todas as partes 

peticionarem manifestando contrariamente à composição, com expresso desinteresse na 

audiência conciliatória.  

Na prática esta determinação tem contribuído para a realização do ato 

conciliatório e da composição por ele buscada, mediante a gestão do profissional que 

manuseia os processos nos centros de conciliação. Isto porque, afora as hipóteses de 

impossibilidade de acordo, a manifestação de todas as partes de modo a autorizar o 

cancelamento da audiência exige que estas venham a, no mínimo, conversar.  O autor 

teria que buscar contato com o réu e falar-lhe das vantagens da não realização do ato ou, 

vice-versa. Normalmente não há qualquer possibilidade dessa conversa entre as partes, 

sobretudo nas matérias da competência federal e a manifestação de todas as partes 

somente acaba “aparecendo” no processo quando o conciliador verifica a total 

impossibilidade de acordo e conversa com as partes para o cancelamento.    

Quando o conciliador verifica, por sua experiência, que há qualquer possibilidade 

de uma composição a manifestação de uma das partes pelo cancelamento da audiência 

fica sozinha e sem efeito no processo, esperando a audiência.  No CEJUSCON de 

Chapecó a cada vez que isso acontece há um contato telefônico ou por e-mail com a parte 

que peticionou, esclarecendo que a audiência será mantida.   Na maioria dos casos em 

que há uma petição com manifestação contrária ao acordo este acaba sendo realizado.  

Por vezes a CEF informa o desinteresse em uma composição diante dos elementos 

documentais existentes e, com os esclarecimentos levantados na audiência conciliatória, 

delibera de modo contrário e a composição acontece.   

O mesmo se verifica nos casos em que o advogado da parte Autora informa o 

desinteresse em uma composição, mas, na verdade, não quer deslocar-se para a audiência 

conciliatória por residir em Município distante da Subseção de Chapecó. Verificando-se 
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esta possiblidade, busca-se contato com o causídico e oferece-se a possibilidade da 

participação no ato por videoconferência na Subseção mais próxima da parte, a exemplo 

do que ocorre com a CEF.  Em vários destes casos a composição acaba ocorrendo.   

Além da falta de informação e de dados técnicos mais precisos sobre o processo 

nesse momento inicial e do desejo de evitar deslocamentos já citados, algumas partes 

apresentam certa repulsa à possibilidade de participar de uma audiência conciliatória, 

tendo-a por um ato infrutífero e, eventualmente, pesaroso, que as faria apenas relembrar, 

sofrendo novamente os dissabores causados pelo conflito. Ao contrário, na audiência 

conciliatória prévia pode haver a surpresa de encontrar não o conflito, mas a solução para 

ele. No diálogo inicial lá travado, sem muitos elementos de convicção que somente viriam 

com a instrução do feito, as partes se encontram com menos armas e com mais 

proximidade da doce e luminosa janela da conciliação.  

Acerca da recusa inicial de participação na audiência conciliatória: 

O conflito costuma ser compreendido como fenômeno negativo e prejudicial à 
sociedade, o que dificulta sua percepção como momento de possível 
transformação. É preciso suprimir o medo de enfrentamento do conflito, que 
deve ser encarado como uma ponte para a reconstrução do diálogo e uma 
oportunidade de reflexão crítica quanto a posturas e posicionamentos, a partir 
da percepção do conflito por diferentes óticas, o que poderá viabilizar o alcance 
da solução mais adequada e eficaz para a causa (Dias e Avelino, 2019, p. 96). 

O CPC de 2015 também se preocupou em formar um ambiente propício à 

composição sob o aspecto temporal.  O acúmulo de processos frente a pautas com horários 

abarrotados já acarretou a designação de audiências com poucos minutos de intervalo, 

estancando, de imediato, a possibilidade da abertura de um diálogo efetivo.  A audiência 

prévia em comento deve ter, no mínimo, duração determinada de 20 minutos e as partes 

devem estar cientes da possibilidade de realização de mais de uma sessão de mediação e 

conciliação.  Diante do estágio inicial do processo, onde o réu sequer sabia da existência 

do feito, o regramento adjetivo determina que a audiência seja designada com 

antecedência mínima de 30 dias, sendo o réu citado para a audiência com pelo menos 20 

dias de antecedência. E, havendo novas sessões de conciliação ou mediação, não deve 

haver um período superior a dois meses entre uma e outra, de modo a não descontruir, 

pelo decurso do tempo, o entendimento já iniciado. 

Também há um incentivo financeiro à participação das partes na audiência 

conciliatória prévia, consistente da determinação de pagamento de multa de até dois por 

cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa para o caso de não 

comparecimento injustificado (art. 334, § 8º, CPC).  
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 Uma vez derrubadas as barreiras psicológicas, de distância, de tempo e vindo as 

partes a comparecer à audiência conciliatória, é fundamental a presença sábia do 

conciliador ou mediador.   Cada detalhe pode ser muito importante.  Como referido na 

parte principiológica, não deve haver nenhum elemento que possa ser interpretado como 

favoritismo de uma das partes. Desde os materiais de expedientes existentes como blocos 

de anotação, canetas até os lugares onde cada parte irá sentar:  tudo deve transparecer a 

imparcialidade, a isonomia e a confiabilidade que se espera de uma composição judicial 

apta a pôr fim a um conflito.  

O profissional que irá conduzir a audiência conciliatória é fundamental para o 

desejado deslinde exitoso. Ele deve saber que, independentemente do fato narrado, cada 

conflito é muito importante para a parte nele envolvida, devendo presumir-se a boa-fé 

processual no reclamo apresentado.   

A proximidade do conciliador e mediador de ambas as partes deve dar-se também 

com a abertura da sessão de mediação / conciliação, esclarecendo ele que não haverá juiz 

no ato, apresentando as partes e despertando o interesse das mesmas para a oportunidade 

que se abre, de resolver o conflito naquele momento.  

E, repise-se, é aconselhável que o juiz se exima de atuar na audiência conciliatória, 

o que facilita a fluidez dos trabalhos e evita o indevido envolvimento com a causa por 

parte daquele que irá julgá-la em caso de negativa de acordo. Sobre tal ponto:  

Critica-se a participação direta na condução da conciliação do juiz que irá 
prolatar a sentença. Para conciliar bem, o conciliador deve se envolver. Para 
julgar bem o julgador precisa se preservar. Distingue-se, porém, o mecanismo 
estruturado de conciliação da atividade instantânea do juiz da causa de 
promover derradeiras tentativas de aproximação. (Calmon, 2007, p. 148). 

O conciliador/ mediador deve mostrar-se disposto a ajudar as partes na condução 

de um diálogo salutar, deixando-as esclarecidas do poder que possuem para a construção 

de uma composição.   

Em um mutirão de conciliação com determinado órgão público onde todo o 

expediente forense será tomado por audiências envolvendo aquela parte, cabe ao 

conciliador ou mediador receber a outra parte e conduzi-la até o local da audiência 

mostrando proximidade da mesma, jamais deixando margem para a equivocada aparência 

de que estaria mais próximo da parte que permanecerá na sala durante toda a pauta.   

Neste passo, justifica-se alguns apontamentos feitos no tópico que tratou da 

mediação.  A experiência, o conhecimento técnico e o feeling do profissional devem 
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nortear sua condução dos trabalhos e, o mais importante, deve lhe dizer se o momento, o 

conflito e o estado das partes recomendam uma atuação como conciliador, propondo 

soluções ou, recuando as manifestações e apenas auxiliando as partes em um processo de 

mediação.  É por isso que se referiu que ambos os institutos caminham lado a lado, 

podendo, até mesmo, complementarem-se no deslinde do mesmo conflito.  

Deve-se registrar a atuação calcada na conciliação feita pela Justiça do Trabalho.  

Há várias discussões controversas acerca dos acertos e desacertos quanto ao mérito das 

questões apreciadas pelo Foro Trabalhista, as quais foram objeto de estudo e deliberação 

da chamada reforma trabalhista (Lei 13.467/2017) e estão em análise pelo STF em 20 

ações diretas de inconstitucionalidade.  Ressalvadas tais questões, ao que interessa ao 

presente estudo, é de se reconhecer que a Justiça do Trabalho dá exemplo acerca de dois 

grandes pontos abordados neste trabalho. A uma o acesso à justiça amplo e facilitado, 

tornando corriqueiro e comum o ajuizamento de uma Reclamatória Trabalhista. O 

ministro Luís Roberto Barroso chamou este quadro de “excesso de judicialização por 

parte dos empregados”,  decorrente de uma estrutura que “dava excessivos incentivos à 

litigância”42. Fatores como a ausência de sucumbência, a rapidez na tramitação e a 

informalidade de certos pontos do rito processual, levaram a Justiça do Trabalho a ser um 

dos ramos do Poder Judiciário com maior acúmulo de demandas.  

O Relatório Justiça em Números elaborado pelo CNJ43 registra que, mesmo com 

uma queda de 19,9% nos ajuizamentos, em  2018  foram protocoladas 3.460.875 novas 

demandas trabalhistas, havendo atualmente 4.841.352 casos pendentes de julgamento. 

Certamente esses 4 milhões e oitocentos mil casos aguardando apreciação seriam muito 

mais se não houvesse a consolidada cultura conciliatória na Justiça Trabalhista, que é o 

segundo ponto destacado e o que interessa a este tópico.  

 A conciliação está na gênese deste ramo do Poder Judiciário, presente até na 

nomenclatura Junta de Conciliação e Julgamento.  Da mesma forma como é comum 

conhecer-se um amigo, um parente, um vizinho ou um colega que demandou na Justiça 

do Trabalho, é corriqueiro o relato de alguém contando ter feito um acordo trabalhista. 

Os dados do CNJ no relatório Justiça em números 2019 apuraram o índice de conciliações 

                                                           
42  https://www.conjur.com.br/2018-mai-10/stf-diverge-regra-clt-impos-sucumbencia-acoes, 
consulta em 24/12/2019. 
43  https://www.cnj.jus.br/wp-
content/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.pdf, consulta em 24/12/2019. 
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totais, incluindo os procedimentos pré-processuais e as classes não contabilizadas como 

termos circunstanciados, cartas precatórias, etc.). O levantamento registra que as 

conciliações na justiça estadual variaram entre, aproximadamente, 5 a 20% dos processos. 

Na Justiça Federal o maior índice foi de 14,9%, ao passo que na Justiça Eleitoral o 

percentual não ultrapassou 2,5 %.   A média geral desta avaliação no Poder Judiciário foi 

de 11,5% e quem fez alavancar positivamente este número geral foi a Justiça do Trabalho, 

cuja média de conciliações totais atingiu o pico de 31 % (TRT12).  

Considerando-se o índice de conciliação dos processos ajuizados, a Justiça 

Trabalhista possui 40,4% de acordo. Ou seja, se não houvesse as conciliações os 

4.841.352 casos pendentes de julgamento seriam 6.797.258 processos a serem julgados. 

Nestes casos, há pessoas aguardando a deliberação sobre o pagamento de uma verba 

alimentar, há situações em que a resolução de determinada questão impede a 

empregabilidade, etc.  Segundo o levantamento feito pelo Conselho Superior  da Justiça 

do Trabalho44,  o percentual de conciliações entre 1980 e 2013 se manteve entre 40,9 e 

53,6%.  Os números evidenciam que a conciliação é o grande fator que evitou o colapso 

do Foro Trabalhista diante de toda a massa histórica de ajuizamentos que apresentou e 

que é uma prática consolidada em suas atividades. Com os índices de conciliação que a 

Justiça Trabalhista apresenta, a jurisdição é exercida nos moldes tradicionais em uma 

média histórica de pouco mais da metade dos processos ajuizados. 

Impõe-se também ressaltar que o trabalho do conciliador continua ocorrendo nos 

casos em que há registro de conciliação inexitosa na audiência conciliatória prévia e o 

feito é devolvido para a Vara de origem para prosseguimento da tramitação.   A busca 

conciliatória possui o caráter artesanal já mencionado neste trabalho. Por isso, se amolda 

aos prazos ditados pelas condições e peculiaridades de cada parte, o que pode não 

coincidir com os prazos da processualística ditada pela norma processual.  

Às vezes o trabalho do Centro de Conciliação corre em paralelo com o trabalho 

da Vara ou comarca onde o processo tramita e esse paralelismo é salutar e observa a 

ordem da eficiência administrativa.  A conciliação pode finalizar-se rapidamente, como 

pode ter seu tempo de maturação, de obtenção dos recursos, de espera pela vigência de 

novo plano de parcelamento de débitos, etc.  Nesse caso, a devolução do feito à unidade 

                                                           
44  http://www.csjt.jus.br/web/csjt/conciliacao-na-jt, acesso em 24/12/2019. 
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judiciária originária com eventual registro de que as partes continuam em negociação sem 

uma previsão efetiva de finalização do acordo é uma prática recomendável.  

O processo eletrônico também contribui para a agilidade e eficiência quanto a este 

ponto, pois permite que cada unidade faça seus “bilhetes” virtuais na capa do processo, 

sem que isso seja visto pela outra unidade e venha a atrapalhar a análise dos feitos.  Na 

Subseção de Chapecó os processos que tiveram alguma passagem pelo CEJUSCON e 

alguns que ainda nem vieram possuem inúmeras anotações de números de telefones, 

informações sobre a localização das partes, sobre possibilidades de pagamentos e 

prognósticos de composição.  

O problema gerado por esse paralelismo salutar é que em determinado momento 

a negociação em andamento pode ter o tão buscado e trabalhado resultado favorável: a 

composição das partes. Havendo este deslinde o processo que está na Vara ou Comarca 

deve ser remetido para o Centro de Conciliação para o registro e homologação do acordo.  

E a mente que processa os ditames processuais difere muito da mente do conciliador ou 

mediador.  A cooperação de todos em busca de uma nova cultura conciliatória exige a 

interação destes dois paradigmas diferentes de trabalho.   

Já se registrou casos em que a composição envolvia o pagamento de determinada 

quantia e a liberação de um certo valor bloqueado no processo, os quais, somados, 

cobririam a proposta de acordo para quitação da dívida. E isto precisaria ser feito até o 

final do mês, no prazo de validade da proposta de acordo.  A finalização de uma 

composição assim exige interação de diferentes setores e envolvimento, 

comprometimento com o resultado compositivo.   

É necessário, também, que haja um fluxo fácil de ações indo e vindo do Centro de 

Conciliação.  Se o retorno dos autos ao Centro de Conciliação for um processo árduo 

pode acontecer de o conciliador ou mediador hesitar em devolver o processo com 

negociação em andamento, o que comprometeria a celeridade da tramitação do feito onde 

não houvesse uma composição.  

d) Transação 

Os artigos 840 a 850 do Código Civil dispõem sobre a transação, que é a forma 

de composição do litígio em razão resultante de concessões múltiplas e somente pode 

ocorrer em relação a direitos patrimoniais de caráter privado. A finalização da tratativa 

ocorre por escritura pública e seus ditos são interpretados restritivamente.  
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Por suas características, vê-se as diminutas possibilidades de inclusão efetiva 

dentre os meios de resolução de conflito utilizados nos processos de competência da 

Justiça Federal, onde comumente está envolvido o interesse público e impeditivos da 

efetivação de concessões até a obtenção de um acordo.  

Até mesmo algumas demandas que envolvem a CEF possuem restrição à 

transação, no sentido técnico.  É o caso, por exemplo, das demandas envolvendo questões 

habitacionais onde houve o uso de recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – 

FAR.  

Deve-se considerar que, mesmo na competência federal, algumas técnicas da 

transação possam ser utilizadas, fomentando algumas concessões que possibilitem a 

condução de um processo de mediação ou conciliação com êxito. É bem-vindo tudo o que 

possa contribuir para a finalização efetiva e célere de um processo cansativo e custoso.  

A propósito, o grande interesse estatal e privado na celebração de acordos que 

finalizem os litígios judicializados na Inglaterra já foi mencionado neste trabalho e se 

deve aos altos custos do processo judicial inglês, informados por Andrews (2012, p.  

106/107). 

O mesmo quadro é descrito em relação ao processo judicial nos Estados Unidos:  

Na experiência norte-americana, por conta do alto custo dos processos 
judiciais, superabundam as soluções consensuais das controvérsias, anotando 
Owen Fiss que a norma n. 16 das Federal Rules of Civil Procedure foi alterada 
para fortalecer a ação do juiz responsável pela condução do processo na 
realização de acordos pelas partes: a facilitação de acordos tornou-se um 
propósito explícito nas audiências que antecedem o julgamento e o juiz passou 
a ser convidado, se é que esse é o termo correto, a agir considerando o ‘acordo’ 
e o uso de procedimentos especiais para ajudar na solução da controvérsia 
(Mancuso, 2014, p. 253).  

No Brasil o processo judicial possui um custo alto também. Somente o 

emolumento para a instrução de uma carta precatória para a citação de determinado réu 

por uma comarca catarinense supera a casa dos duzentos reais.  

Mas há um custo ainda maior para o processo judicial brasileiro: é o custo social. 

A péssima distribuição de renda e as inúmeras disparidades entre as condições de vida de 

uma mesma população evidenciam que em determinados casos a demora na apreciação 

de um processo onde se busca o fornecimento de certo medicamento ou a paralização 

durante anos de uma demanda buscando reaver as diferenças decorrentes de determinado 
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plano econômico que tenha ocorrido há mais de duas décadas45 não é uma simples falha 

na eficiência estatal. É uma tragédia que torna imprestável todo o tramite gerado, todos 

os arrazoados feitos e a complexa estrutura normativa processual e material existente, 

diante do falecimento do titular de um direito devido, que jamais conseguirá ser usufruído 

com a justiça devida.  

Seja transação, conciliação, mediação ou negociação ou alguma forma de 

miscelânea entre as técnicas de tais institutos o que deve ser buscado é identificar qual o 

momento e a forma como cada um deles deve ser usado. O profissional que conduz a 

busca compositiva não deve ter os olhos voltados para o método. Deve, isto sim, voltar 

seus olhos para o resultado convergente buscado, o que deve ser feito com a sensibilidade, 

a experiência e o conhecimento de saber que este resultado não é um mero número 

estatístico, mas a finalização de um conflito que maculava o andar livre e sereno de uma 

ou várias vidas.  

4.3.3 Meios heterocompositivos extrajudiciais 

Os meios heterocompositivos realizados por órgãos paraestatais não fazem parte 

do dia a dia da realidade local do Centro Judiciário e do processo judicial cuja 

eficientização é objeto deste estudo neste trabalho. Ainda assim, opta-se por mencioná-

los brevemente de modo a afastar eventual lacuna conceito-topográfica.  

Mancuso (2014, p. 259) caracteriza a heterocomposição pela forma como o 

conflito é resolvido, não pelas pessoas nele envolvidas, mas pelo consenso de submeter à 

apreciação do conflito a um terceiro (no latim tertius), que pode ser um órgão judicial por 

um terceiro por eles nomeado. Com isto não há uma privatização ou terceirização da 

jurisdição, mas a distribuição da responsabilidade entre o corpo social.  

A maturidade social exigida para o pleno êxito dos métodos heterocompositivos 

exige que não seja atribuído ao Poder Judiciário o inatingível dever se apresentar a 

solução hábil e tempestiva para todos os conflitos existentes.  Vez por outra essa 

consciência aparece em manifestações esparsas, como esta que segue:  

Muito embora o Judiciário não seja isento de culpa, tornou-se o bode expiatório 
universal para uma situação em que há outros que contribuem igualmente, se 
não até mais ... O governo, as concessionárias de serviços públicos e os bancos 
contribuem e tiram vantagens dos próprios atrasos que criticam – uma vez que 
esses atrasos lhes permitem atrasar os pagamentos aos reclamantes e 

                                                           
45  É o caso dos expurgos inflacionários gerados na atualização das cadernetas de poupança pelos 
Planos Bresser (1987), Verão (1989), Collor I (1990) e Collor II (1991).  
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provavelmente reduzem a incidência geral de reclamações (...), “A política 
generosa para interposição de recursos e a multiplicidade de recursos que 
podem ser interpostos em relação a um único processo são usadas por 
querelantes oportunistas”. (Relatório do Banco Mundial citado na Revista on 
line do Instituto Brasileiro de Administração do Sistema Judiciário46).  

Da necessidade de conscientização e engajamento de todos os setores do Estado e 

da sociedade civil na busca da resolução dos conflitos já defendida acima decorre que 

esta tarefa também é feita por setores que não fazem parte da estrutura do Poder 

Judiciário.  Alguns desses organismos são criados e/ou incentivados pelo Estado, mas 

outros saem da própria sociedade, como os escritórios-modelo das faculdades de direito 

e as câmaras de arbitragem das associações comerciais.  

A arbitragem é o método heterocompositivo paraestatal mais importante, haja 

vista o movimento econômico que ocorre através dela, especialmente no comércio 

internacional.  Segundo Martins (2017, p. 53), cuida-se de um método usado para a 

negociação de “contratos de valores vultosos e pode durar meses”.   

As ações relacionadas à arbitragem iniciam muito antes de imaginar-se haver um 

conflito a ser solucionado. Ao celebrar contratos, sobretudo contratos comerciais, as 

partes estabelecem a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. Com isto, todo 

o conflito que venha a surgir em decorrência do citado contrato comercial será apreciado 

pelo Juízo Arbitral elegido pelas partes ao celebrar o contrato.  

Sobre a evolução das disposições acerca da arbitragem no Brasil:  

O próprio Código Comercial brasileiro de 1850 instituiu juízo arbitral 
obrigatório nas lides oriundas de locação mercantil, nos termos do seu artigo 
245, e nas de liquidação sociedade comercial, conforme o artigo 294. Tal 
obrigatoriedade, todavia, foi afastada pelo já revogado Dec. 3.900 de 
26.07.1867, que regulava o “Juízo Arbitral do Commercio”. Seguindo a 
tendência de buscar meios alternativos de solução de conflitos, a Lei 
9.307/1996 (LGL\1996\72), Lei de Arbitragem, prioriza a autonomia da 
vontade das partes quando se trata de direitos disponíveis, com também meios 
e instrumentos processuais adequados a permitir sua utilização sem maiores 
entraves (Nascimento e Araujo, 2018, p. 4).  

Nascimento e Araújo (2018, p. 4/5) contam que a doutrina se divide quanto ao 

caráter jurisdicional da atividade arbitral, o que foi defendido por Nelson Nery Júnior e 

rechaçado por Teori Albino Zavascki.  Não obstante a discussão, parece não haver 

dúvidas acerca do caráter subsidiário e alternativo da arbitragem. É o que se denota, por 

exemplo, da situação de um contrato de aluguel ser firmado com cláusula de arbitragem 

e acontecer de o inquilino recusar-se a desocupar o imóvel. Nesse caso o proprietário terá 

                                                           
46  http://www.ibrajus.org.br/revista/artigo.asp?idArtigo=68, acesso feito em 25/12/2019. 
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que recorrer à jurisdição estatal.  Na mesma linha, “se no curso de processo arbitral 

sobrevier controvérsia sobre direito indisponível como uma prejudicial de mérito, deve o 

árbitro (...) sobrestar o procedimento e remeter as partes à Justiça estatal” (Mancuso, 

2014, p. 288).  

Segundo Martins (2017, p. 54), a instituição da arbitragem interrompe a prescrição 

e depois de tal ato a tutela provisória de urgência (cautelar ou antecipada), será requerida 

diretamente ao árbitro ou painel arbitral, a quem cabe avaliar a providência mais adequada 

e a extensão da medida.   

Outro meio heterocompositivo a ser citado neste item é a Convenção Coletiva de 

Consumo que possibilita a regulamentação por convenção escrita de relações de consumo 

que tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à garantia e 

características de produtos e serviços. A Convenção Coletiva de Consumo será feita por 

entidades civis de consumidores, associações de fornecedores e/ou sindicatos de categoria 

econômica e é regulada pelo artigo 107 do Código de Defesa do Consumidor.  

A obrigatoriedade do cumprimento da Convenção Coletiva de Consumo recai 

sobre os filiados às entidades que a firmarem e passa a existir após o registro do 

documento no cartório de títulos e documentos.  

Impõe também mencionar neste item a mediação e a conciliação, pois, como já 

referido, tais meios podem se efetivar dentro ou fora do processo judicial.  

No que tange ao processo trabalhista, é também considerado um meio 

heterocompositivo a atividade realizada pelas Comissões de Conciliação Prévia 

trabalhista, as quais contribuem para o elevado número de acordos constante nos 

relatórios da Justiça do Trabalho. A Comissões de Conciliação Prévia são constituídas de 

2 a 10 membros, com representantes dos empregadores e empregados e seu 

funcionamento é regulado pelos artigos 625-A a 625-H da CLT.  

A ação do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Administração, das 

autarquias e fundações de direito público também se inclui nesse item, haja vista as 

tratativas compositivas realizadas em conflitos coletivos. Os acordos em tais casos geram 

um compromisso de ajustamento de conduta, que será registrado em um Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC). Tal documento possui eficácia de título extrajudicial, 

impede o ajuizamento da respectiva demanda coletiva e encontra previsão legal nos 
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artigos 5º, § 6º da Lei 7.347/85;   211 da Lei 8.069/90;  79-A da lei 9.605/98 e 14 da 

Resolução CNMP nº 23/2007 47. 

A depender do conflito, as partes também podem buscar a avaliação neutra de 

terceiro, normalmente um avaliador. Se o parecer técnico emitido por esse profissional 

for aceito o conflito fica resolvido sem a necessidade de judicialização da questão.  

Por fim, registra-se que os Tabelionatos e Juízes de Paz intermediam e registram 

acordos extrajudiciais que solucionam conflitos dispensando a propositura de demandas 

judiciais.   

Chega-se ao final deste capítulo, que buscou aprofundar o conhecimento acerca 

dos meios adequados de solução de conflitos, sua história, sua importância e as bases 

legislativas por meio das quais consolidaram-se no Brasil.  Mostrou-se, também, que esta 

consolidação está em andamento, uma vez que exige uma mudança cultural.  O caminho 

até aqui percorrido na direção desta consolidação calca-se muito mais nos números e 

resultados práticos advindos do uso dos MASC do que de imposições legislativas, as 

quais, algumas vezes, surgiram a partir de tais resultados.  

O capítulo também se debruçou em duas tarefas um pouco exaustivas, mas 

necessárias.  A primeira foi a averiguação das peculiaridades principiológicas que regem 

a aplicação dos MASC, o que é fundamental tendo em vista as substanciais diferenças 

que a condução dos mesmos apresenta em relação ao procedimento que se desenvolve no 

decorrer da tramitação de uma ação judicial.  A segunda foi o estudo de cada um dos 

meios adequados de solução de conflitos, tanto aqueles que se desenvolvem a partir da 

vontade e/ou ação de uma das partes quanto aqueles que resultam da convergência dos 

interesses dos envolvidos com um litígio. Elucidou-se que esta última hipótese pode 

ocorrer através do desenvolvimento de um dos MASC no bojo de um processo judicial 

ou com o auxílio de um terceiro, alheio ao desenrolar da atividade judicante.   

 Dada a extensão conceitual a que se propôs e o contingente do acervo prático 

disponível para enriquecer vários dos itens tratados, a expressão numérica de páginas 

deste capítulo pode ter destoado dos demais, o que não se verifica em relação ao equilíbrio 

do conteúdo semântico nele contido.  Este encontra-se em harmonia com a busca por um 

                                                           
47  A Resolução nº 23 do Conselho Nacional do Ministério Público, editada em 17/09/2007 disciplina 
a instauração e tramitação do Inquérito Civil no âmbito do Ministério Público e bem assim do compromisso 
de ajustamento de conduta que dele emana.   
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efetivo acesso à justiça entrelaçando-se a eficiência administrativa com o desejo de 

construir um ambiente saudável e pacífico. Espera-se que este capítulo tenha contribuído 

para o atendimento do objetivo de conhecer os diferentes métodos não-adversariais de 

tratamento de conflitos, bem como que tenha avançado na análise da viabilidae do uso 

dos MASC no contexto judiciário atual.  

 A busca pela concretização de tais objetivos será auxiliada pela análise a ser feita 

no próximo capítulo, que terá por objeto o estudo da Justiça Restaurativa e da 

Comunicaçao Não-Violenta.  Outrossim, a análise destes dois institutos no próximo 

capítulo afastará eventual dúvida sobre a inclusão dos mesmos entre os MASC que foram 

objeto deste capítulo que ora finda.  
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5 MODOS DE GESTÃO DE RELAÇÕES CONFLITUOSAS  

Até agora falou-se muito neste trabalho sobre formas de solucionar um conflito 

existente.   Como o próprio nome denuncia, este é o foco dos diversos meios de resolução 

de conflitos. Viu-se neste trabalho acerca da amplitude das ações desenvolvidas por tais 

meios, haja vista que eles trabalham o conflito, que é multidisciplinar e altera-se minuto 

a minuto, conforme a dinâmica realidade dos fatos e da vida cotidiana.  Com isto, os 

MASC apresentam um alcance pacificador muito maior do que aquele registrado no 

resultado da atividade jurisdicional que tem a obrigação técnica de estar adstrita ao pedido 

inicial, limitando-se a trabalhar o litígio segundo a estanque descrição a ele dada no 

momento do ajuizamento da ação.  

O potencial pacificador dos MASC permite com que da aplicação dos mesmos 

resulte a solução não apenas para o processo, mas a integralidade do conflito.  Diante de 

tal abrangência, o uso dos mesmos, que era alternativo, acabou se tornando uma etapa 

adequada no caminho em busca da melhor resolução para o conflito.  

Neste panorama, este capítulo propõe-se a apresentar ao leitor possibilidades 

ainda mais amplas de promoção da pacificação social e da ecologização das relações e 

dos afetos.  Busca-se averiguar que os métodos que inovaram, ampliando o campo de 

atuação do processo tradicional, acabaram se tornando conceitualmente tradicionais em 

alguns pontos.  

No processo tradicional tem-se, em rasa síntese, alguém que se sente lesado e traz 

ao judiciário um reclamo, ajuizando uma demanda em face de outrem.  Vencidas as etapas 

processuais de tramitação, o feito recebe um veredito que vem a se tornar final, ditando a 

solução para o reclamo apresentado e declarando quem está certo e quem está errado em 

relação ao mesmo.  

Como já assentado, por intermédio do uso de um MASC resolve-se o conflito sem 

que haja vencedores ou vencidos, todos saem ganhando com a construção conjunta de 

uma solução. O foco das audiências, telefonemas, e-mails e mensagens trocadas é esse: 

encontrar um modo de acabar com o conflito.  Essa busca por uma resolução é ótima, tem 

ajudado muitas pessoas, tem desafogado o Judiciário e traz bons resultados à sociedade. 

Mas nem sempre esse modelo será o ideal. Mesmo com a diversidade de meios de 

resolução de conflitos vista no capítulo anterior, pode ocorrer de nenhum deles se prestar 

para tratar o conflito com a adequação e a profundidade que determinadas 

particularidades dele exigem.  
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A multiplicidade das demandas sociais exige dos operadores do direito uma 

responsabilidade e um comprometimento aprofundados. Seja antes, depois ou na fase 

judicial, o trabalho de todos aqueles que manuseiam um procedimento destinado a 

trabalhar um conflito, deve ter envolvimento e responsabilidade a tal ponto, que os 

permita identificar casos em que a busca por uma composição exige algo a mais.  Nestes 

casos, o profissional que conduz a busca compositiva deve ter a maturidade de perpassar 

nuances ainda não exploradas, mas que se agregam aos conflitos apresentados, 

arrastando-se com eles pelos labirintos jurídicos dos organismos julgadores, estatais ou 

paraestatais. Tais nuances geralmente não são trabalhadas, nem mesmo lembradas, e 

possuem o potencial de levar à reiteração do conflito, senão de fazer com que ele não seja 

efetivamente resolvido sem o tratamento delas.  

Quando estiver presente este panorama, a extinção do processo se afasta da efetiva 

resolubilidade do conflito. Essa falta de resolução pode ocorrer quando o processo é 

encerrado por uma sentença de mérito ou, o que é pior e mais grave quanto ao escopo 

deste estudo, quando finalizado o feito por uma sentença homologatória de acordo.  Daí 

a necessidade de conhecer-se os novos panoramas que se abrem a partir do estudo dos 

dois modos de gestão de relações conflituosas de que trata este capítulo, a saber: a Justiça 

Restaurativa e a Comunicação Não Violenta.  

5.1 Justiça Restaurativa  

A Justiça Restaurativa insere-se como um novo paradigma no que diz respeito à 

abordagem de disputas e ao saneamento dos danos delas decorrentes, dando um novo 

significado à busca conciliatória e concedendo maior protagonismo aos envolvidos e à 

sociedade para resolução de conflitos.   

Um meio adequado de resolução de conflito busca investigar a melhor solução 

para o conflito, mas a Justiça Restaurativa não se contenta com isso.  Martins (2017, p. 

56) anota que a Justiça Restaurativa “busca investigar as causas e as consequências 

(pessoais, nos relacionamentos e sociais) das transgressões, por meio de formas que 

promovam a responsabilidade, a cura e a justiça”.  

A Justiça Restaurativa teve na obra “Trocando as Lentes” de Howard Zehr, um 

marco teórico estabelecendo-lhe bases. Não obstante, o conceito de Justiça Restaurativa 

construído por Tony Marshall é reiteradamente adotado no estudo do tema, o que também 

ocorre com Elliott (2018, p. 110). Ele definiu Justiça Restaurativa como o “processo 

através do qual todas as partes envolvidas em um ato que causou ofensa ou dano reúnem-
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se para decidir coletivamente como lidar com as circunstâncias decorrentes desse ato e 

suas implicações para o futuro”.  

 O processo tradicional busca apurar o culpado por um fato indesejado e, uma vez 

conseguido tal intento, puni-lo com uma condenação. Na esfera cível normalmente a 

condenação se alude ao aspecto financeiro, ao passo que no âmbito penal adentra outras 

esferas, sendo a mais incisiva a privação da liberdade. O objetivo destas condenações é 

ressarcir o lesado, punir aquele que deu causa ao dano e prevenir que fatos similares 

venham a ocorrer.  O art. 59 do Código Penal assenta o caráter preventivo e punitivo da 

pena.  

 Com estes parâmetros, o processo judicial tradicional desenvolve a cultura do 

medo, prestando-se a ser um instrumento de imposição de um castigo àquele declarado 

culpado por determinado fato ou situação. Zehr (2018, p. 70) enfatiza que no processo 

tradicional, especialmente o processo penal o estabelecimento da culpa “é a atividade 

central e tudo gira em torno ou flui a partir desse evento”.  

Já no processo desenvolvido sob os trilhos dos princípios da Justiça Restaurativa 

busca-se desenvolver-se a cultura da paz, onde todos os envolvidos com o fato ou situação 

objeto da demanda, especialmente a vítima e o ofensor, são chamados para um diálogo 

que seja pautado por responsabilidade e maturidade de tal forma, que possa haver entre 

eles um encontro de entendimentos, do qual decorrerá a efetiva reparação do dano, nos 

limites máximos que as possibilidades de cada situação em particular permitam.   

Sobre esse processo restaurativo:  

O ato restaurativo compreende reparar, consertar, deixar em ordem algo que, 
sendo obrigatório, deixou de ser feito ou foi feito com imperfeição, resultando 
em danos. (...) A abordagem do tema implica, necessariamente, focalizar entre 
outros aspectos, as múltiplas facetas das mazelas oficiais que provocam danos 
às pessoas, tornando-as deficientes em inúmeros matizes, de maneira que, pelo 
impulso dessa formação inadequada, acabam cometendo imprudências e 
delitos de toda sorte (Ottoboni, 2004, p. 85).   

  Falou-se neste trabalho sobre a necessidade de uma mudança de cultura para o 

desenvolvimento dos MASC. Na Justiça Restaurativa deve haver, também, uma mudança 

mental, em um ambiente propício para que ocorra o aprendizado da convivência, do 

conhecimento do outro e do ser e fazer em direção à reparação do dano cometido.  

Remetendo a exemplos em que analisou o deslinde do processo sob a perspectiva 

da Justiça Restaurativa Zehr (2018, p. 183) refaz o raciocínio tradicional ao perquirir: 

“Ele desobedeceu a lei. O que prevê a lei? (...) A perspectiva faz muita diferença. Quais 
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os fatores relevantes? (...) Precisamos encontrar formas alternativas de enxergar o 

problema e a solução”.  

No modo tradicional o crime se relaciona com a violação de um preceito legal, 

cujos danos são definidos em abstrato, notadamente sendo o Estado a vítima declarada. 

Com as lentes da justiça restaurativa vê-se o crime como uma violação de um 

relacionamento e o dano é definido pela avaliação dessa violação e pelo dissabor 

enfrentado pela pessoa vitimada, mediante dados concretos.  

No que tange a esta mudança de foco: 

A justiça restaurativa deixa de preocupar-se com quem está errado e enfoca os 
valores que estão sendo violados. (...) O processo de justiça convencional por 
vezes aumenta as feridas e os conflitos sociais, em vez de contribuir para sua 
cura ou transformação. (Aguiar, 2009, p. 111/112). 

Quase sempre as práticas restaurativas desenvolvem-se utilizando-se de círculos, 

sendo o mais corriqueiro o círculo de paz.  Em 2011 a Escola Superior da Magistratura 

da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul publicou o “Guia de práticas circulares: 

no coração da esperança”48, onde enumera 46 diferentes tipos de círculos para atividades 

com família, infância e juventude. Os círculos são uma técnica restaurativa que pode ser 

aplicada em famílias, escolas, comunidades, empresas, instituições socioassistenciais e 

em processos judiciais. A prática central é o círculo de construção de paz.   

O círculo de paz é um lugar onde o indivíduo pode criar relacionamentos e se 

conectar consigo mesmo, olhar a si e ao outro, seja ofensor ou ofendido:    

Algumas vezes faz-se um círculo como método para reagir restaurativamente 
a um dano. (...) A estrutura dos círculos permite que os participantes pratiquem 
a escuta profunda, expressem de modo autêntico seus sentimentos e mostrem 
respeito por todas as perspectivas apresentadas ali. (...) Familiarize-se com os 
fundamentos dos processos circulares (...) (Zehr, 2018, p. 301/302). 

O processo de justiça restaurativa busca, como nome evidencia, restaurar. 

Restaurar situações, sentimentos, relacionamentos. Restaurar elos que foram quebrados a 

partir do fato delituoso.  E busca fazer esta tarefa através de um novo olhar sobre as 

pessoas envolvidas com o fato apresentado.  É o que Zehr (2018) denomina de “trocar as 

lentes”.  

Zehr (2018, p. 183/217) detalha os novos paradigmas que uma “lente restaurativa” 

exige do operador do direito, os quais em muito diferem do trabalho realizado com uma 

                                                           
48  https://zimbra.jfsc.jus.br/service/home/~/?auth=co&loc=pt_BR&id=29991&part=3, acesso em 
26/12/2019. 
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“lente retributiva”.  Sob a lente retributiva o processo é uma batalha, onde a vítima é 

ignorada e seu sofrimento não é objeto de qualquer atividade. Como o foco do processo 

tradicional é a culpa, o dano à vítima e o dano social somente são lembrados para servir 

de argumento para sopesar a pena. Raramente ocorre a restituição do dano. Neste processo 

tanto a vítima, quanto o ofensor possuem postura passiva. Aquela em nada participa e 

este apenas recebe a punição decretada. As principais vozes no processo são do julgador 

e dos procuradores das partes.  

E prossegue Zehr (2018, p. 183/217) explanando que, sob a lente restaurativa o 

processo é um instrumento para o diálogo, é o diálogo que dita as diretrizes.  O sofrimento 

da vítima e os danos à sociedade são estudados e discutidos, em um processo onde a 

vítima participa e “tem a oportunidade de dizer a sua verdade”. A reparação do dano, a 

restituição é uma regra, buscada e efetivada dentro dos limites de cada situação. O ofensor 

tem postura ativa, dialogando e responsabilizando-se pela busca da reparação do dano. 

As principais vozes no processo são da vítima e do ofensor, sendo que todo o contexto 

social, econômico e moral do comportamento de ambos é considerado e avaliado como 

relevante.  

Zehr (2018, p. 131/159) dedica um capítulo de sua obra para analisar a justiça 

restaurativa à luz dos preceitos bíblicos e arremata:  

Usando o simbolismo sacrificial da antiga aliança, afirma-se uma nova aliança. 
Como é característico da justiça da aliança, Deus oferece perdão – não porque 
o tenhamos conquistado ou porque o mereçamos – mas porque Deus nos ama. 
É possível apagar tudo e recomeçar.   
Não é secundária a questão de se a Bíblia aponta na direção da retribuição ou 
da restauração. Essa questão está no cerne da nossa compreensão sobre a 
natureza de Deus e a natureza das ações de Deus na história, e esta não é uma 
questão que os cristãos possam evitar. (Zehr, 2018, p. 159). 

Gama e Souza (2016, p. 179/187) discorrem que a Justiça Restaurativa ainda não 

possui um conceito concluso e arrazoam que a justiça restaurativa surge como uma nova 

forma de intervenção penal, visando reparar os danos por meio do diálogo e reflexão de 

todos nele envolvidos.  Assentam não se tratar de um novo método de resolução de 

conflitos, mas uma nova teoria, um novo paradigma, o qual associam ao direito penal e 

às questões criminais.  

No Brasil a definição dos principais termos e a disciplina para o funcionamento 

da Justiça Restaurativa foi feita pela Resolução CNJ nº 225/2016, cuja edição foi 

motivada pelas Resoluções ONU nº 1999/26, de 28/07/199 e 2000/14, de 27/07/2000.  
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Martins (2017, p. 56) anota que a Justiça Restaurativa tem origem milenar e em 

alguns países teve seu desenvolvimento na década de 1970, dos quais cita Canadá, 

Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, África do Sul, Argentina, Colômbia, Brasil, 

entre outros.   

Santos (2019) registra a criação do Centro de Justiça Restaurativa Comunitária de 

Victoria/ Canadá em 1976, no mesmo período em que se desenvolve a mediação sobre 

conflitos de propriedade na Europa e também registra as movimentações para a 

positivação das práticas restaurativas junto à ONU:  

Diante de tanto crescimento, o Conselho Econômico e Social da Organização 
das Nações Unidas requisitou à Comissão de Prevenção do Crime e de justiça 
Criminal, por meio da Resolução 199/26, de 28 de julho de 1999, intitulada 
“Desenvolvimento e Implementação de Medidas de Mediação e Justiça 
Restaurativa na Justiça Criminal”, que considere a desejável formulação de 
padrões das Nações Unidas no campo da Mediação e da justiça restaurativa. 
Quase um ano mais tarde, na resolução 200/14, de 27 de julho de 2000, 
intitulada Princípios Básicos para utilização de Programas Restaurativos em 
Matérias Criminais (Santos, 2019). 

A implementação oficial da Justiça Restaurativa no Brasil deu-se através do 

programa “Promovendo Práticas Restaurativas no Sistema de Justiça Brasileira” 

desenvolvido em 2005 pela Secretaria da Reforma do Judiciário no Ministério da Justiça 

em colaboração com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 

Desse programa surgiram três projetos-piloto: em Porto Alegre/RS, em Brasília/DF e em 

São Caetano do Sul/SP, consoante detalha Santos (2019).  

Ao prefaciar a obra Justiça Restaurativa em ação: práticas e reflexões (Grecco e 

outros, 2014, p. 15/16) o juiz Eduardo Resende Mello49 registra sua trajetória como 

responsável pela implantação do projeto “Justiça e Educação: parceria para a cidadania” 

em São Caetano do Sul/SP e ensina:  

É longa a história internacional da aplicação da Justiça Restaurativa, com seus 
primeiros experimentos na década de 1970 até a Nova Zelândia ousadamente 
tornar-se a primeira nação a institucionalizá-la como regime de resposta à 
delinquência juvenil em 1989. O impulso dado pela edição da Resolução 12, 
de 2002, do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas logo ecoou no 
Brasil (Grecco e outros, 2014, p. 15).  

Segundo pontua Santos (2019), em Brasília/DF o projeto-piloto foi feito em 2005 

no Juizados Especiais do Núcleo de Bandeirante. A prática restaurativa foi feita em 

processos criminais que tratavam da prática de infrações de menor potencial ofensivo 

cometidas por adultos, passíveis de transação penal.  

                                                           
49  Juiz titular da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de São Caetano do Sul/SP. 
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O  Juiz Leoberto Brancher50 coordenou a experiência com justiça restaurativa da 

Vara da Infância e da Juventude de Porto Alegre/RS. Santos (2019) anota que no Tribunal 

de Justiça do Rio Grande do Sul a justiça restaurativa ultrapassou os planejamentos 

iniciais, se espalhando por várias comarcas e sendo desenvolvida em várias competências, 

tais como violência doméstica, execução de penas e medidas alternativas, juizados 

especiais criminais e direito de família, além da infância e da juventude. As ações 

receberam apoio da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (AJURIS) e ganharam 

do CNJ a Menção Honrosa no Prêmio Innovare de 2007. 

Santos (2019) registra que também passaram a registrar-se projetos de justiça 

restaurativa em outros estados, como Bahia, Maranhão, Tocantins e Santa Catarina51. 

No âmbito da Justiça Federal, a implantação das práticas da justiça restaurativa é 

uma diretriz a ser seguida e ainda está na fase inicial, de disseminação de seus conceitos.  

A Seção Judiciária do Rio Grande do Sul apresenta maior organização sobre o tema, tendo 

oficializado o início do programa em 11/10/2019. A maioria das unidades conciliatórias 

está buscando cursos de capacitação ou buscou recentemente. No CEJUSCON da Capital 

Porto Alegre a Diretora Gisele Lopes fez a formação como facilitadora de círculos de paz 

não conflitivos no segundo semestre de 2019.   

No CEJUSCON de Novo Hamburgo/RS há avançado trabalho relativo à Justiça 

Restaurativa.  A unidade é supervisionada pelo servidor Alfredo Fuchs, que faz parte de 

grupo de 39 conciliadores / mediadores.  Naquele município ficam lado a lado os edifícios 

da Justiça Federal, Justiça do Trabalho e Justiça Estadual.  38 conciliadores / mediadores 

da Justiça Estadual se uniram ao conciliador / mediador Alfredo Fuchs e trabalham em 

parceria.  Com isto, aquele CEJSUCON conta com 38 conciliadores voluntários que 

seguidamente auxiliam na condução de audiências conciliatórias e também em práticas 

restaurativas, especialmente dos círculos de paz.    

O ambiente conciliatório decorrente da aproximação dos três ramos do Poder 

Judiciário e os trabalhos realizados geraram repercussão na comunidade de Novo 

Hamburgo/RS, inclusive no âmbito legislativo. Em 31/08/2018 foi publicada e entrou em 

                                                           
50

 https://www.tjrs.jus.br/export/poder_judiciario/tribunal_de_justica/centro_de_estudos/doutrina/d
oc/Justica_Responsabilidade_e_Coesao_Social.doc, acesso em 26/12/2019. 
51  Através da Portaria 05/2003 a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Joinville/SC, 
titularizada pelo juiz Alexandre Morais da Rosa, institucionalizou o “Projeto Mediação”, consoante registra 
Santos (2019).  



131 
 

vigor a Lei Municipal nº 3.133/2018, que instituiu o Programa Municipal de Pacificação 

Restaurativa em Novo Hamburgo. O programa deverá ser efetivado mediante a 

colaboração de diferentes órgãos e instâncias, dentre os quais um Núcleo de Justiça 

Restaurativa, Centrais de Pacificação Restaurativa e Comissões de Paz (artigo 4º).   

A interação com a comunidade e a solidificação da justiça restaurativa ocorre em 

outros municípios também. Em Caxias do Sul/RS a Lei Municipal 7.754 / 2014 instituiu 

o “Programa Municipal de Pacificação Restaurativa em Caxias do Sul”, também calcado 

na integração interinstitucional e em um conjunto de políticas públicas, como a 

implementação das Centrais de Paz e o do programa Caxias da Paz.  Dados divulgados 

no site da Prefeitura de Caxias do Sul52 informam que em 2018 foram feitos 19 mil 

atendimentos à comunidade pelo programa Caxias da Paz. Além disso, informa-se a 

formação de 42 voluntários com nível básico e outros 29 voluntários com formação 

avançada de facilitadores de Círculos de Construção de Paz.  

 Na Justiça Federal um dos empecilhos que acarretou atraso no início dos 

trabalhos da justiça restaurativa decorre das peculiaridades da competência. Em se 

tratando de crime, é difícil a identificação de uma vítima com quem se pudesse trabalhar 

as práticas restaurativas juntamente com o ofensor e outros envolvidos.  Na maioria dos 

casos a vítima é a sociedade, não há um indivíduo com plena legitimidade para ser 

convidado a participar de uma prática restaurativa. Por exemplo, no crime de moeda falsa 

(artigos 289 a 291 do Código Penal), o ofendido é o Estado e a toda a sociedade. O mesmo 

se diga em relação ao crime de apropriação indébita previdenciária (artigo 168-A do 

Código Penal), em que a vítima é a União e o INSS e, segundo Baltazar Junior (2009, p. 

28), poderá vir a ter o segurado como vítima somente se a falta do recolhimento vier a lhe 

causar diminuição no benefício.  

Contudo, mesmo com as peculiaridades restritivas existentes nas matérias de 

competência federal, despontam alguns avanços na aplicação da justiça restaurativa na 

Justiça Federal.  Os principais exemplos a serem citados estão na Subseção de Porto 

Alegre, onde na Vara Criminal especializada tem sido realizado um trabalho relacionado 

ao crime de pedofilia praticado através da internet. Dentre os resultados registrados estão 

a conscientização e a total mudança de postura dos condenados, os quais asseveraram não 

                                                           
52  https://caxias.rs.gov.br/noticias/2019/01/programa-caxias-da-paz-atende-mais-de-19-mil-
pessoas-em-2018, acesso em 25/12/2019. 
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ter a dimensão da gravidade do dano causado por suas postagens via internet e, inclusive, 

colaboraram com ideias para coibir e/ou evitar que práticas criminosas do gênero 

aconteçam.  

Ainda quanto ao atraso na implantação de práticas da Justiça Restaurativa na 

Justiça Federal, há que se registrar que algumas deliberações da Resolução CNJ 225/2016 

não encontram possibilidade de serem cumpridas na atual realidade orçamentária, como 

a destinação de recursos para realização de treinamentos, eventual alocação de servidores 

e criação e instalação de espaços para atendimento restaurativo (artigo 5º).  Há reiterados 

exercícios a Justiça Federal vivencia em suas rotinas o corte de despesas administrativo-

operacionais de diversas ordens, inclusive a não renovação dos contratos vencidos de 

estagiários.  

Nos dias 17 e 18 de junho de 2019 o CNJ realizou o 1º Seminário sobre a Política 

Nacional de Justiça Restaurativa. Também em 2019 o CNJ fez um mapeamento dos 

programas de justiça restaurativa53. As metodologias mais usadas pelas diversas unidades 

judiciárias espalhadas pelo país são os círculos de construção de paz e as atividades 

baseadas em comunicação não-violenta. Há grande interesse pelo desenvolvimento de 

práticas restaurativas em direito de família, mas a maior parte das ações até agora 

realizadas concentram-se em infrações leves envolvendo infância e juventude e violência 

doméstica.  

De 31 tribunais questionados pelo CNJ, apenas três responderam não ter nenhuma 

prática de justiça restaurativa. Não obstante, somente 20,5% dos tribunais que 

responderam informaram ter quadro próprio de pessoal com dedicação exclusiva às 

iniciativas em justiça restaurativa.  Dos demais, 43% possuem profissionais com 

dedicação parcial e nos 36% restantes as atividades são desenvolvidas sem quadro 

próprio.   

Extrai-se destes números que na maioria dos tribunais do país não há dedicação 

exclusiva de servidor à promoção de práticas restaurativas, o que impede a 

institucionalização das mesmas como uma prática permanente. O trabalho simultâneo de 

servidores em atividades processuais de uma comarca gera baixo desempenho da prática 

restaurativa, que pode vir a ser realizada esporadicamente apenas para atendimento de 

                                                           
53  Cuja íntegra, com 54 páginas, está disponível no endereço https://www.cnj.jus.br/wp-
content/uploads/conteudo/arquivo/2019/06/8e6cf55c06c5593974bfb8803a8697f3.pdf 
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exigências do CNJ.  Registre-se que a ambiguidade entre os paradigmas que norteiam a 

atividade processual ordinária e as práticas da justiça restaurativa prejudica a qualidade 

do trabalho, senão a compromete.   

O TJSC informou ao CNJ que possui quatro programas de justiça restaurativa, dos 

quais se destaca o trabalho feito na Vara da Infância e Juventude de Florianópolis/SC.  

Ottoboni (2004) registra o êxito da prática restaurativa pelo método praticado em 

presídios pela Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC), cujas 

atividades iniciaram em 1974 e o tiveram por idealizador. A vitimologia54 é trabalhada 

com a troca de lentes inerente à prática restaurativa.  O trabalho nos presídios é feito por 

voluntários, como a Pastoral Carcerária, dentre outras igrejas cristãs. Em cada presídio 

onde é implantado o método APAC há a grande transformação de dispensar-se 

carceragens e ver-se os condenados a buscarem o trabalho e a busca pelo perdão por seus 

atos. Dada a gravidade de certos casos, muitas comunicações são feitas de modo indireto, 

com a entrega de correspondências às vítimas.  

Atualmente cada uma das APAC`s recebe o apoio e a assessoria da Fraternidade 

Brasileira de Assistência aos condenados (FBAC)55. O método diz que o sistema 

carcerário tradicional busca matar o homem e o criminoso que nele há, mas que é preciso 

matar o criminoso e salvar o homem. Segundo Ottoboni (2004, p. 127), o sistema foi 

implantado em cem unidades prisionais no Brasil. Destaca-se o Estado de Minas Gerais, 

onde o Tribunal de Justiça acolheu o método APAC em todas as Comarcas, através do 

Projeto Novos Rumos. O sitio do TJMG56 informa que atualmente estão em 

funcionamento 40 APAC`s no Estado.  Em atualização feita em 10/01/201657, a 

Fraternidade Brasileira de Assistência aos condenados (FBAC) informa a presença do 

método APAC em 28 países.  

Carvalho e Castilho (2019) enfatizam que este método também leva a assistência 

religiosa aos presos e adota a política do “ócio zero”. Os tradicionais índices de 

reincidência de 70% ficam entre 8% e 15% no método APAC.  

Os autores sintetizam o campo de atuação do método APAC:  

                                                           
54  Ramo da criminologia que estuda a personalidade das vítimas de crimes ou delitos e seu estatuto 
psicossocial, além dos efeitos psicológicos nelas provocados pelo crime de que foram alvo. 
55  http://www.fbac.org.br/index.php/pt/videos/1333-historico-da-fbac-2, acesso em 28/12/2019. 
56 https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/acoes-e-programas/apacs-em-
uncionamento.htm#.Xgdm70dKjIU, acesso em 28/12/2019. 
57  http://www.fbac.org.br/index.php/pt/videos/1333-historico-da-fbac-2, acesso em 28/12/2019. 
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O método APAC surge como um sistema penitenciário comum, com a 
perspectiva de buscar, a um só tempo, a reintegração social efetiva, tornando 
possível a humanização da pena e a diminuição dos índices de reincidência 
criminal. (Carvalho e Castilho, 2019).  

Uma questão que se levanta diz respeito à relação entre a mediação penal e a 

Justiça Restaurativa.   

Para Gama e Souza (2016, p. 189) a mediação penal está inserida no âmbito da 

Justiça Restaurativa. Ao mesmo tempo que dizem que a Justiça Restaurativa não é mais 

um meio de resolução de conflito, entendem que a mediação penal é uma prática inserida 

dentro daquela, figurando ao lado de práticas como os círculos de construção de consenso 

e os círculos de sentença.   

Contudo, a descrição que os citados autores fazem da mediação penal clarifica que 

a mesma não pode ser considerada um veio da Justiça Restaurativa, consoante se verifica:  

Nos programas de medição penal, duas ou mais pessoas que estejam 
envolvidas no conflito, com a colaboração de um terceiro imparcial, que é o 
mediador, expõem o problema e dialogam construtivamente, com o objetivo 
de identificar os interesses e chegar a um acordo.  A função do mediador será 
restrita a acompanhar as partes a chegarem a uma solução do conflito e 
homologar, se for o caso, um acordo (Gama e Souza, 2016, p. 189).  

A narrativa acima trata da mediação como um meio de resolução de conflitos, 

consoante visto no capítulo anterior. A Justiça Restaurativa trabalha com modo de 

operação e princípios diversos. Nela busca-se mais do que a condução de uma sessão de 

mediação onde as partes chegam a um acordo.  A Justiça Restaurativa envolve um 

trabalho maior de conscientização do erro cometido a tal ponto que faz surgir naquele 

chamado de ofensor o desejo, a necessidade de reparar a vítima e a sociedade. Mais ainda, 

investiga as raízes do fato ou do comportamento criminoso e busca trabalha-las de forma 

a neutralizar seus efeitos.  

Não obstante, reconhece-se haver uma proximidade história entre a Justiça 

Restaurativa e a mediação penal, o que é bem esclarecido por Assumpção e Yazbek 

(2014, p. 57) as quais assinalam que “o surgimento da Justiça Restaurativa teve em seu 

percurso histórico uma interface com a Mediação, nascendo de um feliz casamento entre 

os métodos alternativos de resolução de conflitos e a Justiça”.  A mediação atingiu o 

poder judiciário ao expandir seus campos de prática – mediação vítima / ofensor – em 

uma situação e vandalismo envolvendo dois adolescentes e suas vítimas, onde foi firmado 

um acordo de restituição em Ontario, Canadá.  Do encontro entre a vítima e o réu surgiu 

o maior comprometimento do autor com as consequências de seus atos e, assim, bases 

herdadas pela Justiça Restaurativa.  
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Aguiar (2009, p. 120/121) leciona sobre as diferenças técnicas entre a mediação e 

a Justiça Restaurativa. Esclarece que na mediação o objetivo é trabalhar a forma de ver o 

conflito, gerando o empoderamento e a participação responsável, autônoma e democrática 

entre as partes, capacitando-as para fazerem escolhas e relacionarem-se construindo 

conjuntamente novas possibilidades de entendimento. Por sua vez, a Justiça Restaurativa 

tem por objetivo trabalhar a compreensão das pessoas sobre a situação conflituosa, 

humanizando os envolvidos e identificando as necessidades geradas pelo conflito / crime 

e buscando a responsabilização com a consciente identificação dos direitos e deveres de 

cada um dos envolvidos.  

E segue diferenciando Aguiar (2009, p. 120/121). Segundo ele, a mediação 

trabalha com as partes envolvidas no conflito, ao passo que o alcance da Justiça 

Restaurativa abrange toda a comunidade.  Através da mediação busca-se sensibilizar para 

solucionar um conflito. Já na Justiça Restaurativa o objetivo é desenvolver a 

responsabilidade e o comprometimento de todos os envolvidos, com vistas à resolução 

do conflito e à restauração da justiça como um valor a ser construído conjuntamente.  

O autor arremata destacando a importância de ambos os institutos:  

As práticas da Mediação e da Justiça Restaurativa consistem na mais clara 
demonstração do exercício de cidadania e possibilitam a realização do 
Princípio da Democracia, do respeito à Dignidade Humana, da promoção da 
Paz, enfim, da promoção de um Estado Democrático de Direito.  
Os Princípios Processuais Constitucionais de acesso à Justiça, do contraditório, 
da igualdade, dentre outros, são alcançados pela prática da Mediação e da 
Justiça Restaurativa (Aguiar, 2009, p. 126).   

Verifica-se que a Justiça Restaurativa apresenta destacadas atividades dentro do 

Poder Judiciário na área penal. Quiçá os frutos dos incipientes trabalhos com a Justiça 

Restaurativa possam se estender à esfera cível e a nela gerarem resultados interessantes 

como aqueles ilustrados neste tópico.  

Há bons exemplos práticos da aplicação das práticas restaurativas com êxito, em 

diversas áreas conflituosas. As dificuldades existem em todos os ramos do Poder 

Judiciário, mas a implantação das práticas da justiça restaurativa deve continuar a ser 

buscada, pois ações como esta aproximam o Poder Judiciário de um sentido semântico 

mais maduro e aprofundado do que realmente seja a efetivação da justiça.  

5.2 Comunicação Não Violenta  

A paz é um estado, um sentimento buscado por todos. Sejam budistas, espíritas, 

cristãos, ateus, todos buscam a paz. De nada adiantaria toda a riqueza e a saúde do mundo 
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se não houvesse paz para usufruí-las. Certa vez Cristo disse, “deixo-vos a paz, a minha 

paz vos dou; não vo-la dou como o mundo a dá. ”  (João 14.27). Sabia ele que há falsos 

estados de paz. 

Um país pode ter ruas tranquilas, muros limpos de pichações, escolas e lugares 

públicos sem nenhuma ocorrência de violência e, ainda assim não haver paz nele.  Se 

nessa determinada nação houver um povo oprimido, sem liberdade para se expressar ou 

para professar sua fé, seja ela qual for, não haverá um efetivo estado de paz. Nesse lugar 

haverá apenas um silêncio regido pelo medo e pela impossibilidade de manifestação 

“Falam de paz ao seu próximo, porém no coração têm perversidade” Salmo 28.3.  

É o que acontece no caso da Coreia do Norte, onde o ditador  Him Jong-un  impõe 

ao povo a proibição do livre exercício religioso,  racionamentos de energia elétrica e de 

alimentos58 e impossibilidade de acesso à rede mundial de computadores (somente há 

acesso à intranet estatal), dentre outras medidas ditatoriais. Após sinalizar favoravelmente 

a um acordo de paz entre as duas Coreias59 no início de 2019, a Coreia do Norte se retirou 

do gabinete de articulação conjunta com a Coreia do Sul cerca de três meses depois.  Nas 

ruas norte-coreanas não há barulho de canhões ou outros armamentos, senão aqueles 

usados nos exaustivos treinamentos militares e de apresentações em idolatria à família 

Kim. Mas não há como dizer que há paz naquele país.  

A respeito da visão da paz em sua totalidade: 

(...) na visão moderna, a paz não é simplesmente a ausência de conflitos, mas 
um processo positivo, dinâmico e participativo que favorece o diálogo e a 
regulação dos conflitos num espírito de compreensão e de cooperação mútuas 
(ONU, 1999), em todos os âmbitos da sociedade. (Abreu e Cardoso, 2019, p. 
11). 

Um dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil é o pluralismo 

político. Para assegurá-lo, o país tem como objetivo nas relações internacionais e, por 

extensão fática, nas relações internas, a busca pela paz e a solução pacífica dos conflitos, 

                                                           
58  A Agência Brasil registra que o governo norte-coreano reduziu para 300 gramas por dia as porções 
de comida distribuídas, sendo péssima a diversidade de alimentos. Muitos comem só arroz e repolho. 
(https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2019-05/coreia-do-norte-reduz-distribuicao-de-
comida-para-populacao, acesso em 09/03/2020).   
Em 2019 a Organização das Nações Unidas apurou que 10,9 milhões de pessoas sofrem de desnutrição, o 
que corresponde a 43% da população total da Coreia do Norte. Também há falta de água potável e 
saneamento básico (https://nacoesunidas.org/pessoas-na-coreia-do-norte-estao-presas-em-circulo-vicioso-
de-privacao-corrupcao-e-repressao-diz-onu/, acesso em 09/03/2020). 
59  https://exame.abril.com.br/mundo/coreia-do-norte-pede-assinatura-de-acordo-de-paz-antes-de-
cupula-com-trump/, acesso em 28/12/2019.  
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com liberdade de manifestação de pensamento e respeito às pluralidades (artigos 1º, 4º e 

5º da CF). 

A paz é um direito fundamental do ser humano, necessário para o 

desenvolvimento e manutenção da vida.  Por ser tão importante, esse direito vem sendo 

buscado por diferentes atores internacionais em movimentos e fases históricas de maior 

ou menor carga de luta.  

Abreu e Cardoso (2019, p. 13) explanam que os esforços pela paz entre países 

eram buscados ainda antes da Primeira Grande Guerra. Depois da 1ª Guerra Mundial os 

países vencedores reuniram-se na Conferência de Paris e em 1919 criaram a Liga das 

Nações, com o objetivo de promover a paz e a celebração de acordos de cooperação e de 

resolução de conflitos internacionais através da mediação e do arbitramento.  Tais intentos 

internacionais acabaram por dispersar-se com a eclosão da 2ª Guerra Mundial e todas as 

barbáries que nela ocorreram, como o holocausto que disseminou milhões de judeus e a 

bomba atômica que destruiu as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki60. 

Passada esta segunda catástrofe mundial reavivou-se o desejo e a necessidade de 

reunirem-se as Nações para a consolidação da paz mundial. Em 01/01/1942 foi concebida 

a Organizações das Nações Unidas, contando com a reunião de representantes de 26 

países. A criação oficial deu-se em 24/10/1945, com a participação de 50 nações e a 

ratificação da carta de criação por China, Estados Unidos, França, Reino Unido e ex-

União Soviética. Todas estas nações decidiram, voluntariamente, trabalhar pela paz e 

desenvolvimento mundiais, buscando “preservar as gerações vindouras do flagelo da 

guerra, que, por duas vezes no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos indivisíveis à 

humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais dos homens (...)” 61.   

Segundo Abreu e Cardoso (2019, p. 15/16), a ONU criou uma agência 

especializada na promoção da paz – a UNESCO -  e tem buscado promover ações, 

discussões e reuniões na busca de tal intento. Em 1984 a ONU publicou a Declaração 

sobre o Direito dos Povos à Paz. Também realizou a Conferência Internacional sobre a 

Paz na Mente dos Homens em 1989, repetindo o evento em 2014.  Na primeira 

conferência foi iniciado o uso do termo “a cultura da paz”, ao passo que este último evento 

se assentou a conclusão de que o estado de paz ultrapassa a condição da ausência de um 

                                                           
60  https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/holocausto.htm, consulta em 
20/11/2019. 
61  https://nacoesunidas.org/conheca/ 
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conflito armado, uma vez que exige um comportamento voltado à cultura da paz.  Além 

disso, vários outros encontros voltados à cultura da paz foram realizados, como o Segundo 

Fórum Internacional pela Cultura de Paz, realizado pela UNESCO nas Filipinas em 1995.  

 Aguiar (2009, p. 40) complementa que a Resolução da Organização das Nações 

Unidas nº 52/15 de 20/11/1997 declarou o ano de 2000 como o Ano Internacional da 

Cultura de Paz. Em 1998 o Manifesto 2000, contido na Resolução da Organização das 

Nações Unidas nº 53/25 de 10/11/1998 declarou o período de 2001 a 2010 como a 

“Década Internacional da Cultura da Paz e Não Violência para as crianças do mundo”. 

Como se vê, organismos internacionais buscam consolidar a cultura da paz há 

algum tempo. Para conquistar-se tal intento é necessária a adoção deliberada e consciente 

de uma mudança de postura, de um comportamento voltado à paz, seja na promoção do 

grande ideal da paz mundial entre as nações, seja na tentativa de equacionamento de um 

conflito entre particulares em uma mesa de negociação.  

A promoção e a manutenção da paz são um desafio cujo alcance deve ser buscado 

incessantemente pois, como já assentado, é condição para a vida.  A necessidade de uma 

mudança de postura e de um comprometimento responsável, referidos como imposição a 

todos os atores processuais na condução do processo segundo as determinações fixadas 

pelo CPC/2015 e para o desenvolvimento dos MASC, também está presente na busca por 

um estado efetivo de paz.  

O atendimento desta necessidade é um dever que recai sobre todos. A paz é 

resultado de uma construção diária de cada um e de todos. Ao cidadão anônimo, o dever 

de buscar a paz com seus pares, em suas relações e em seu lar. Aos estudantes, o desafio 

de viver em paz com seus pais, colegas e professores.  Aos cônjuges, a missão de perdoar 

e harmoniosamente buscar viver em paz no casamento. Aos chefes de Estado, a obrigação 

de promover a paz efetiva na nação em que governam e nas relações internacionais que a 

mesma mantém.  

Se cada um conseguir atingir a meta de conquistar a paz em suas relações, tal 

estado esperado se consolidará entre todos.  Nas doces palavras de um texto dissertativo 

esse desafio não parece tão distante, bastando que cada um “arrume sua casa” e tudo 

ficará em ordem, em paz. Mas, na vida prática facilmente a paz se torna um sonho 

distante, às vezes uma utopia. Prova disto são as contendas que se multiplicam 

diariamente, batendo às portas de um Poder Judiciário agigantado por incontáveis 

edifícios e ramificações e ineficiente por, ainda assim, não conseguir dar vazão ao número 
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de conflitos existentes. No trânsito, nas escolas, nos lares, entre as nações, nas instituições 

e empresas ... o que se vê é uma realidade onde há conflitos por todos os lados.   

Com vistas a promover a pacificação, na década de 1960 surgiu no meio 

acadêmico a teoria da Comunicação Não-violenta – CNV desenvolvida por Marshalll 

Bertram Rosenberg. O autor cresceu em um bairro violento de Detroit/USA e, 

interessando-se pela busca da paz, tornou-se doutor em psicologia clínica.  

Acerca das experiências pacificadoras de Rosenberg:  

A Comunicação não violenta evoluiu ao longo de sua busca por ensinar 
habilidades de pacificação. Trabalhou com ativistas dos direitos civis nos anos 
1960 e passou a mediar conflitos, tendo atuado em áreas divididas pela guerra, 
pobreza e conflitos sociais em 62 países dos 4 continentes(...). Os resultados 
foram notórios. A CNV é ensinada em mais de 60 países (...). 
Marshalll usou o processo da CNV pela primeira vez em projetos de integração 
escolar financiados pelo governo federal americano na década de 1960 para 
oferecer mediação e treinamento em habilidades de comunicação. Em 1984 
fundou o CNVC, hoje com mais de 200 treinadores certificados em CNV em 
35 países do mundo (Rosenberg, 2019, p, 190).  

Mais que um método de resolução de conflito, essa teoria propõe um novo modelo 

de comunicação, com potencial para transformar o modo de ser, de pensar e de viver de 

pessoas, entidades e sociedades. Sobretudo, essa teoria apresenta um convite para uma 

nova postura nas comunicações, buscando-se ver o interlocutor, ouvir efetivamente o que 

ele tem a falar.  

A teoria da comunicação não violenta constatou que a maioria dos diálogos da 

vida em sociedade é marcado pela falta de audição de uns para com os outros.  Isso 

acontece nas reuniões de negócio, nas audiências, nas conversas nas escolas, nos diálogos 

entre marido e mulher, em família, nas negociações entre diplomatas, etc. Sempre que 

dois seres humanos travam uma comunicação está presente a premente possibilidade de 

falha na audição do interlocutor.  

O principal motivo pelo qual um interlocutor não ouve o que a pessoa com quem 

dialoga está falando é o fato de ele estar concentrado no que vai falar em seguida, 

organizando seus argumentos para “causar impacto” com suas falas, com suas ideias. Na 

comunicação rotineira e, principalmente, nas negociações e tratativas para uma 

composição cada parte preocupa-se em formular bem suas falas para impô-las ao 

interlocutor.  

Ainda que isso aconteça de modo inconsciente, é uma barreira real que impede a 

comunicação e a efetivação de uma composição a partir da melhor e mais viável ideia 

apresentada, independentemente de qual dos interlocutores tenha sido seu autor.  E, assim, 
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um não ouvindo o outro, vão surgindo e se proliferando conflitos nos diversos setores da 

teia social.  

Outro grande pilar da teoria da comunicação não violenta é a forma como 

comunicamos nossas ideias ao interlocutor. A mesma comunicação pode ser motivo de 

convergência opiniões se for comunicada como uma necessidade da pessoa que fala e 

pode ser desastrosa se for entendida como uma exigência imposta ao interlocutor.  

Saliente-se que o conteúdo da comunicação é o mesmo, apenas tendo havido alteração da 

forma como foi externado.  

(...) qualquer coisa que os outros ouçam de nós que soe como uma análise ou 
crítica (ou que leve a um erro de interpretação por parte deles) nos impede de 
estabelecer uma conexão que nos permita contribuir voluntariamente para o 
bem-estar uns dos outros (Rosenberg, 2019b, p. 10).   

A teoria da comunicação não violenta traz dois grandes desafios à comunicação. 

O primeiro é expressar-se de forma não violenta.  Na comunicação não violenta não pode 

haver “nada que possa ser interpretado como crítica pelos outros”, consoante ensina 

Rosenberg (2019a, p. 38).  

Rosenberg (2019a, p. 49) assinala que o praticante da comunicação não violenta 

não deve pensar no valor de si mesmo, mas deve estruturar o raciocínio pensando não “O 

que sou? ”, mas “Qual é a vida que está acontecendo em mim deste momento? ”.   

Na comunicação não violenta um interlocutor busca expressar ao outro como se 

sente em relação a determinada situação e o que poderia melhorar este sentimento, sem 

que o interlocutor entenda que está lhe dirigindo uma exigência ou, o que é pior, que está 

tentando discutir.  

Almeida (2019, p.  3/5) faz a análise gramatical e sintática do discurso segundo a 

teoria da comunicação não violenta. O autor concluiu que o juízo de valor que a 

comunicação não violenta rechaça está presente quando é dirigido um adjetivo ao 

interlocutor, ainda que não haja verbo na frase, pois “o adjetivo é o núcleo sintático do 

julgamento moralizante”. O julgamento alheio que deve ser evitado também está presente 

nas construções onde há comparação com outro ser (as orações subordinadas adverbiais).   

O comunicador deve evitar negar sua responsabilidade em relação a determinada 

situação indesejada. Isso acontece sempre que o comunicador conta um comportamento 

indesejado que teve e, em seguida, tenta justifica-lo por algum fato ou situação ocorridos.  
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Inserindo na teoria da comunicação não violenta a necessidade de observância da 

linguagem corporal, Almeida (2019, p. 12) inova ao anotar que os gestos podem alterar a 

complexidade da comunicação e condena ações como bater com o dedo na mesa, estar 

com os braços cruzados ou não olhar o interlocutor durante a conversa.    

O grande desafio de quem quer dialogar usando a comunicação não violenta é não 

falar do outro, por mais errado que ele esteja e por mais repreensão que esteja a merecer.  

Na comunicação não violenta há o desafio de falar de si, de olhar para si mesmo e analisar 

o que está vivo e quais são as necessidades não atendidas.  Dessa forma, a linguagem da 

comunicação não violenta possui falas do tipo: “eu observo que...”, “eu sinto que ....” ou 

“eu necessito que ...”, as quais são completadas por expressões alusivas a ações concretas 

e com linguagem objetiva.  

O segundo desafio que esta teoria apresenta àqueles que a querem colocar em 

prática é ouvir “com as orelhas da comunicação não violenta. Ainda que um interlocutor 

fale xingamentos e adjetivos impróprios, a comunicação violenta ensina a não ouvir tais 

palavras, mas tentar perceber o que ele está querendo efetivamente dizer. 

 Sobre como devemos ouvir com o uso da comunicação não violenta:  

Tudo o que os outros expressam são seus sentimentos e necessidades. As 
únicas coisas que as pessoas dizem, não importa como se expressam, são como 
estão e o que gostariam de fazer para tornar a vida ainda melhor. Quando dizem 
não, esse é só um jeito de nos informar o que realmente querem. Não queremos 
piorar a situação ouvindo rejeições, então ouvimos o que elas querem. (...) 
Assim que fico zangado, na defensiva ou escuto um ataque ou uma exigência, 
sei que não ouvi a outra pessoa (Rosenberg, 2019a, p. 59/50 e 65).  

Dois conceitos ilustrativos de linguagem auxiliam na transmissão dos conceitos 

da Comunicação não violenta. A linguagem da girafa, o animal com maior coração, 

representa a postura empática, construtiva. Em contraponto, a linguagem chacal é violenta 

e destrutiva.  Rosenberg ilustrava seus cursos e treinamentos com os fantoches destes dois 

animais, reproduzindo as respectivas linguagens.  

Rosenberg (2019a, p. 67/68) fala da escravidão emocional, que ocorre em relação 

à pessoa que está distante da comunicação não violenta e pensa que tem que fazer tudo o 

que os outros acham adequado. Tentar adivinhar o que é adequado para agradar os outros 

o tempo todo é uma carga pesada. “Ouvir e respeitar o que os outros pensam não significa 

que tenhamos que fazer o que pedem”.  
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O autor da tese também assenta (2019b, p. 109/114) que para o início de uma 

comunicação deve-se buscar estabelecer um contato empático e, então, buscar entender 

quais são as necessidades da outra pessoa que não estão sendo atendidas.  

Com estas últimas orientações, Rosenberg (2019b, p. 112) esclarece que a prática 

da comunicação não violenta está alinhada aos princípios da justiça restaurativa.  “A ideia 

é: se quisermos ter paz e harmonia, temos que descobrir o que restaurará a paz, em vez 

de somente punir os malfeitores”.  

Para ilustrar essa premissa, Rosenberg (2019b, p. 110/112) cita o exemplo de uma 

abordagem que fez a um pedófilo.  Ao iniciar a conversa com o condenado (duas vezes 

reincidente no crime de pedofilia), disse que sabe que a vida de um pedófilo não é fácil 

na prisão e explanou imaginar que ele teria uma boa razão para ter feito o que fez. 

Perguntou quais as necessidades dele que não estavam sendo atendidas. As primeiras 

respostas foram “Fiz porque não presto”. Usando a comunicação não violenta, Rosenberg 

respondeu ao rapaz que aquele era um juízo de valor sobre si mesmo, mas que não contava 

quais seriam as necessidades que não estavam sendo atendidas. No progredir da conversa 

constatou-se que o condenado tinha necessidade de interação, pois sempre foi muito 

solitário e, o que é mais importante, tinha necessidade que ver em outra pessoa o 

entendimento do pânico que sofria quando era abusado pelo pai na infância, ainda que 

esta outra pessoa fosse uma criança.  

Aguiar (2009, p. 41) descreve que os seis pontos constantes no Manifesto 2000 da 

ONU: respeito à vida, rejeição da violência, generosidade, ouvir para entender, 

preservação do planeta, redescoberta da solidariedade. A busca pela paz com estas 

determinações nos remete à obra de Marschall Rosenberg, sobretudo a determinação de 

ouvir para entender. Segundo a teoria da Comunicação Não Violenta, se uma fala contém 

uma crítica ou juízo de valor o diálogo se transforma em contenda, situação que não é 

difícil de ser visualizada na prática.  

A CNV defende que é possível resolver o conflito de maneira pacífica e com a 

satisfação de todos, usando-se as técnicas de falar e de ouvir acima citadas. O primeiro 

passo para o êxito deste objetivo é diferenciar o que são necessidades do que são 

estratégias de ação, definindo-as e identificando-se em relação a cada situação conflituosa 

que se apresenta.  Ilustrativamente, Marschall Rosenberg (2019a, p. 16/28) cita o caso do 

casal que há 39 anos mantinha uma discórdia em razão de o esposo não permitir que a 

esposa emitisse cheques, o que teria começado a partir de um episódio envolvendo 



143 
 

cheques sem fundo no início do casamento. Com o auxílio da comunicação não violenta 

foi possível racionalizar o diálogo, dele separando o que é uma estratégia de ação (não 

deixar que gastem) do que é uma necessidade do esposo (proteger a família 

financeiramente).  Com este novo olhar foi possível ver uma qualidade onde antes havia 

um quadro de opressão e, o que é mais importante, ajustar-se saídas para a equalização 

do problema de relacionamento apontado.  

A obra de Rosenberg (2019b, p. 117/127) é calcada por uma crítica ao Poder 

Judiciário quanto à forma do desenrolar dos processos judiciais e da conclusão punitiva 

deles decorrente. O autor denomina vários agrupamentos sociais de gangues, desde a 

reunião de pessoas com comportamento criminoso, até empresas multinacionais e 

governos que negligenciam atenção às escolas e aplicam penas de morte a uma maioria 

negra ou de baixa renda que jamais teve acesso a um programa de efetiva restauração. 

“Urge uma transição da justiça retributiva para a justiça restaurativa” (2019b, p. 116).  

Sobre a transição do sistema retributivo para um sistema restaurativo:  

Ao mesmo tempo, desenvolvemos um modo de pensar e de julgar uns aos 
outros de tal forma a justificar punições e recompensas. Criamos um sistema 
judiciário baseado na justiça retributiva que reforça a ideia de que merecemos 
punição e recompensa. Acredito que essas crenças e comportamentos estão no 
cerne da violência em nosso planeta (Rosenberg, 2019b, p. 118).  

A teoria da Comunicação Não Violenta tem suas origens no inconformismo de 

um doutor em psicologia clínica que relata só haver visto patologias a serem estudadas 

nas teorias de sua profissão, sem uma linha que tratasse dos relacionamentos pautando-

se no amor.  Em busca de tal linha de estudo, Rosenberg (2019a, 165/167) iniciou 

pesquisas que retiraram fundamentos do amor de várias religiões do planeta, não sabendo 

precisar qual delas tenha lhe causado mais impacto.   

Eis parte do relato da pesquisa de Rosenberg:  

Decidi me fazer perguntas assustadoras: “O que somos e o que deveríamos 
ser?”. Descobri que havia pouquíssima coisa escrita sobre isso na psicologia. 
E fiz um curso intensivo de religião comparada, porque vi que tratava mais 
dessa questão. E a palavra amor não parava de aparecer. (...). A Comunicação 
Não Violenta realmente surgiu a partir da minha tentativa de entender esse 
conceito de amor e de como manifestá-lo, como praticá-lo. Cheguei à 
conclusão de que amor não era só algo que sentimos, mas algo que 
manifestamos, algo que fazemos, algo que temos. E o que é essa manifestação? 
É nos doarmos de uma determinada maneira. (...) Fazer de si uma dádiva é uma 
manifestação do amor. É uma dádiva quando você se revela de maneira 
transparente e franca, a qualquer momento, com o único propósito de mostrar 
o que está vivo em você. Não para culpar, criticar nem punir. Só: “Aqui estou 
e eis o que eu gostaria. Esta é minha vulnerabilidade neste momento”.  Para 
mim, essa é uma forma de manifestar o amor (Rosenberg, 2019 a, p. 167).  
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Rosenberg (2019b, p. 199) sintetiza os quatro componentes que embasam a teoria 

da comunicação não violenta:  as observações, os sentimentos, as necessidades e os 

pedidos.  Nesta teoria verifica-se que saber ouvir (e demonstrar que ouviu) é tão 

importante quanto falar. Para que haja paz no lugar de conflitos, tanto o falar, quanto o 

ouvir devem ser feitos com as técnicas da comunicação não violenta, seguindo os trilhos 

do amor.  

Chega-se ao final deste capítulo com o conhecimento de duas diferentes formas 

de gestão de relações conflituosas que em nada colidem com os meios adequados de 

solução de conflitos vistos no capítulo anterior, mas, ao contrário, podem lhes prestar 

auxílio em casos e momentos específicos.  Por exemplo, quando no início de uma sessão 

de mediação a parte reclama do tempo, do horário, da localização da sala de audiência, 

da posição dos móveis e da forma como foi intimada, poderá o mediador, sem mácula 

alguma do processo de mediação em andamento, usar a comunicação não violenta para 

dizer à parte: “Percebo que você se sente deslocada em participar de um processo de 

mediação”.  

As técnicas apresentadas neste capítulo abrem horizontes para além do processo, 

do conflito e do próprio litígio.  Fazem recair o amor e a compaixão sobre as relações 

humanas de tal forma, que constrangem aqueles envolvidos com um fato ou ato danoso a 

buscar entender as razões que motivaram as ações causadoras do mesmo e a, 

conjuntamente, discutir e construir formas de reparar ou minorar os efeitos por ele 

causados.  Essa harmônica amplitude de busca pela paz não faz parte dos pedidos iniciais 

de nenhuma ação judicial, mas é o meio mais simples e eficaz de criar um mundo onde 

não seja necessário redigi-los com tanta frequência.   

Anela-se que os dois modos de gestão das relações conflituosas vistos nesse 

capítulo possam prestar auxílio para a potencialização dos resultados pacificadores 

trazidos pela aplicação dos MASC e que possam ter contribuído para o estudo da 

ecologização do processo judicial, para o conhecimento dos métodos não adverbiais de 

tratamento de conflitos e da viabilidade do uso dos mesmos, entrelaçando-se tal busca 

com a ecologia do amor e do afeto de que fala Luiz Alberto Warat.  

A viabilidade prática da aplicação destas românticas palavras está em exemplos 

que se pulverizaram pelos textos de todos os capítulos anteriores. Não obstante, destina-

se o sexto capítulo deste trabalho para tratar da veracidade de tais ditos diante de uma 

situação conflituosa real, registrada no Condomínio Expoente, de Chapecó/SC.  



145 
 

6 O CASO EXPOENTE   

O presente trabalho foi escrito intercalando experiências práticas com 

fundamentação teórica, buscando o aprofundamento do tema proposto. Não obstante, 

reserva-se este capítulo para tratar da prática com exclusividade, haja vista a riqueza que 

ela também pode trazer ao conhecimento ora em construção.  

6.1 Contextualização  

 A Lei 11.977, de 07/07/2009, estabeleceu definitivamente o programa 

habitacional “Minha Casa, Minha Vida” (PMCMV), destinado à regularização fundiária 

de assentamentos localizados em áreas urbanas. Quando o programa foi lançado62, a meta 

do Governo Federal era construir um milhão de habitações até 2012. Para isso, havia um 

orçamento estimado em 34 bilhões de reais. Essa meta foi atingida logo no início da 

implementação do programa e por isso o PMCMV passou a realizar novos contratos de 

financiamento, o que continua a ser feito até hoje, mas com algumas alterações de 

parâmetros.  

 Segundo dados do Governo Federal63, até março de 2015 o programa já havia 

beneficiado 3,857 milhões de famílias. Desde o início de 2009, os bancos haviam liberado 

R$ 139,6 bilhões em financiamento, principalmente a Caixa Econômica Federal. Além 

disso, o governo investiu entre 2009 e 2015 o total de R$ 114,8 bilhões para subsidiar 

imóveis das famílias que se enquadram na faixa 1 de renda64.  

Uma das principais preocupações em relação ao programa é a  taxa de 

inadimplência. Um levantamento realizado ao final de 201665 mostrou que 25% dos 

beneficiários do PMCMV inclusos na faixa de renda mais baixa não estava pagando as 

prestações do programa, o que pode levar à perda do imóvel.  

Os imóveis foram financiados com 120 meses para pagar com subvenção que 

poderia ser “cumulativa com subsídios concedidos no âmbito de programas habitacionais 

dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios”, além de recursos do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS), do 

Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e do Fundo Garantidor da Habitação Popular 

                                                           
62  https://www.politize.com.br/minha-casa-minha-vida-entenda/, acesso em 26/12/2019 
63  https://www.politize.com.br/minha-casa-minha-vida-entenda/, acesso em 26/12/2019 
64  Atualmente está abrangido na faixa 1 quem tem renda igual ou inferior a R$ 1.800,00. Hoje  
programa MCMV corresponde a 70% da construção civil no país, conforme 
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/09/governo-estuda-reduzir-faixa-1-do-minha-casa-minha-
vida.shtml, consultado em 28/12/2019. 
65  https://www.politize.com.br/minha-casa-minha-vida-entenda/, acesso em 26/12/2019 
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(FGHab), nos termos dos artigos 2º e 6º da Lei 11.977/2009. Com isto cada novo morador 

passou a pagar uma mensalidade simbólica pelo imóvel que lhe foi concedido através do 

programa.  

O sentido da mens legis era fixar nos imóveis aqueles que não possuíam condições 

de efetivar o direito à propriedade. Foi um ambicioso programa que gerou uma positiva 

mudança de realidade para muitas famílias. Não obstante, em vários condomínios 

construídos com recurso deste programa o sonho da casa própria se transformou em 

pesadelo para outras tantas famílias. 

No caso do Loteamento Expoente em Chapecó, a ocupação dos imóveis 

construídos pelo Programa Minha Casa, Minha Vida foi feita a partir dos cadastros 

elaborados pelas Secretarias de Habitação e Assistência Social do Município, segundo 

uma fila de espera existente. Esta lista foi ocupada por grupos familiares que 

ansiosamente aguardavam por um imóvel para morar, mas também por pessoas de má 

índole, que desde logo passaram a usar o imóvel obtido como ponto estratégico para 

depósito, esconderijo e reuniões relacionadas a práticas criminosas. 

 Além disso, algumas pessoas passaram a negociar o imóvel recebido tão logo 

tiveram a posse dele. Como não tinham pago nada de entrada e a prestação mensal era 

consideravelmente baixa, não valorizavam a benesse recebida e vendiam os imóveis a 

outras pessoas em troca de um eletrodoméstico, de um valor baixo em dinheiro ou, até 

mesmo, de uma bicicleta.  

Ocorre que o inciso II do § 4º do artigo 6º da Lei 11.977/2009 não admitia a 

transferência intervivos de imóveis sem a respectiva quitação. Quando cada morador foi 

imitido na posse do imóvel as assistentes sociais do Município de Chapecó orientavam 

mutuário por mutuário acerca da necessidade de permanecer residindo no imóvel e da 

impossibilidade de transferi-lo a quem quer que seja. Grandes placas com estas regras 

também foram colocadas nas entradas dos blocos do Condomínio Expoente, sendo 

algumas delas pichadas ou arrancadas. 

 Os setores de habitação da Caixa Econômica Federal e, principalmente, da 

assistência social do Município possuem atribuição de fazer a verificação da regularidade 

da ocupação dos imóveis e, desde logo, passaram a verificar as transações irregulares 

ocorridas e a fazer a devida comunicação.  Diante dos relatórios informados, o setor 

jurídico da CEF passou a ajuizar ações buscando a reintegração da posse do imóvel.  
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A lista de espera da assistência social continuava existindo e o imóvel não 

ocupado ou ocupado irregularmente precisa ter a posse reavida pela CEF para poder ser 

encaminhado à próxima família da fila de espera.  

Acontece que, tão logo emitidos na posse dos imóveis, os tais elementos de má 

índole citados passaram a praticar diversos delitos no interior do Condomínio Expoente, 

registrando-se casos de roubos, ameaças e até estupro.  Também exerciam certa 

“influência” sobre os moradores, além de, como já referido, usarem as unidades que 

titularizavam ou outras que invadiram para armazenar produto de crimes e/ou como 

esconderijo.   

Conforme a divisão de competências que existia na época, eventuais ações de 

reintegrações de posse ajuizadas pela CEF eram distribuídas à 1ª e à 2ª Varas Federais da 

Subseção de Chapecó, mediante sorteio eletrônico.  Uma vez distribuída a ação, era 

necessário seguir o rito processual devido para o processamento até chegar a uma 

sentença final. Não obstante, a troca da ocupação da posse dos imóveis apresentava uma 

dinâmica que não poderia ser acompanhada pelo rito processual de uma ação 

reintegratória de posse. De uma semana para outra os dados das verificações das 

assistentes sociais se alteravam. Caso o processo chegasse à fase de cumprimento de 

sentença e fosse expedida a ordem de desocupação do imóvel e esta fosse regularmente 

cumprida com a saída do morador irregular, na semana seguinte já havia outra pessoa 

irregularmente ocupando o mesmo imóvel.  

Quando estas ações de reintegração de posse vinham para o CEJUSCON para a 

realização de audiência conciliatória alguns demandados nem compareciam. Outros 

chegavam à audiência com “ar de deboche” e reiteradamente ouvia-se: “Eu nem ia vir 

para essa audiência. O ‘fulano’ disse que não precisava vir, porque isso aí não vai dar em 

nada”.  Na maioria das vezes, o tal ‘fulano’ mencionado em audiência era um traficante 

que comandava determinado bloco ou conjunto de blocos do condomínio, a quem, por 

medo ou influência, os moradores elegiam e chamavam de síndico.  

Os oficiais de justiça também sofriam hostilidade no cumprimento dos mandados 

e, com razão, diziam que estavam trabalhando para enxugar gelo, pois dentro de poucos 

dias estariam cumprindo novo mandado em relação ao mesmo imóvel.  

Este panorama só foi se agravando com o decurso do tempo. As ocorrências 

policiais continham registros de carros queimados, estupros e fatos do gênero. Em razão 

do quadro de violência e ameaça, muitas pessoas abandonaram seus lares às pressas, 

perdendo o que haviam investido em móveis ou eventuais melhorias nos imóveis.   
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As assistentes sociais já não conseguiam manter o controle das ocupações. A CEF 

se perdia com os ajuizamentos das ações em busca da reintegração da posse dos imóveis 

e todos, principalmente o Poder Judiciário, possuíam muito trabalho em atividades que 

não geravam efeitos efetivos.   

O Condomínio Expoente era um local onde Estado perdeu o controle e alguma 

coisa precisava ser feita, com urgência.  

6.2 A articulação de uma busca compositiva conjunta  

A Caixa Econômica Federal procurou o CEJUSCON de Chapecó buscando 

discutir saídas para a situação. O processamento de ações de reintegração de posse 

isoladamente em nada resolvia o problema das ocupações irregulares no Condomínio 

Expoente. Era necessária uma ação articulada, planejada, que permitisse a regularização 

de todo um Condomínio.  

No relato da Juíza Marta Weimer, Coordenadora do CEJUSCON66:   

Inicialmente, quando a Caixa Econômica Federal nos procurou, surgiu 
dúvida se o que estava sendo proposto deveria envolver o CEJUSCON. Essa 
dúvida estava calcada naquela premissa básica de que no CEJUSCON devem 
tramitar ações que tenham um mínimo de possibilidade de acordo, de resolver 
a lide (individual, naquele processo, com homologação de acordo, 
cumprimento e arquivamento). 

O que estava sendo exposto pela Caixa Econômica Federal não partia 
da assertiva de que em cada um dos 122 processos poderia haver uma sentença 
homologatória de acordo. Era mais amplo, o que a Caixa Econômica Federal 
estava buscando – e naquele momento talvez tateando uma solução – era 
resolver um problema que ultrapassou o contrato entre CEF e particular, e 
transbordou para um problema social, de segurança pública, de bom convívio, 
de restaurar a ordem em uma sociedade carente. 

Seriam 122 processos (muitos deles ainda não ajuizados no momento 
que fomos procurados) com pedido de reintegração de posse de unidades 
habitacionais do projeto Minha Casa Minha Vida, localizado em Chapecó 
(SC), chamado “Expoente”. 

O relato da CEF foi claro: naquele local a desordem estava instalada, 
em especial no que se referia à ação de grupos criminosos. O que se tinha era 
um levantamento de que em todas aquelas unidades (122) o contratante 
original não estava residindo, alguns “venderam” a moradia, outros alugaram, 
abandonaram. Mas também havia a possibilidade de que parte daqueles 
contratantes originários tivessem sido expulsos pelos grupos criminosos 
atuantes dentro do empreendimento, ou tivessem abandonado ou vendido o 
imóvel para fugir da violência no local. 

A causa de pedir nas ações não estava calcada em valores devidos, 
mas tão somente na não ocupação pelos contratantes originais. 

A intenção, então, era reunir os 122 processos – que estavam ou 
seriam distribuídos para as duas Varas de Chapecó atuantes na matéria – e 
possibilitar em cada um deles uma conversa franca com os contratantes e atuais 
moradores. 

                                                           
66  Divulgado em boletim interno com vistas à troca de experiências entre os diversos CEJUSCON`s. 
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Desde o início ficou claro que a CEF não regularizaria ocupações 
irregulares, qualquer que fosse a causa, mas poderiam acordar o retorno dos 
contratantes à moradia ou rescindir o contrato com a devolução do imóvel. 

Algumas foram as conversas do CEJUSCON com a CEF. Além de 
estarmos diante de uma situação diferente, necessário seria um andamento 
processual uniforme até o desfecho final. Desde o princípio ficou claro que era 
necessário buscar uma solução conjunta para o problema social que estava 
ocorrendo – e que a ocupação irregular era apenas um dos aspectos – e que a 
realização das audiências criaria nos moradores uma expectativa de solução, 
que não poderia ser frustrada. 

 

Atendendo ao convite do CEJUSCON, participaram de uma reunião os Juízes que, 

respectivamente, conduziriam a tramitação dos feitos nas respectivas varas federais; a 

área jurídica e a gerência de habitação da Caixa Econômica Federal; as assistentes sociais 

do Município de Chapecó que faziam as visitas ao empreendimento e o Secretário 

Municipal de Planejamento do Município. Naquele ato foi exposto o quadro de 

irregularidade do Condomínio Expoente, nos termos acima narrados.  

Cada profissional repisou a situação segundo a realidade de seu dia-a-dia e ficou 

ajustado que seria feita uma operação conjunta de modo a buscar-se uma efetividade às 

medidas. Era início de outubro de 2017 e foi ajustada a realização de audiências 

conciliatórias na Semana Nacional da Conciliação promovida pelo CNJ, que ocorreria de 

27 de novembro a 1º de dezembro daquele ano.   Também foi ajustado que os órgãos 

presentes continuariam em contato direto com o CEJUSCON, para troca de ajuda nos 

demais atos que se seguiriam nos processos e no que mais fosse necessário para que a 

ordem fosse restabelecida naquele empreendimento.  

6.3 A execução de um grande mutirão  

As assistentes sociais lotadas junto à Secretaria de Habitação do Município de 

Chapecó narraram dispor de um cadastro atualizado das ocupações dos imóveis. Mesmo 

assim, ajustou-se que na semana seguinte à reunião conjunta descrita no item anterior as 

assistentes sociais visitariam as unidades habitacionais do Condomínio Expoente uma a 

uma, para conferência e atualização dos cadastros.  A mesma medida foi dita e efetivada 

pela gerência habitacional da Superintendência Oeste da CEF.  

Esse relatório seria encaminhado à área jurídica da CEF, que ajuizaria as ações 

com um sinal diferencial na petição inicial, o que possibilitaria a fácil identificação de 

que se tratava de uma das ações do mutirão a ser realizado, as quais deveriam ser 

remetidas com brevidade ao CEJSUCON.  O sinal adotado foi a sigla PMCMV em 

vermelho no cabeçalho das petições iniciais.  
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As varas mandariam os feitos diretamente para o CEJUSCON para designação 

das audiências e formação das pautas de audiência.  Naquele momento não se sabia 

quantas ações seriam ajuizadas, cuja definição dependia do relatório a ser entregue à área 

jurídica.   

Tudo precisaria ser feito rapidamente, pois sabia-se que a quantidade de feitos 

seria grande. Na época trabalhavam no CEJUSCON a autora deste trabalho como única 

servidora e havia uma estagiária67, com jornada de quatro horas diárias. A realização do 

mutirão em estudo em nada alteraria as atividades rotineiras que o setor realiza com os 

demais processos (como ações cíveis, ações previdenciárias, execuções fiscais, execuções 

diversas, reclamações pré-processuais).  Os demais feitos continuavam a tramitar, 

demandando a análise de petições, realização de audiências conciliatórias, a confecção de 

minutas, as intimações e todos os demais atos que já inundavam a totalidade da jornada 

de trabalho.  

Ainda na primeira semana de outubro de 2017 as ações começaram a ser ajuizadas 

pela CEF, mas algumas somente foram enviadas ao CEJUSCON no final daquele mês, 

tendo em vista a demora no recolhimento das custas processuais. Havia pedido de liminar 

para reintegração de posse em cada demanda, mas, conforme combinado, toda a análise 

do feito somente iria ocorrer depois das audiências.  Foram ajuizadas 122 ações. Havia 

pouco tempo para muito trabalho.  

Ajustou-se que as intimações das audiências seriam feitas via oficial de justiça. 

Esta determinação também trouxe certa celeuma interna, especialmente junto aos oficiais 

de justiça. Isto porque o combinado era que as petições iniciais não seriam sequer 

analisadas sobre eventual recebimento ou não das mesmas e os feitos seriam 

encaminhados diretamente ao CEJUSCON, o que ocorreu. Com isto, não havendo 

recebimento das petições iniciais, não há falar em ordem para citação.  Logo, os mandados 

expedidos destinavam-se somente à intimação para uma audiência conciliatória. Com isto 

os oficiais de justiça concluíram que haveria trabalho dobrado, pois teriam que cumprir 

todos os mandados, localizando as pessoas unicamente para intimá-las da realização de 

uma audiência conciliatória (o que, pelas experiências vistas, quase nunca ocorria) e, não 

                                                           
67 Com as atuais restrições orçamentárias a Justiça Federal apenas está mantendo os contratos dos 
estagiários até findarem, sem novas contratações.  A estagiária que estaria lotada no CEJUSCON de 
Chapecó atualmente auxilia o Setor de Distribuição, atuando principalmente no auxílio às 
videoconferências, as quais se multiplicaram após a especialização das Varas Federais.  O citado setor 
contava com uma vaga de estágio, que não mais foi preenchida diante da interrupção de novas contratações.  
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havendo composição teriam que novamente cumprir mandado de citação em relação às 

mesmas partes.  Os serventuários queriam aproveitar e já fazer as duas tarefas em um 

único mandado.  

Até então, nem todos os envolvidos com o mutirão tinham tomado a ciência de 

que se tratava de um movimento judiciário diferente e não apenas uma enxurrada das 

mesmas tarefas sempre realizadas em relação à referida matéria.  

A orientação da Central de Mandados – CEMAN (setor que organiza e distribui 

todo o fluxo de trabalho dos oficiais de justiça) é que seja emitido um mandado de 

intimação para cada pessoa a ser intimada.  

Aplicada ao mutirão em comento, esta regra fez com que de multiplicasse o 

número de mandados a ser emitidos por esta autora, única servidora do setor. Alguns 

feitos tinham apenas um ocupante no polo passivo, mas outros tinham mais de um 

ocupante, segundo as informações repassadas pelas assistentes sociais sobre a “cadeia 

dominial da ocupação”.  Havia processos com cinco ou mais mandados expedidos.  

Tal qual a servidora do CEJUSCON, os oficiais de justiça não tiveram qualquer 

alteração em seu trabalho ordinário, continuando correndo os prazos para cumprir os 

mandados emitidos nos outros feitos. No início houve resistência dos oficiais frente à 

repentina avalanche de mandados para serem cumpridos em curto espaço de tempo, no 

que o CEJUSCON atuou nas tratativas conciliando para que se efetivasse a indispensável 

colaboração, com o auxílio da Juíza Priscilla Mielke Wickert Piva68. 

No início de novembro havia um feriado prolongado na Justiça Federal, 

envolvendo o dia de finados. Sem nenhuma convocação oficial, mas por não haver outra 

alternativa, os oficiais de justiça e a servidora do CEJUSCON trabalharam 

ininterruptamente.  Havia mandados distribuídos, com os oficiais em campo tentando 

localizar as pessoas e outros mandados por emitir.  Durante o feriado o CEJUSCON 

funcionou como uma central, onde os oficiais telefonavam em busca de informações ou 

complementações.  O emaranhado de histórias da posse de cada imóvel fazia com que 

uma mesma pessoa tivesse mais de dois mandados de intimação, relativamente à posse 

irregular em diferentes imóveis e processos. Assim, diferentes mandados, relativos a 

                                                           
68  A qual é vice-coordenadora do CEJUSCON Chapecó e é a Juíza Coordenadora da Central de 
Mandados (CEMAN) da Subseção de Chapecó. 
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diferentes imóveis e processos faziam com que dois oficiais de justiça tivessem que se 

deslocar ao mesmo local, para a intimação do mesmo ocupante irregular reiterado.  

Quando todos os processos tiveram seus mandados emitidos e estes foram sendo 

cumpridos, a autora passou a acompanhar as intimações em planilhas e também a buscar 

contato por telefone com as partes demandadas não localizadas. Em alguns casos havia 

sido realizada a intimação do atual possuidor do imóvel. Mas em outros tantos casos o 

nome deste não era sequer conhecido no momento do ajuizamento, vindo aos autos 

através de informações lançadas nos mandados expedidos ou através das ligações 

telefônicas feitas pelo CEJUSCON.  Diante disto foi necessária a expedição de outra leva 

de mandados para intimação do atual proprietário nos processos onde tal medida ainda 

não tinha sido efetivada. Ao todo foram expedidos 256 mandados de intimação.   

Em muitos feitos foram intimados todos aqueles que tiveram a posse do imóvel, 

mas em outros o mandado foi devolvido sem localização.  Nestes o CEJUSCON buscou 

dados com a CEF, com os cadastros e registros feitos pelas assistentes sociais do 

Município, na internet, etc. As pessoas a serem intimadas não tinham vínculos ou 

endereços fixos e, além disso, na maior parte do Condomínio Expoente não havia 

cobertura de antena de celular, somente sendo possível o contato com as pessoas através 

do WhatsApp particular da servidora do CEJUSCON.   

Não obstante, a partir de determinado ponto, começou a ocorrer um fenômeno: a 

localização e intimação de todos os possuidores, que era uma missão até então muito 

difícil, se tornou fácil. A notícia das audiências com todos os imóveis irregulares se 

espalhou pelo Condomínio Expoente de tal forma que todos sabiam do ato designado. 

Quando a servidora do CEJUSCON conseguia localizar determinada pessoa para 

intimação, constatava que, inacreditavelmente, tal pessoa já sabia a data e horário de sua 

própria audiência.  

Dias antes dos mutirões o CEJUSCON recebeu moradores que firmaram 

compromisso em certidão própria, dizendo que não poderiam comparecer às audiências 

por estarem sob ameaça, com a vida em risco. Tendo sido este o motivo do abandono dos 

imóveis.  

No dia marcado para o movimento compositivo, foram estruturadas três 

audiências simultâneas e foram necessários dois dias de pauta. Em cada mesa havia uma 

juíza da Subseção de Chapecó, uma assistente social conhecedora da realidade, uma 

pessoa do setor de habitação da CEF e um servidor de outras Varas Federais da Subseção 
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de Chapecó, em colaboração com o CEJUSCON. Dois advogados da CEF acompanharam 

as audiências.  

O objetivo principal das audiências era ouvir aqueles moradores, entender porque 

se instaurou a situação irregular no imóvel, para tentar-se uma solução dentro dos ditames 

permitidos pela legislação de regência do referido programa habitacional.  Isso auxiliaria, 

inclusive, eventual análise das liminares pendentes de apreciação em cada uma das ações 

reintegratórias. 

Nos dias das audiências foi feito forte esquema de segurança, com dois detectores 

de metais e auxílio de agentes de segurança da Subseção de Florianópolis, além do 

sobreaviso da polícia militar.   

Vieram todas as partes demandadas:  atuais e antigos ocupantes e o titular do 

contrato do imóvel.  Por vezes as mesas se enchiam de pessoas e cada uma queria falar, 

fazer seu relato, contar porque saiu ou porque chegou no imóvel. A equipe 

multidisciplinar de cada mesa ouvia atentamente e os relatos eram registrados nos termos 

de audiência.  Os relatos de ameaças e de episódios de violência eram recorrentes.   

Mesmo com grande segurança e duas portas com detectores de metais, houve caso 

de todo o corredor central do edifício da Justiça Federal ficar cheio de pessoas, havendo 

também aglomerado de pessoas na parte exterior. Quando a autora, que estava cuidando 

o fluxo de pessoas, perguntava cada uma das pessoas enfileirada por toda a extensão do 

corredor de que horário ou de que processo se tratava diziam unissonamente: “Eu vim 

para acompanhar `fulano`”. O `fulano` era um dos traficantes que aterrorizava o 

Condomínio Expoente e, tendo participado da audiência, avaliou e optou por sair do 

imóvel que irregularmente ocupava e deixar o Condomínio.  

Em 19 casos os titulares de imóveis decidiram não voltar no Condomínio 

Exponencial, pelo que o titular do imóvel desistiu da posse no ato da audiência e, por sua 

vez, a CEF apresentou pedido de desistência homologado naquele momento com a 

intimação das partes. Em 28 feitos houve acordo, com o retorno do efetivo contratante ao 

imóvel e também o encerramento dos feitos por composição.  

Diferentemente, em 28 processos as partes deliberaram por um prazo de 30 dias 

para que os titulares dos imóveis decidissem se voltariam a ocupar a unidade habitacional 

ou se devolveriam as chaves no setor habitacional do Município e, ocorrendo qualquer 

destas duas alternativas, a CEF desistiria do prosseguimento da demanda.  Isto 
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efetivamente ocorreu em quase todos os imóveis deste grupo, muitos com a entrega das 

chaves.  

Das 122 ações ajuizadas, somente 47 voltaram para as varas para análise da 

liminar e prosseguimento. Destas, houve um acordo parcial com exclusão de parte do 

polo passivo e em 7 processos com redirecionamento do feito, diante das informações 

obtidas sobre o atual ocupante do imóvel.  

 Nestas 47 ações, as magistradas condutoras dos feitos seguiram com a realização 

de todos os atos dos processos conjuntamente.  Na madrugada do dia do cumprimento 

das ordens de reintegração de posse foi organizado outro forte esquema de segurança, 

tendo a CEF arcado com a contratação de cinco caminhões e tudo foi cumprido 

conjuntamente.  

Os registros de ameaças e outras ocorrências colhidos pelo CEJUSCON foram 

encaminhados ao Ministério Público para apuração. Houve envolvimento inclusive da 

Polícia Militar, com disposição de implantar programas educacionais no Condomínio 

Exponencial, nos moldes do PROERD.  

Inúmeras famílias que estavam nas listas de espera da Secretaria Municipal de 

Habitação de Chapecó foram contempladas com um dos imóveis que vagou oficialmente 

em razão do mutirão realizado. Houve um recuo nos registros de violência no 

empreendimento Expoente, dada a ação articulada que mostrou a volta da presença do 

Estado no local.  

Em outras unidades habitacionais coletivas financiadas pelo programa Minha 

Casa, Minha Vida espalhadas pelo país há casos de violência e de irregularidade similares 

àquele registrado no Condomínio Expoente em Chapecó.  Um destes casos está em 

Curitiba/PR, onde um Condomínio com mais de 400 unidades foi tomado pela violência 

a ponto de nenhum oficial de justiça federal se sujeitar a cumprir mandados no local.  No 

último episódio de violência registrado um oficial de justiça fez uma intimação e 

certificou que conseguiu localizar `fulano` a partir das informações repassadas por 

`beltrano`. No final de semana seguinte `beltrano` foi encontrado morto.  A Central de 

Inteligência e o CEJUSCON de Curitiba estão em contato com o CEJUSCON de 

Chapecó, na busca de articulações para realizar naquele local um trabalho similar ao feito 

no Condomínio Expoente.  
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Um dos grandes referencias qualitativos da busca pela solução de conflitos por 

meios diversos da jurisdição é o tratamento individual que cada caso recebe. É a 

possibilidade da escuta apurada de cada história e do espaço aberto para o diálogo acerca 

da situação conflituosa e da melhor forma de resolvê-la.   

As peculiaridades do caso Expoente demonstraram que a individualidade da busca 

conciliatória não estava surtindo efeitos quando realizada isoladamente. O conflito há 

muito havia ultrapassado os limites entre duas partes, considerando-se que uma delas era 

uma instituição bancária estatal.  O conflito em questão era social: suas causas, 

consequências e vítimas transpassaram as paredes dos imóveis e bem assim os limites de 

uma ação de reintegração de posse.  A experiência relatada demonstra que há situações 

em que a ação conciliatória isolada é ineficaz e ineficiente, sendo necessárias ações 

articuladas e conjuntas.  Tais ações devem ser realizadas com a cooperação e integração 

de diferentes órgãos e esferas, a depender das nuances de cada demanda.   

Conclui-se este capítulo constatando-se que o caso Expoente também mostrou que 

mesmo nas ações conjuntas que adentram na esfera coletiva é possível manter o processo 

de busca compositiva com o respeito aos seus princípios reitores da busca conciliatória, 

como a oralidade, a informalidade, o direito à informação, a liberdade e autonomia, a 

busca pelo consenso e, sobretudo, a individualidade.  O grande desafio de todo este 

trabalho foi processar um grande número de ações sem nenhuma estrutura operacional 

extra e, ainda assim, manter a observância ao princípio da individualidade, ouvindo, 

respeitando e tratando cada caso de forma única, de modo a considerar as suas respectivas 

peculiaridades.    

Também é possível verificar o alcance magnífico que a busca conciliatória pode 

trazer a uma comunidade. Se as ações de reintegração de posse de que tratou este capítulo 

fossem finalizadas com uma sentença definindo o destino de cada imóvel, certamente 

haveria injustiças pela falta de dados atualizados que a tramitação de um processo dessa 

natureza gera, inevitavelmente.  

Na remota hipótese de existirem elementos suficientes para a tomada de uma 

decisão, caso tivessem sido proferidas conjuntamente 122 sentenças por certo não haveria 

o mesmo resultado final pacificador.  As partes desses casos precisavam mais que uma 

sentença. Precisavam ouvir e serem ouvidas. Os agentes estatais gestores do programa 

habitacional precisavam falar os regramentos que o norteiam com a eloquência 

sociojurídica que audiências isoladas e grandes placas não estavam tendo e precisavam 
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ouvir os porquês que motivaram o descumprimento de tais regras. Por seu turno, os 

moradores, sejam os regulares, sejam os irregulares, precisavam expor a violência, o 

medo e a insegurança que tomou conta de suas realidades e ouvir do Estado quais são as 

regras e, principalmente, ver a presença estatal de volta, saber que as diversas autoridades 

constituídas estão trabalhando conjuntamente, cientes das mazelas do corpo social e com 

aparato estrutural apto a combate-las e em atividade.  

O empoderamento das partes, tão falado nos capítulos anteriores, também foi 

verificado na experiência prática de que tratou este capítulo. Esteve presente quando as 

partes tomaram coragem de se reunirem e comparecerem a uma audiência conciliatória 

ou, mesmo tendo suas vidas ameaçadas, quando deliberaram por ir até a sede da Justiça 

Federal um dia antes e assinaram uma certidão onde estavam relatadas as ameaças e 

violências suportadas.  Foi um grande ato de cidadania, de tomar as rédeas de seu destino 

a decisão do legítimo morador pelo retorno ao Condomínio Expoente.  E a cada nova 

decisão de retorno que se verificava o empoderamento foi se tornando comunitário, 

articulado, dividido e, por isso, multiplicado.  A boa notícia é que esse empoderamento 

persiste, tendo a autora tomado conhecimento que os moradores estão organizados para 

a construção de um espaço comum, onde será possível o desenvolvimento de programas 

como o PROERD da Polícia Militar.  

É certo que nem todas as técnicas vistas nos capítulos anteriores que poderiam ter 

sido aplicadas o foram. Mas também é correto concluir-se que, em meio a todo esse 

movimento, houve momentos de mediação, momentos de composição, houve muita 

escuta empática - o embrião da comunicação não violenta – e, sobretudo, buscou-se mais 

do que o processo, mais do que o litígio.  Buscou-se o ser humano. Entender seus motivos, 

suas mazelas e oportunizar lhe um novo andar, um novo olhar, um recomeço no começo 

de outrora.   
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CONCLUSÃO  

O Poder Judiciário precisa descobrir qual é o seu melhor e de que forma pode 

obtê-lo. Viu-se nesse trabalho que o Judiciário apresenta esforços em direção a essa 

descoberta e constatou-se horizontes que a tornam mais próxima.  

Até os anos 1990 ter uma Sentença datilografada em uma folha de papel dizendo 

qual o deslinde para determinado conflito e “costurá-la aos autos” (igualmente de papel), 

intimando as partes através do Diário Oficial era o melhor a ser feito. Isto também 

acontecia com a iniciativa privada, no que a emissão de uma nota fiscal datilografada era 

o sinal da eficiência de grandes grupos empresariais.  

Vieram os sistemas operacionais, que adentraram às empresas e também às 

repartições públicas.  Na versão judiciária mais recente pode-se citar o SAJ (Sistema de 

Automação da Justiça) na Justiça Estadual e o SIAPRO (Sistema de Acompanhamento 

Processual) na Justiça Federal.  Com eles não era mais necessário assinar um “livro de 

cargas” para registrar o empréstimo de um processo, pois uma folha emitida por uma 

impressora matricial fazia isso.   

A globalização e a rede mundial de computadores transformaram o mundo em 

uma aldeia. Facilmente comunicam-se pessoas em lados opostos do planeta, 

comercializam, negociam produtos e ideias, fazem intercâmbios.  Coube ao Judiciário se 

reinventar e o processo de papel deixou de existir. Nem livro de carga de autos, nem 

assinatura na folha impressa: não precisa mais de carga do processo, agora ele está em 

casa, no escritório, na praia ou em qualquer outro lugar onde o advogado, as partes ou 

algum operador do direito resolva acessá-lo.  Todos manuseiam o processo ao mesmo 

tempo e dedicam-se às atividades que concentram maior carga de análise, pois as tarefas 

objetivamente mecânicas como a contagem de prazos e a certificação do decurso deles é 

feita por um sistema automático.  

Com as facilidades operacionais da informatização também veio a transparência 

de dados em relatórios cada vez mais detalhados e minuciosos que denunciaram a 

existência de um Poder Judiciário que demora para “resolver” um processo, que mantém 

serviço pendente em estoque e que não atende aos reclamos de seus jurisdicionados com 

efetividade.  A eficiência da informatização revelou a ineficiência da função pacificadora, 

desvendando uma realidade que não pode ser chamada de ecologicamente correta. 

Viu-se neste estudo que a produção legislativa alternou diplomas que 
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estabeleciam a obrigatoriedade da busca compositiva com leis que a dispensavam. E 

registrou-se progressos qualitativos e quantitativos da prestação jurisdicional com o uso 

de meios diversos da jurisdição, os quais já foram chamados de alternativos (pois eram 

uma alternativa a ser seguida) e atualmente são chamados de adequados, uma vez que 

podem ser a forma mais rápida, eficiente e recomendada para a promoção da pacificação 

frente a determinado caso.   

Alinhado a este movimento renovatório da Justiça, o CPC de 2015 estabeleceu a 

audiência conciliatória prévia como etapa processual obrigatória, firmando barreiras para 

a desconsideração desta determinação. Ao fazê-lo, atentou-se para as notórias vantagens 

de iniciar-se a tramitação de um feito com a busca compositiva: parte demandante com o 

menor gasto processual possível, apenas tendo recolhido as custas iniciais; parte 

demandada sem qualquer carga emocional ou técnica que poderia surgir com a elaboração 

da defesa e ambas sem o desgaste emocional e o aumento das despesas que a instrução 

do feito gera.  E o consenso que vier a ser obtido na fase inicial do processo apresenta 

nuances de excelência quanto ao aspecto material tendo em vista a solução construída 

pelas próprias partes conflitantes que, empoderadamente, tem a participação cidadã de 

tomar as rédeas do deslinde de seu próprio conflito.  E também excelência quanto ao 

aspecto formal, haja vista a celeridade e os benefícios da extinção do feito logo no início 

de sua tramitação.  

Mas também se viu que esta determinação foi dirigida a um Judiciário que trabalha 

à beira de um colapso em sua capacidade produtiva - especialmente humana – e que 

possui restrições orçamentárias que impedem qualquer projeção estrutural para 

atendimento da nova determinação processual. Com este quadro,  quatro anos se passaram 

desde a entrada em vigor do artigo 334 do CPC69 e o Relatório Justiça em Números do 

CNJ registra que apenas cerca de 12% dos processos são finalizados por uma composição.  

Ao mesmo tempo em que buscou os dados que formam este quadro, retratando 

um sistema de sobrecarga e eivado de pontos de inoperância, este trabalho pesquisou 

modos de contribuir para a construção de uma história ecologicamente mais correta e 

mais eficiente para a tramitação dos processos judiciais brasileiros, capazes de efetivar o 

direito fundamental do acesso à Justiça.  Para tanto, buscou na ecologia política de Luiz 

Alberto Warat o entendimento acerca da dimensão humana e emocional de um ambiente 

                                                           
69  Conforme artigo 1045 do CPC, o mesmo entrou em vigor em 17/03/2016. 
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saudável, o qual só se instaura quando há a promoção da paz e, com ela, a gestão adequada 

dos conflitos. Só há ecologização do processo judicial quando há ecologização das 

relações entre as pessoas e da vida das mesmas nos agrupamentos de que fazem parte. 

A busca pela paz, pela harmonia social e por um ambiente ecologicamente correto 

é um anseio social.  Tal qual o Estado, o Poder Judiciário não é - e nenhuma de suas 

instâncias pode cometer o erro de assim pensar - uma ilha isolada, equidistante de uma 

sociedade para a qual existe e deve se dedicar.  Assim sendo, para bem trabalhar e servi-

la, deve o Judiciário estar sensível às transformações e aos reclamos dessa sociedade.  

Deve acompanhar seus avanços e buscar surpreendê-la com novas alternativas, 

procurando fazer o seu melhor.  

Mesmo sem a possibilidade de vir a ter uma estrutura satisfatória para tanto, o 

Judiciário deve atentar para a existência de métodos adequados de resolução de conflitos. 

Tais meios podem fornecer ferramentas para que sejam descoberto e/ou construído pelos 

próprios jurisdicionados um número significativo de soluções e alternativas para a 

resolução dos conflitos que se acumulam ano após ano.  O êxito em tais processos pode 

gerar uma sociedade ecologicamente equilibrada e sustentável, mas exige um novo perfil 

de cada um dos atores processuais.  As partes devem deixar de ser apenas um mero 

expectador para tornarem-se deliberadores que conduzem seus destinos e, a contrário 

sensu, o juiz deve conduzir o processo auxiliando as partes na construção de um deslinde 

dialogado do feito. Viu-se que essa postura colaborativa do juiz em nada retira ou macula 

a importância e a autoridade que o mesmo possui no exercício da jurisdição. Ambas as 

atuações convivem harmonicamente, uma vez que são necessárias em momentos 

processuais distintos.  

O quarto capítulo tratou dos meios adequados de solução de conflitos, esmiuçando 

casos em que cada um deles pode ser o modo mais adequado de finalização de um 

processo judicial.  Seja pela vontade manifestada por uma só parte, seja pelo resultado 

construído por todas através da convergência de vontades, seja através da atuação de um 

terceiro alheio à atividade estatal. Cada vida que se esconde através de um número de 

processo pode ter seu problema resolvido de um modo adequado, a depender de suas 

peculiaridades e contando com sua própria participação e deliberação sobre o resultado 

final. Isso é cidadania exercida em um processo eficientizado e ecologizado pelo uso dos 

MASC.  

No prosseguir do trabalhar sobre o objetivo de conhecer os diferentes métodos 
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não-adversariais de tratamento de conflitos, os horizontes acerca da promoção do acesso 

à justiça e da busca pela paz e pela ecologização e eficientização do processo foram se 

abrindo.    

  Enquanto os MASC focam seus esforços na resolução do conflito, a justiça 

restaurativa vai além. Esta vê o que aqueles não viram: a vítima, as dimensões do dano, 

os motivos do causador do dano, a necessidade de reparação dos danos causados e/ou 

sofridos, a restauração das relações e, até mesmo, a possibilidade de novos 

relacionamentos entre pessoas que não se conheciam e que tiveram seus caminhos 

cruzados em episódios com alta carga traumática.  O uso das técnicas da Justiça 

Restaurativa pode fazer aflorar um Judiciário atuante, que trabalha o conflito que foi 

apresentado no espaço forense e vai além, buscando reparar danos que ficaram espalhados 

no corpo social, eficientizando e ecologizando a solução do conflito com a restauração da 

situação negativa por ele gerada.  

E além de solucionar o conflito e de trabalhar as nuances a ele relacionadas, é 

possível estabelecer uma comunicação não violenta para solucionar as contendas de modo 

preciso e evitar que novas situações conflitivas se formem.    

O trabalho foi desenvolvido com a preocupação de trazer ilustrações práticas às 

propostas teóricas desenvolvidas para a solução de situações conflituosas.  Mas a integral 

ligação com a prática ocorreu no sexto capítulo, que tratou do caso do Condomínio 

Expoente. Esse caso mostrou a inicial repulsa social a um Judiciário eivado de 

formalismos processuais imprestáveis para fazer qualquer alteração efetivamente 

pacificadora em uma situação conflituosa.  E também comprovou ser possível desarmar 

corações resistentes se houver a disponibilidade de ouvir e entender seus respectivos 

arrazoados. Talvez isso seja possível sem o trabalho gratuito de servidores anônimos em 

um feriado de finados. Basta apenas repensar o sentido e a finalidade de cada ato no 

processo e na busca compositiva e o reposicionamento dos corações e das mentes de todas 

as pessoas envolvidas com a tramitação de um processo judicial, no que se incluem as 

partes.  

Mesmo na realidade do Poder Judiciário onde os relatórios mostram números 

trabalhados ao extremo, há espaço para novos ares, sobretudo com as direções traçadas 

pelo CPC/2015 para a condução do processo judicial. Neste novo panorama, as partes 

passam de coadjuvantes para principais, tanto nas sessões compositivas, quanto na 

deliberação sobre vários aspectos da condução do processo judicial. Nessa mudança 
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expande-se a visão para além do litígio, abarcando-se o conflito como um todo e também 

aspectos adjacentes a ele, como a vítima, a sociedade e a necessidade de reparação do 

dano.  

O caso do Condomínio Expoente é o exemplo mais emblemático desse 

alargamento do objeto da atividade jurisdicional.  A substancial diferença existente entre 

a limitação técnica da sentença proferida em um processo judicial, que deve estar adstrita 

à estanque descrição dada ao pedido inicial fazia com que esta jamais pudesse trazer uma 

solução eficiente para uma ação de reintegração de posse relativa a um imóvel que 

semanalmente, senão diariamente, alterava o possuidor irregular.  É neste ponto que se 

extrai a realidade que desmotivava os oficiais de justiça ao realizarem tarefas que eram o 

mesmo que tentar enxugar gelo. Corria-se atrás de uma verdade com pernas que jamais 

conseguiriam alcançá-la.  

O movimento compositivo descrito no Caso Expoente pautou-se por ações 

integradas que em nada estavam atreladas ao pedido inicial, vale dizer, ao litígio. Buscou-

se o conflito em toda a sua amplitude.  E verificou-se que não eram vários conflitos 

individuais enfileirados.  Havia um desequilíbrio ambiental que causava a ineficiência 

estatal e gerava uma teia social conflituosa.  O processo judicial conduzido do modo 

tradicional não assegurava o acesso à justiça para nenhum dos moradores do Condomínio 

Expoente, ainda que seguidamente os mesmos fossem parte em uma ação judicial e que 

transitassem pelas salas de audiência e pelo espaço forense.  Acesso à justiça é mais que 

um prédio, um processo e um veredito. Acesso à justiça é olhar, ouvir, falar e estar perante 

si e perante o outro através de um meio de resolução efetivamente adequado, capaz de 

construir a real possibilidade de haver um ambiente saudável emocional, física e 

ecologicamente.  

Esse trabalho quer fazer mais que concluir que o processo judicial tradicional se 

tornou ineficiente e obsoleto.  Este estudo é um convite para a formação de um círculo 

restaurativo onde utilize-se a comunicação não violenta para ouvir uma sociedade 

conflitiva, identificar suas necessidades e ter a sensibilidade e maturidade de escolher o 

método mais adequado para o trato de suas mazelas.  Se este convite for aceito por uma 

variedade de diferentes competências judiciárias e administrativas estatais há boas 

perspectivas para o processo judicial brasileiro se tornar acessível e garantidor de um 

ambiente pacífico e saudável.   
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