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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por finalidade examinar o instituto brasileiro dos meios alternativos 

de solução de conflito em contraste às experiências francesa e norte americana. O foco de sua 

reflexão é o seguinte problema: em que medida os mecanismos alternativos implementam o 

acesso à solução de conflitos no Brasil? As bases metodológicas orientadoras do estudo são: 

análises teóricas quanto ao movimento histórico de formatação dos mecanismos alternativos e 

quanto aos moldes de implementação de tais mecanismos na França e Estados Unidos da 

América, em contraste ao modelo nacional; e análises de dados primários obtidos por meio de  

entrevistas realizadas na 6ª Semana da Conciliação, em novembro e dezembro de 2011, no 

Fórum Lafayette, da comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais. A pesquisa orientadora do 

estudo teórico foi desenvolvida sob as formas jurídico-descritiva ou compreensiva e jurídico-

comparativa, a partir da utilização dos dados de natureza primária e secundária. A pesquisa de 

campo objetivou as seguintes reflexões: em que contextos a conciliação como medida 

alternativa vem se estabelecendo? Em que medida a conciliação alcança o acesso à solução de 

conflitos, vista pelo seu contexto de implementação prático? Tais reflexões foram apontadas 

pelo controle metodológico em operação triangulada, cujos dados coletados foram avaliados e 

cruzados entre si quanto à predominância de expressões ou contextos mais relacionados, na 

voz dos operadores entrevistados. As percepções da pesquisadora foram avaliadas num 

segundo momento. Dados e percepções predominantes foram cruzados entre si em um 

terceiro momento, para posterior verificação da compatibilidade dos resultados com a teoria. 

Incoerências contidas no processo de formatação/aplicação dos mecanismos alternativos de 

solução de conflitos no contexto nacional foram apontadas. Trata-se de um tema atual e de 

absoluta importância ante ao crescente incremento, por meio de iniciativas, campanhas e 

programas do CNJ, do arsenal de mecanismos de solução de conflitos colocados à disposição 

da sociedade. Nesse contexto, urge a necessidade de reflexão sobre os contornos de inserção 

de tais mecanismos na prática brasileira. Entende-se que a cultura instruidora dos sistemas 

jurídicos tradicionais, talhados pela lógica adversarial de resolução de litígios, encontra-se 

desarticulada da lógica instituidora dos mecanismos de solução de conflitos. 

 

Palavras-chave: meios alternativos de solução de conflitos; variáveis culturais; pesquisa de 

campo.  



 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to examine the Brazilian institute of alternative means of conflict resolution. 

The reflections to which the study objective is: to what extent alternative mechanisms for 

implementing access to dispute resolution in Brazil? The methodological foundations guiding 

the study are: theoretical analysis on the historical movement formatting of alternative 

mechanisms and about the manner of implementation of such mechanisms in France and the 

United States of America, in contrast to the national model, and analysis of primary data 

obtained through interviews in the sixth week of conciliation in November and December 

2011 at the Forum of Lafayette district of Belo Horizonte, Minas Gerais. Research guiding the 

theoretical study was developed in the form legal comprehensive and descriptive or 

comparative from the use of data of the primary and secondary. The field research aimed at 

the following reflections: contexts in which conciliation as an alternative measure has been 

established? To what extent reach conciliation access to conflict resolution seen by the 

context of practical implementation. Such reflections have been identified by methodological 

control in operation which triangulated data were evaluated and cross each other on the 

predominance of expressions or more related contexts, the voice of the operators interviewed, 

to conciliation. Perceptions of the author evaluated each other as a second time. Data 

predominant and prevailing perceptions were crossed with each other in a third time for 

subsequent verification of the compatibility of results with theory. Inconsistencies contained 

in the formatting process / application of alternative mechanisms of conflict resolution at the 

national level have been identified. This is a current theme and absolute importance compared 

to the increasing growth through initiatives, campaigns and programs of the CNJ's arsenal of 

mechanisms for conflict resolution available to the society. In this context, there is urgent 

need to reflect on the contours of integration of such mechanisms in Brazilian practice. It is 

understood that generating traditional culture legal systems, carved by the logic of adversarial 

litigation, is disjointed logic of instituting mechanisms for conflict resolution. 

 

Key words: alternative means of dispute resolution; cultural variables; field research. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A ideia de acesso formal à justiça e ao Direito pelo benefício da assistência 

jurisdicional revelou-se cara e insuficiente na maioria dos modelos de justiça do mundo. 

Aliado a essa concepção, há no Brasil um movimento crescente de fomento a iniciativas 

relacionadas a meios não contenciosos, ou alternativos, de solução de conflitos. 

As formas que visam à criação de alternativas constituem hoje áreas de inovação da 

política judiciária. A Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010, do Conselho Nacional 

de Justiça, institui a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de 

interesses e estabelece que: 

 
Da Política Pública de tratamento adequado dos conflitos de interesses. 
 
Art. 1º Fica instituída a Política Judiciária Nacional de tratamento dos conflitos de 
interesses, tendente a assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios 
adequados à sua natureza e peculiaridade. 
 
Parágrafo único. Aos órgãos judiciários incumbe, além da solução adjudicada 
mediante sentença, oferecer outros mecanismos de soluções de controvérsias, em 
especial os chamados meios consensuais, como a mediação e a conciliação, bem 
assim prestar atendimento e orientação ao cidadão.1 

 

Ainda em consonância com a política proposta, vem sendo realizada, desde 2006, a 

Semana Nacional da Conciliação. A atividade faz parte do programa denominado 

“Conciliação, mediação e cidadania”, do CNJ, realizado pelos Tribunais de Justiça, em 

campanha nacional pelo movimento “Conciliar é legal”. 

Tais reformas, reestruturações processuais ou reprogramações jurídicas visam tornar 

efetivo o princípio constitucional do acesso à justiça, por meio da ampliação das vias de 

promoção à resolução de conflitos de interesse, nas quais se incluem os mecanismos 

alternativos de solução de conflitos, de forma a criar oportunidades para soluções mais 

céleres, efetivas e adequadas, atentas às peculiaridades e especificidades dos conflitos e às 

particularidades das pessoas neles envolvidas.2 

Segundo Luis Alberto Gomes Araújo, falar dos mecanismos alternativos de conflito é 

falar de uma nova cultura (pela mudança que provocam na cultura atual), todavia tão velha 

quanto a humanidade e infelizmente em desuso na mesma sociedade que a relegou ao 

                                                 
1 BRASIL. Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010. Publicada no DJ-e n° 219/2010, em 01/12/2010, p.2-

14, e republicada no DJ-e nº 39/2011, em 01/03/2011, p.2-15. 
2 Qualificação atribuída pelo CNJ à Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de 

Interessas. Vide folder distribuído na 6ª Semana da Conciliação de 2011, anexo 2. 
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esquecimento, quando, de maneira incondicional, entregou ao Estado os mecanismos básicos 

para solucionar suas disputas. Daí ser indispensável fazer avançar simultaneamente um 

processo educativo, além do jornalístico ou publicitário, para que a sociedade entenda em que 

consistem esses mecanismos, para que possa avaliar as novas ferramentas que ajudarão a 

obter a consecução dos objetivos finais desse processo, que converge para a paz social. 

(ARAÚJO, 1999, p.129). 

Entende-se que os mecanismos alternativos são formas de acesso à resolução de 

conflitos à medida que  ofereçam aos envolvidos a possibilidade de se submeterem 

voluntariamente a estes mecanismos, de consensualizarem a disputa que enfrentam e de 

firmarem um acordo com o seu opositor via regras e fases claras, harmonizadas publicamente. 

A solução para os conflitos deve ser construídas pelas partes de forma dialógica, em ambiente 

neutro, instruído  por terceiros hábeis, capacitados e tecnicamente treinados. O acesso à 

solução de conflitos por meio dos Adrs ocorrerá se acolhida a lógica consensual, cujo eixo 

central definidor do processo de construção da resolução da disputa, é a perpetuação da 

relação entre as partes. 

A ampliação do acesso dos cidadãos a mecanismos alternativos de solução de conflitos 

insere-se em um quadro maior, o de democratização da administração da justiça. A 

administração da justiça é o sistema sobre o qual se fundamentam os mecanismos judiciais de 

solução de controvérsias entre particulares e entre estes e o Estado, dentro de um contexto que 

supõe o Estado Democrático de Direito, com as garantias do devido processo legal. É 

atividade instrumental necessária à prestação jurisdicional, abrangendo desde a aquisição, 

manutenção, acompanhamento e controle dos bens materiais e dos serviços burocráticos 

correlatos, até a própria tramitação física de papéis, publicações, certidões, intimações e autos 

de processo.( SOTELA, 2004, p.34) 

A administração da justiça engloba a administração judiciária lato sensu, que, por sua 

vez, abrange a administração judiciária strictu sensu, definida como área meio da 

administração judiciária, por tratar da administração de pessoal, financeira, orçamentária, 

patrimonial e outras, a administração jurisdicional, que trata das questões relacionadas à 

produtividade dos órgãos jurisdicionais, e a política judiciária ou judicial, que se constitui em 

decisões dos agentes políticos acerca dos objetivos, estrutura e estratégia que devem reger o 

Poder Judiciário, moldando e dimensionando as regras processuais. 

De acordo com Boaventura de Sousa Santos, as reformas que visam à criação de 

alternativas constituem hoje uma das áreas de maior inovação na política judicial, que, 

visando criar em paralelo à administração da justiça convencional novos mecanismos de 
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resolução de conflitos, apresenta manifestações concludentes das transformações em curso 

nos processos convencionais de resolução de conflitos. (SANTOS, 1997, p.176). 

O presente trabalho tem por finalidade examinar o instituto brasileiro dos meios 

alternativos de solução de conflito, em contraste à experiência francesa e à norte-americana. A 

reflexão foco deste estudo é: em que medida os mecanismos alternativos implementam o 

acesso à solução de conflitos no Brasil? 

Trata-se de um tema atual e de absoluta importância ante o crescente incremento, por 

meio de iniciativas, campanhas e programas do CNJ, do arsenal de mecanismos de solução de 

conflitos colocados à disposição da sociedade. Nos termos da Res. 125 do CNJ, de 29 de 

novembro de 2010, são atribuições do CNJ: 

 
Art. 4º Compete ao Conselho Nacional de Justiça organizar programa com o 
objetivo de promover ações de incentivo à autocomposição de litígios e à 
pacificação social por meio da conciliação e da mediação. 
 
Art. 5º O programa será implementado com a participação de rede constituída por 
todos os órgãos do Poder Judiciário e por entidades públicas e privadas parceiras, 
inclusive universidades e instituições de ensino.3 

 

Nesse contexto, urge a necessidade de reflexão sobre os contornos de inserção de tais 

mecanismos na prática brasileira. 

Entende-se que a cultura instruidora dos sistemas jurídicos tradicionais, talhados pela 

lógica adversarial de resolução de litígios, encontra-se desarticulada da lógica instituidora dos 

mecanismos de solução de conflitos. Portanto, independentemente de estarem dispostos em 

leis ou fomentados por campanhas que mais objetivam o “desafogamento dos tribunais”, os 

mecanismos de solução de conflitos não irão prosperar, do ponto de vista do acesso à solução 

dos conflitos. 

Conforme dados primários obtidos, aparentemente essas medidas estão focando, 

exclusivamente, a celeridade, olvidando-se assim de outros fatores importantes para o 

jurisdicionado. Como ensina a Prof. Maria Stella Amorim e Baptista: 

 
A cultura da mediação e conciliação independe de estarem essas ferramentas 
dispostas em leis brasileiras, porque elas não são cumpridas nos próprios tribunais. 
Trata-se de cultura não ajustada a sistemas judiciais tradicionais e segregados deste 
mundo, onde vivem pessoas de carne e osso, mas de sistemas de outro mundo, 
abstratamente pensados e praticados sem conexão com racionalidades e realidades 
presentes na atualidade. (AMORIM & BAPTISTA, 2011, p.19) 

 
                                                 
3 Capítulo II, art. 4º, da Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2011. Publicada no DJ-e n° 219/2010, em 

01/12/2010, p.2-14, e republicada no DJ-e nº 39/2011, em 01/03/2011, p.2-15. 
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As bases metodológicas orientadoras do estudo são: análises teóricas quanto ao 

movimento histórico de formatação dos mecanismos alternativos e quanto aos moldes de 

implementação de tais mecanismos na França e nos Estados Unidos da América, em contraste 

ao modelo brasileiro; análises de dados primários obtidos em entrevistas realizadas na 6ª 

Semana da Conciliação, realizada em novembro e dezembro de 2011, no Fórum Lafayette, da 

comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais. 

A pesquisa orientadora do estudo foi desenvolvida sob as formas jurídico-descritiva ou 

compreensiva e jurídico-comparativa, a partir da utilização de dados de natureza primária e 

secundária. 

Vale ressaltar que, diante da complexidade da matéria e tendo em vista os limites 

encontrados para o desenvolvimento da pesquisa em institutos e legislações estrangeiras, os 

ADRs (alternative dispute resolutions) foram abordados conforme preconizados no direito 

positivo desses países, ou seja, idealmente concebidos, tendo sido efetuadas críticas sobre as 

concepções abstratamente consideradas no Brasil. 

Importante salientar que não se pretendeu a importação de concepções estrangeiras; 

pelo contrário, o estudo assume como papel principal o entendimento de que não há como 

realizar uma avaliação generalista do direito brasileiro por meio de padrões estrangeiros: os 

contextos sociais de formatação dos mecanismos alternativos nos sistemas observados são 

diversos e, portanto, não devem ser absorvidos pelo Brasil como preconizados no exterior. 

A dissertação, neste contexto, foi assim desenvolvida: 

 

a) introdução como capítulo 1; 

 

b) o capítulo 2 consiste na análise dos mecanismos de solução de conflitos na França, 

Estados Unidos da América e Brasil. Realizadas as considerações iniciais, como 

conceituações e uma breve introdução sobre o movimento de acesso à justiça 

baseado nas concepções de Cappelletti, passou-se ao cotejo da formatação 

histórica e exposição dos tipos de mecanismos alternativos de solução de conflitos 

nos países em questão. O objetivo empreendido nesse capítulo foi o de alcançar 

possíveis contrastes que apontassem variáveis a serem refletidas no movimento 

nacional de ampliação do uso dos ADRs; 

 

c) no capítulo 3 foi realizado teste da hipótese em dois níveis de reflexões para 

comprovação do descompasso existente entre o exercício dos mecanismos 
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alternativos de solução de conflitos no Brasil e o sistema de justiça brasileiro. 

Primeiro nível de reflexão: introdução acerca do tema “crise da administração da 

justiça”, sob o enfoque das teorias de Boaventura Sousa Santos, Cappelletti e João 

Pedroso, com ponderações sobre determinantes estruturais gerais da crise e análise 

das variáveis culturais instituidoras do sistema de justiça brasileiro. Segundo nível 

de reflexão: apresentação das reflexões produzidas a partir de dados obtidos em 

pesquisa de campo realizada na 6ª Semana da Conciliação, em 2011, no Fórum 

Lafayette, da comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais; 

 
d) no capítulo 4, foram apresentadas as perspectivas orientadoras de algumas 

reflexões necessárias para que os ADRs gerem real acesso à resolução de conflitos. 

Nesse sentido, foram apresentados: o papel do ensino jurídico, sob o enfoque dos 

estudos do Prof. Gaio Junior, e o aspecto da quebra do monopólio dos tribunais, 

em que foram apresentadas perspectivas críticas assentes nas teorias de Aeurbach, 

Nader e Amorim; 

 
e) no capítulo 5, foram apresentadas as considerações finais advindas do exercício 

empreendido na dissertação, voltadas para a tentativa de apontar as incoerências 

contidas no processo de formatação e aplicação dos mecanismos alternativos de 

solução de conflitos no contexto nacional. 
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2. MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 

De começo, cumpre cogitar das variadas designações dos mecanismos alternativos de 

solução de conflitos, quais sejam: meios ou mecanismos extrajudiciais de solução de 

conflitos; mecanismos não adversariais de solução de conflitos; instrumentos gerenciadores 

de solução de conflitos; alternative dispute resolution (ADRs); altenative dispute settlement; 

mecanismos consensuais de solução de conflitos; métodos de solução de problemas; 

alternativas amigáveis ou pacíficas de solução de conflitos de interesse e outras. 

Sem embargo das demais denominações, a expressão utilizada no estudo levará em 

conta o termo “alternativo”, almejando o realce para a concepção de alternativo como algo 

que se destaca do tradicional, da atual lógica processual instalada. 

 

2.1 Considerações preliminares 

 

No presente capítulo, será examinado o instituto dos meios alternativos de solução de 

conflitos na França, Estados Unidos da América e Brasil. Cumpre salientar que o objetivo não 

é examinar as peculiaridades de cada tipo e sim apresentar o processo de formatação e 

utilização dos ADRs, noticiando a variedade existente nos países em tela. 

A escolha dos países em questão para a análise histórica, movimento de formatação e 

tipos de meios alternativos de solução de conflitos foi direcionada por um dos objetivos 

específicos do estudo – compreender, via contraste a experiências estrangeiras, as 

peculiaridades do modelo brasileiro. 

As formas adotadas pelos movimentos de formação jurídica dos países diferem-se 

segundo tradições jurídicas próprias de cada país; assim, as culturas jurídicas americanas e 

francesas aparecem fortemente contrapostas entre si e distintas do modelo brasileiro. Segundo 

Chevallier, a cultura americana, dominada pela figura do juiz, caracteriza-se pela 

predominância do direito jurisprudencial; as regras são formuladas pelo Poder Legislativo, 

mas de fato assimiladas pelo direito após terem sido interpretadas e aplicadas pelo Judiciário. 

A França, ao contrário, dominada pela figura do legislador, privilegia o direito escrito, que o 

juiz é incumbido de aplicar. Assim, enquanto nos Estado Unidos há uma abundância do 

contencioso, na França há mais a perpetuação de leis e regulamentos (CHEVALLIER, 2009, 

p.127). Entretanto, salienta Chevallier, essa oposição deverá ser relativizada, em função do 

atual movimento mundial de aproximação dos modelos jurídicos de acesso à justiça. 
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2.1.1 O movimento de acesso à justiça 

 

Importante salientar que a expressão “acesso à justiça”4, para fins de percepção da 

unidade semântica e científica deste estudo, não se relaciona com o acesso, por parte dos 

cidadãos, a decisões justas, mas a soluções que assegurem às partes a participação isonômica 

na construção do provimento que coloque fim a um conflito. Entretanto, a reflexão proposta é 

no sentido do “acesso à solução dos conflitos”, por meio dos mecanismos alternativos de 

solução de conflitos. 

Salienta-se também que muito se questiona a respeito da constitucionalidade dos 

mecanismos alternativos ou extrajudiciais de acesso à justiça. Considera-se que o direito de 

ação criado por norma constitucional, como direito incondicional, instaura o procedimento, e 

alternativas, como procedimentos plurais, respondem ao direito de ação. 

Para tratar do tema relativo aos mecanismos alternativos para a solução de conflitos, é 

importante discorrer brevemente sobre o movimento de acesso à justiça, em outras palavras, 

sobre como o Estado vem disponibilizando o acesso à justiça ao longo do tempo. 

Inaugurado no século XVIII com as revoluções burguesas, o Estado Liberal 

caracterizou-se pelo aspecto estritamente formal e positivista do direito. Presumia-se que, com 

esse paradigma, bastariam uma constituição formal e sua aplicação mecânica para garantir o 

funcionamento da sociedade e do direito. Esse modelo, no entanto, falhou, pois, consoante 

esse paradigma de Estado, os aplicadores do direito tinham participação limitada, uma vez 

que a eles não era permitido interpretar a norma. O Estado Liberal entrou em crise em 

conjunto com a criminalidade, a pobreza e  com a necessidade de proporcionar melhores 

condições de vida aos cidadãos.  

Surge, então, um Estado mais sensível às causas sociais, denominado Estado de Bem 

Estar Social (Welfare State), em que os direitos individuais passam a ser vistos tanto nos 

aspectos formais quanto materiais. Para que esses direitos sejam garantidos, o Estado passaria 

a interferir diretamente na esfera privada, diferentemente do que ocorria no Estado Liberal. A 

maior preocupação passa a ser efetivar os direitos assegurados pelas leis e pela Constituição. 

O exercício da cidadania torna-se de extrema importância. Aos aplicadores do direito é 

permitido realizar interpretação das leis, ainda que de forma restrita. Entretanto, o Estado de 

Bem Estar Social não consegue garantir aos cidadãos a prestação de todos os serviços que se 

propôs. Assim, na tentativa de resolver tais problemas, desenvolve-se um novo modelo de 

                                                 
4 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria geral do processo. 6.ed. São Paulo: IOB Thomson, 2005. 
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Estado – o Estado Democrático de Direito – vigente na atualidade e que possui a missão de 

reconstruir a sociedade, a partir da ideia de democracia. 

Essas transformações, marcadas por substituições de modelos de Estado e do direito, 

propõem uma reflexão de ordem muito mais política, na qual este estudo não adentrará. 

Entretanto, entender as comunidades por meio de suas formas de resolução de disputas 

permite acesso a um complexo diálogo cultural: entre os indivíduos e a comunidade; entre a 

aspiração da harmonia e a concretude do conflito; e, destacadamente, entre as instituições 

jurídicas formais e suas alternativas. Toda sociedade experimenta essa tensão. Conforme bem 

salienta Auerbach, em importante obra denominada Justice without law?, é importante 

compreender que preferências por modos de resolução de conflitos não são escolhas finais, 

mas sim compromissos em transformação. (AUERBACH, 1984, p.29) 

Passa-se, portanto, à análise dos institutos franceses, norte-americanos e brasileiros. 

 

2.2 Na França (Droit communautaire / Aide à l’accès au droit) 

 

A ideia do acesso ao direito e à justiça na França é normatizada pela Lei de Acesso ao 

Direito e à Justiça (LAJ), de 1991. O modelo implantado em 1991 foi aperfeiçoado, com a 

aprovação de uma nova lei, em 18 de dezembro de 1998, que trata do acesso ao direito e à 

resolução amigável de conflitos (Lei nº 98-1163). Esse instituto legal aborda o direito de 

acesso da população carente ao Judiciário e também às soluções extrajudiciais de conflito 

perante “instâncias não judiciais”, denominadas comissões ou conselhos. 

Portanto, para tratar do tema na França, serão considerados os institutos legais via 

análise histórica, definição e abrangência dos serviços de assistência jurídica extrajudicial. 

segundo Chevallier, Alves e Six. Em seguida, serão analisadas as principais modalidades de 

ADRs francesas: conciliação, mediação e arbitragem. 

 

2.2.1 Análise histórica 

 

A utilização de métodos alternativos de resolução de litígios na França é algo que 

ocorre desde os dois últimos séculos. Atualmente, observa-se o ressurgimento do interesse da 

sociedade francesa pelo uso da mediação e da conciliação, práticas que vêm sendo 

incentivadas assim como no Brasil. 

O acesso a meios alternativos extrajudiciais para solução de litígios na França, assim 

como a extensão do conceito de “acesso ao direito e à justiça”, foi consagrado expressamente 
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no texto da Lei nº 91-647, de 10 de julho de 1991. Pelo regime que vigorava anteriormente a 

essa Lei, não se concebia a existência de nenhuma responsabilidade, por parte do Estado, no 

sentido de assegurar aos cidadãos mecanismos capazes de permitir o conhecimento de seus 

direitos e obrigações. As iniciativas de assistência alternativa extrajudicial antes da Lei de 

1991 ficavam exclusivamente sujeitas às ações voluntárias de advogados ou associações civis 

diversas, ocorrendo depois uma grande inovação nos meios jurídicos franceses. Houve na 

França uma tentativa de aumento de pacificação social, a partir da afirmação de que os 

poderes públicos tinham o dever de assegurar a assistência jurídica integral, não apenas para a 

defesa de interesses em juízo, mas também no âmbito extrajudicial, visando permitir o 

exercício dos direitos ou o cumprimento de obrigações. 

Para programar essa nova política, foi criado um conselho departamental, denominado 

Conseil Departamental d’Aide Juridique – C.D.A.J., estruturado sob a forma de agrupamento 

de interesse público.5 O C.D.A.J. foi formado na França para congregar diversos atores locais 

representantes do Estado, das coletividades territoriais locais, das profissões jurídicas e das 

associações civis, num esforço comum para identificar as necessidades prioritárias de acesso 

da população ao direito e à justiça, especificamente daqueles menos favorecidos 

economicamente. 

Entretanto, como supramencionado, o modelo implantado em 1991 foi aperfeiçoado 

com o advento da Lei no 98-1163, de 1998. Essa nova lei ampliou o campo de abrangência 

dos serviços que deveriam ser colocados à disposição dos cidadãos, como parte do dever legal 

do Estado de prestar assistência jurídica extrajudicial. Também foram introduzidas 

modificações na estrutura dos conselhos departamentais de assistência jurídica. Ao novo 

contexto francês vinculou-se a implantação de uma nova perspectiva na estruturação do 

sistema judicial, em que ganha destaque a noção “de justiça de proximidade”, atribuída aos 

juízes não profissionais para dispor sobre litígios de menor importância (lei de 9 de setembro 

de 2002, contemplada pela lei orgânica de 26 de fevereiro de 2003), com inúmeras ações e 

políticas voltadas para a reaproximação entre o Jurisdicionado e o Judiciário, intentando a 

facilitação do acesso dos menos favorecidos economicamente à justiça. (CHEVALLIER, 

2009, p.132) 

                                                 
5 O GIP – “Groupement d’intérêt public” – é uma espécie de pessoa jurídica pública sui generis, que pode ser 

constituída por outras pessoas jurídicas de direito público e por pessoas jurídicas de direito privado (que é o 
que frequentemente ocorre), com o objetivo de exercer um conjunto de atividade de fins não lucrativos nas 
mais diversas áreas previstas na legislação. FONTE: http://www.legifrance.gouv.fr  

http://www.legifrance.gouv.fr/
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Segundo o art. 53, da Lei nº 91-647, com a nova redação determinada pela Lei no 98-

6857, de 29 de julho de 1998, o benefício da assistência jurídica alternativa extrajudicial é 

estendido e passa a abranger o seguinte: 

 
1) A informação geral das pessoas sobre seus direitos e obrigações, assim como sua 
orientação em relação aos órgãos encarregados de pôr em prática seus direitos; 
 2) A ajuda na efetivação de toda providência em vista do exercício de um direito ou 
da execução de uma obrigação de natureza jurídica e assistência durante os 
procedimentos não judiciais;  
3) A consulta em matéria jurídica; 

 4) A assistência à redação e à conclusão dos atos jurídicos.6 
 

Depreende-se do teor da segunda alínea do art. 53, da LAJ, acima transcrito, a 

possibilidade de o beneficiário da assistência jurídica alternativa extrajudicial obter o 

patrocínio de um advogado, para promover sua defesa. Essa possibilidade vale não apenas 

para procedimentos judiciais (o que já é assegurado pelo benefício da assistência 

jurisdicional), mas também para instâncias não judiciais, notadamente perante certas 

comissões, cujo funcionamento não preveja a assistência obrigatória por advogado, embora 

apresentem ritos procedimentais bastante complexos, em que o cidadão enfrentaria problemas 

para defender seus próprios interesses. Na administração pública francesa, extremamente 

burocratizada, existem inúmeras e variadas comissões dessa natureza, entre as quais: 

• Commission de retrait de permis de conduire, que delibera sobre revogação da licença 

para conduzir automóveis; 

• Commission d’admission à l’aide sociale, que trata de benefícios de assistência social; 

• Commission départamentale du surendettement, que trata da proteção de consumidores 

superendividados; 

• Commission de conciliation en matière de loyers commerciaux, que trata da conciliação 

de aluguéis comerciais. 

Em todas essas instâncias não jurisdicionais, passou a ser possível contar com o 

benefício da nova assistência jurídica alternativa extrajudicial. Portanto, o acesso a 

mecanismos alternativos extrajudiciais na França é patrocinado pelo Estado, conjuntamente 

                                                 
6 1)L’information générale des personnes sur leurs droits et obligations ainsi que leur orientation vers les 
organismes chargés de la mise en oeuvre de ses droits; 2) L’aide dans l’accomplissement de toute démarche en 
vue de l’exercice d’un droit ou de l’execution d’une obligation de nature juridique et l’assistance au cours des 
procédures non juridictionelles; 3) La consulation en matière juridique; L’assistance à la rédaction et à la 
conclusion des actes juridiques. FONTE : http://www.legifrance.gouv.fr  
 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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com iniciativas civis ou privadas, por meio da implantação de políticas públicas necessárias à 

articulação do trabalho das diversas entidades ao Estado. 

Na França, os mecanismos alternativos de solução de conflitos atingem uma 

importância crescente, inclusive no âmbito penal. As alternativas à persecução (rapel à la 

loi)7 e os procedimentos simplificados (ordonnances pénales)8 representam mais da metade 

das soluções. Entretanto, nas palavras de Chevallier: 

 
Todas essas medidas não poderiam ser consideradas como indícios de um 
movimento de “des-judiciarização”: trata-se ao contrário de permitir ao aparelho 
judiciário funcionar, favorecendo a composição amigável dos litígios e a 
simplificação das formas de processo. (CHEVALLIER, 2009, p.133) 

 

Portanto, na França de hoje, a saturação do pretório de fato apontou a criação de 

válvulas de escape, para responder à demanda por resolução de conflitos. Como assevera 

Chevallier, porém, esse fato não significou um movimento de “des-judiciarização”. A 

ampliação da complexidade social impõe uma regulação mais acurada. Em sociedades 

organizadas como a francesa, cujo tecido social adensa-se ao longo dos séculos, movimentos 

de regulação extrajurídicas ou alternativos estão adentrando a jurisdição, como vias de 

derivação. 

Atualmente, a aplicação de ADRs vem sendo incentivada na França por estudiosos, 

autoridades judiciárias e pela comunidade jurídica, como um meio mais rápido, simples e 

barato de resolução de litígios. De fato, existe naquele país uma longa tradição de resolução 

de litígios via mecanismos alternativos. No contexto europeu, a França apresenta um modelo 

complexo e um dos mais completos de acesso ao direito. O princípio do uso facultativo ou 

obrigatório da conciliação como uma preliminar para o contencioso tem aparecido na 

legislação francesa em vários intervalos de tempo e sob as mais diversas formas, pelo menos 

ao longo dos últimos dois séculos. 

O modelo de acesso à justiça via mecanismos alternativos de solução de conflitos na 

França, portanto, foi alvo de reformas reiteradas, introduzidas no sentido de aprofundar uma 

visão plural do acesso. Atualmente, como já mencionado, o sistema francês apresenta 

propostas de integração de resolução de litígios, nas quais os tribunais fazem parte do todo: as 

estruturas judicias de resolução de conflito se mesclam às extrajudiciais ou alternativas 

                                                 
7 Segundo Chevallier, no direito francês denomina-se rapel à la loi uma medida alternativa ao processo penal. A 

figura pode ser comparada com termos de ajustes de conduta ou medidas alternativas do direito brasileiro.  
8 A expressão indica, no direito francês, procedimentos penais envolvendo contravenções e delitos de menor 

importância. Nesse sentido, a simplificação vai a ponto de dispensar o acusado de comparecer em audiência. 
No direito brasileiro, o exemplo que mais se assemelha seria os juizados especiais. 
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acessadas via Conselhos Departamentais de Acesso ao Direito, nas Casas de Justiça e de 

Direito e nos Pontos de Acesso ao Direito. (SANTOS, 2009, p.15) 

 

2.2.2 Conciliação, mediação e arbitragem na França 

 

A conciliação como mecanismo de resolução de conflitos foi institucionalizada na 

França durante a Revolução Francesa. Para os pensadores da Revolução, a conciliação deveria 

ser considerada o método ideal de resolução de litígios. Desde 1789, a conciliação era prevista 

como obrigatória em todas as matérias abrangidas pela jurisdição dos tribunais civis 

ordinários, como são denominados na França. O dever do juiz civil de procurar a conciliação 

foi, posteriormente, incluído no Código de Processo Civil francês, de 1906. 

No início do século XX, o caráter obrigatório da conciliação experimentou um 

declínio e foi abandonado durante as décadas de 1940-1950, talvez como consequência de um 

crescente grau de confiança depositado na magistratura francesa. Entretanto, a conciliação foi 

ainda utilizada pelo sistema judicial francês em certos contextos, tanto que a conciliação 

opcional foi expressamente incluída como uma das missões do juiz civil no Novo Código de 

Processo Civil francês, em seu art. 21. 

Um movimento em favor da conciliação extrajudiciária surgiu na França na década de 

1970, e um grande número de pessoas foi autorizado a supervisionar a conciliação entre as 

partes, sem a participação do Poder Judiciário. A missão desses terceiros, conhecidos como 

“conciliateurs de justice” foi a de facilitar a resolução de litígios fora de qualquer quadro 

processual. Essa forma de conciliação extrajudicial obteve resultados mistos. Havia a 

preocupação por parte do sistema judicial de que tais práticas pudessem levar à criação de 

uma forma isolada de justiça, podendo ser prejudicial ao interesse das partes. De fato, a 

conciliação extrajudicial era mais bem sucedida nos casos em que as formas específicas de 

conciliação foram institucionalizadas, tais como: negociação coletiva (art. L523-1, do Código 

do Trabalho Francês: Lei nº 73-4, de 2 de janeiro de 1973), litígios entre senhorio e inquilino 

(Lei no 89-462, de 06 de julho de 1989) e de insolvência de pessoa física (Lei no 89-1010, de 

31 de dezembro de 1989, alterada pela Lei 95-125, de 8 de fevereiro de 1995). 

Na maioria dos casos, na França de hoje, há um detalhado quadro processual criado 

para estabelecer firmemente a resolução alternativa de litígios no âmbito das instituições 

judiciárias francesas.9 

                                                 
9 Prega o Código de Processo Civil francês, art. 21 e seguintes, que, nos casos em que a conciliação prévia é 

obrigatória na legislação francesa, esse requisito é geralmente acompanhado pela sanção de nulidade, se não 
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A mais recente legislação francesa optou por reviver a conciliação no âmbito judicial, 

permitindo ao juiz delegar suas funções conciliatórias para uma pessoa ou entidade que 

atuasse sob sua supervisão. Assim, a Lei no 95-125, de 8 de fevereiro de 1995, bem como 

respectivos decretos agora autorizam o juiz a nomear um terceiro para a tentativa preliminar 

de conciliação entre as partes. Sendo assim, a instituição de conciliateurs de justice, 

inicialmente concebida para lidar com a conciliação extrajudicial, reinventa a conciliação 

judicial sob a supervisão do juiz. 

Há na França a prática de estabelecer contratualmente que os litígios sejam resolvidos 

por meio de conciliação ou mediação. Os profissionais jurídicos são encorajadores de 

cláusulas de conciliação ou mediação em contratos de longo prazo. Quando o dever de tentar 

a conciliação é contratual, o tribunal considera que as partes podem renunciar validamente o 

acordo de conciliação, por envolvimento em processos judiciais, somente se tal isenção for 

feita em termos expressos no contrato. 

Quando bem sucedida, a conciliação ou a mediação resultará em um acordo para as 

partes. Entretanto, a fim de promover a segurança delas, em determinadas circunstâncias, o 

acordo obtido por meio da conciliação ou mediação pode ser homologado judicialmente 

(conforme prevê o art. 129, do Novo Código Processo Civil francês). Ao homologar o acordo, 

o juiz apenas verifica a veracidade (fumus boni juris) de sua existência e o aprova, em 

conformidade com o art. 384, do NCPC francês. 

A mediação na França pode ter lugar fora do tribunal ou no curso de um processo 

judicial. Neste último caso, é regulada pelos arts. 131 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil francês. Tais artigos facultam a qualquer juiz, com o consentimento das partes, 

indicar a mediação: para esse efeito, ele designa um mediador – uma terceira pessoa 

qualificada, imparcial e independente. Há também a previsão de confidencialidade e de que o 

processo de mediação não deve exceder três meses. A remuneração do mediador é fixada pelo 

juiz e é de responsabilidade das partes, que devem fazer um pagamento a título provisório, no 

início do processo, com exceção dos menos favorecidos economicamente, que são elegíveis 

para o apoio judiciário. Quando a mediação ocorre fora do tribunal, não existem regras gerais 

que regem os atos. 

A arbitragem na França, assim como na Europa de forma geral, é menos utilizada que 

nos Estados Unidos da América. Entretanto, é amplamente acessada para a resolução de 

dissídios internacionais que envolvam transações comerciais. Pela arbitragem francesa, o 

                                                                                                                                                         
for respeitado. Assim, nos processos de divórcio e separação, bem como nos litígios que envolvam a fixação 
de um salário do empregado, a falta de tentativa preliminar de conciliação torna o processo inválido. 
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árbitro determina o procedimento e as regras processuais a serem aplicadas, quando as partes 

submetem-se à decisão do árbitro. Nos países europeus, o nome dos árbitros não 

necessariamente precisa ser mencionado na cláusula compromissória; além disso, eles não 

precisam ser nascidos ou residentes no país onde a arbitragem ocorre. 

Cláusulas contratuais nem sempre são bem elaboradas, podendo, por vezes, confundir 

a forma de resolução de litígios prevista pelo acordo. Assim, os tribunais franceses têm 

fornecido orientações sobre a distinção entre os tipos de cláusulas. Ao decidir sobre qual a 

melhor caracterização delas, os tribunais observam a intenção das partes e, especialmente, o 

efeito pretendido com a solução da demanda. Assim, se a decisão do terceiro quer ser 

considerada vinculativa, a cláusula será normalmente entendida como uma cláusula de 

arbitragem. Entretanto, se as partes desejam ser livres para aceitar ou rejeitar a decisão de 

terceiro, a cláusula é considerada como conciliação ou mediação. 

 

2.3 Nos Estados Unidos da América (Alternative Dispute Resolutions ou Altenative 

Dispute Settlement) 

 

Há nos Estados Unidos da América ampla variedade de métodos alternativos para a 

solução de litígios. O padrão norte-americano de resolução de disputas tem sido muito variado 

e complexo.  

Segundo Auerbach, a visão comunitária foi tão presente ao longo da história norte-

americana, que até os mais seculares, competitivos e materialistas comerciantes e empresários 

chegaram a desenvolver seus próprios conflitos longe do alcance do direito estatal. Conforme 

demostra o autor, 

 
Cristãos utópicos e comerciantes mercenários compartilhavam a visão de que o 
direito começa onde a comunidade termina. Eles desenvolveram, então, padrões e 
institutos de resolução de disputas que restringiam o conflito a suas próprias 
comunidades, mantendo advogados e tribunais o mais distante possível. Por séculos, 
comerciantes e empresários têm estado entre os mais ardorosos propositores de 
formas não-jurídicas de resolução de disputas. (AUERBACH, 1984, p.45) 

 

Portanto, acessar o aparato judiciário era ação relegada a segundo plano no sistema de 

justiça norte-americano. 

Assim como no tópico atinente aos mecanismos extrajudiciais de solução de litígios na 

França, tratar-se-á do tema inicialmente via abordagem histórica e, em seguida, pela análise 

dos mecanismos propriamente ditos. 
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2.3.1 Análise histórica 

 

Ao longo de toda a história americana, o império da lei foi rejeitado em favor de meios 

alternativos de ordenação das relações humanas e de resolução das disputas surgidas entre 

indivíduos. Segundo Auerbach 

 
Historicamente, a arbitragem e a mediação foram as alternativas preferidas. Elas 
expressaram uma ideologia de justiça comunitária sem a lei formal, um processo 
eqüitativo baseado na reciprocidade e na confiança entre os membros da 
comunidade. Elas surgiram como formas nativas de auto-governo. As comunidades 
que rejeitaram o meio judicial de resolução de disputas eram muito diversas, com 
diferentes características geográficas, ideológicas, de crença, de origem étnica e até 
mesmo de objetivos comerciais. Ainda assim, sua unidade de visão é notável. A 
despeito da diversidade, elas usaram processos idênticos porque compartilhavam um 
compromisso comum com a essência da vida em comunidade: reciprocidade, 
responsabilidade e confiança. Os fundadores de Dedham (uma comunidade utópica 
cristã do século XVII em Massachusets), os primeiros quakers da Philadelphia, os 
seguidores de John Humphrey Noyes em Oneida (uma comuna utópica do século 
XIX), os chineses em São Francisco e os escandinavos em Minnesota, e até mesmo 
empresários de uma Câmara de Comércio poderiam ter facilmente colaborado na 
elaboração de um projeto comum de resolução de disputas. Compartilhando uma 
suspeita em relação aos advogados e às leis, eles desenvolveram padrões de 
resolução de conflitos que refletiram sua luta comum pela harmonia social para além 
dos conflitos individuais, pela justiça sem o direito. (AUERBACH, 1984, p.48) 

 

A conciliação e a mediação são utilizadas nos Estados Unidos desde o período 

colonial, sendo a igreja católica a entidade promotora da prática na época. Isso se deve ao fato 

de que, nas congregações instaladas com a imigração nos Estados Unidos da América, entre 

quakers e mórmons e em comunidades utópico-religiosas, a doutrina cristã encorajou 

alternativas ao direito estatal. Nesse sentido, analisa Auerbach que as instituições jurídicas 

teriam se enfraquecido, à medida que a religião legitimava a ordem social. Enquanto a 

religião permaneceu como fonte de sabedoria moral, advogados e tribunais foram 

desnecessários. Uma vez diminuída a intensidade da religião, no entanto, comunidades cristãs 

nas quais qualquer disputa judicial era considerada um pecado tornaram-se lugares onde tais 

conflitos poderiam ser discutidos por meio do litígio nos tribunais. 

Entretanto, conforme descreve Klaus na obra “Da democracia na América”,  que 

estuda a clássica teoria de Tocqueville,  a habilidade dos advogados de “neutralizar os vícios 

herdados de um governo popular” os manteria como peças importantes no sistema jurídico 

americano. Uma sociedade democrática, ele observou, alimenta o poder político dos 

advogados; não possuindo uma aristocracia, uma nobreza ou uma realeza, a turbulência 
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popular somente poderia ser contida pelo conservadorismo dos juízes e dos advogados. 

(KLAUS, 2000, p.87) 

Nos Estados Unidos da América, a cultura do uso de mecanismos alternativos de 

solução de conflitos tem lugar na formação da sociedade em si. 

 
Entre os mais empenhados praticantes de formas não-judiciais de resoluções de 
disputas encontram-se os grupos étnicos imigrantes. Dos holandeses de Nova 
Amsterdã até os judeus do Lower East Side de Manhattan, em um amplo espaço 
geográfico em que se incluem os escandinavos do meio-oeste e os chineses da costa 
oeste, alguns recém-chegados de outras culturas e tradições tentaram manter suas 
disputas o mais distante possível da lei norte-americana. Estrangeiros em uma terra 
hostil, eles encontraram uma sociedade cujas instituições legais eram abertamente 
tendenciosas contra seus interesses ou, na melhor das hipóteses, indiferentes a seus 
valores culturais particulares. (AUERBACH, 1984, p.49) 

 

Os imigrantes formadores da sociedade americana possuíam seus próprios modos 

nativos de resolução de disputas, em alguns casos com séculos de experiência. A prática 

desses mecanismos permitiu que suas normas tradicionais fossem preservadas. Entretanto, o 

movimento de formatação dos ADRs norte-americanos assiste a um superdimensionamento 

de métodos e procedimentos colocados à disposição da sociedade. Tal ampliação vem 

ocorrendo aliada à absorção desses mecanismos pelas cortes americanas. 

As décadas de 70 e 80 marcaram um forte movimento, em que juízes, advogados, 

doutrinadores, legisladores e cidadãos passaram a interessar-se intensamente por meios 

alternativos de resolução de conflitos. Entretanto, conforme mencionado, métodos como 

negociação, ombuds, conciliação, mediação e arbitragem não são novos. A negociação, por 

exemplo, ocorre desde os primórdios da civilização. 

O ombuds, outro mecanismo de solução de controvérsias, era usado em países 

escandinavos desde 1800, sendo fortemente institucionalizado nos Estados Unidos em 1920. 

Em 1977, o número de repartições que desempenhava o ombuds no país foi suficiente para a 

criação da The Ombudsman Association (USOA). 

Com a mediação ocorreu algo parecido: em 1934, foi criada a National Mediation 

Board, para tratar dos conflitos entre capital e trabalho. 

A arbitragem privada vem sendo usada internacionalmente há séculos e teve suporte 

legal da jurisdição americana há setenta anos. 

Da mesma forma, o movimento de desenvolvimento do ADR nos Estados Unidos 

apresenta traços da absorção de diversos tipos de ADRs pelas cortes americanas, que, 

inicialmente, possuíam natureza privada: o ombuds passou a ser usado por agências 
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governamentais; mediação e arbitragem passaram a ocorrer em litígios julgados pela corte. 

Esse movimento também levou ao julgamento de processos públicos em fóruns privados. 

Tal fenômeno se justificou em função de, final do século XX, o movimento do ADR 

passar da experimentação para a institucionalização: em conferência de uniformização de leis 

estaduais, denominada The National Conference of Commissionares on Uniform State Laws, 

foi traçado o ato de uniformização da arbitragem e mediação. Vários outros grupos traçaram 

códigos de condutas e regras éticas para o uso dos ADRs. Cortes federais (Federal District 

Court) receberam ordens do congresso para oferecer programas de ADRs.10 Diversas 

associações foram criadas com o intuito de oferecer suporte à aplicação dos ADRs. São 

exemplos a United States Ombudsman Association11 e a Association of Conflict Resolution12. 

Um aspecto importante da institucionalização do ADR nos Estados Unidos foi a 

criação de espaços de resolução de disputas plurais, denominados pela doutrina como Multi-

Door Dispute Resolution Center. O Sistema Multiportas de Resolução de Conflitos adotado 

por alguns estados americanos integra o painel de opções da American Arbitration 

Association e da Câmara de Comércio Internacional (CCI), entidades renomadas no campo da 

resolução extrajudicial de controvérsias. Ele oferece recursos customizados, tendo sido alguns 

deles formatados para atuar preventivamente, resolvendo o conflito “durante a sua 

construção”, ou precedendo a ela, a denominada “resolução em tempo real” (just in time 

resolution). 

Nesses espaços, as partes receberiam assessoria para auxiliá-las na escolha do método 

de resolução de conflito mais adequado ao caso que apresentavam. Interessante perceber que 

esses espaços vêm sendo incorporados às cortes, ao longo dos anos, em nível federal, o que 

teoricamente tornaria a corte americana uma corte plural. 

 

2.3.2 A variedade norte-americana 

 

Os vários métodos de resolução de conflitos nos Estados Unidos eram, em princípio, 

classificados como público ou privados. Unilateral action (inaction, acquiescence e self-

help), negociação, mediação e arbitragem eram todos processos privados, enquanto que 

litigation era processo público. 

                                                 
10 Os programas de ADRs das Cortes Federais americanas podem ser acessados pelo site 

http://www.uscourts.gov. 
11 Associação pode ser acessada pelo site: http://usombudsman.org. 
12 Associação pode ser acessada pelo site: http://www.acresolutrion.org. 
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Como já visto, o movimento do ADR americano passou por um processo de 

experimentação, no qual mecanismos de resolução de conflitos tradicionalmente privados, 

como a mediação, foram adotados por algumas cortes e redimensionados em procedimentos 

denominados Court-sponsored mediation, court-annexed mediation ou settlement conference. 

A arbitragem também passou pelo mesmo processo, sendo reformulada em procedimentos 

denominados court-annexed, court-orderer ou court-sponsored arbitration. A litigation, 

genuinamente pública, expandiu-se para o setor privado, recebendo a denominação private 

judging ou rent-a-judge. 

É possível às partes optarem por estratégias que incorporem mais de um método de 

resolução de litígio. O interessado pode decidir por negociação e mudar para mediação e, 

então, para litigation, se lhe for mais conveniente. É possível ainda uma parte optar por 

litigation para iniciar o processo, capturando a atenção da outra parte, e então passar para 

negociação. 

Há também métodos estruturalmente híbridos, como é o caso do mediation-arbitration 

(MED-ARB), no qual as partes iniciam a resolução do litígio por meio da mediação; caso não 

alcancem um acordo, o processo passa à arbitragem. Trial e negociação têm sido anexadas 

para formar o Summary Jury Trial e o Mini-Trial. No Summary Jury Trial, um julgamento 

não vinculativo ocorre antes do julgamento, e um júri simulado é formado para que as partes, 

mediante negociação, cheguem a um acordo. No Mini-Trial, procedimento também 

abreviado, um julgamento não vinculativo é acompanhado por um rol composto, uma terceira 

parte neutra e autoridades responsáveis por firmar acordos (settlement authority). (FREY, 

2003, p.215) 

Com relação ao exame dos métodos alternativos de resolução de conflitos americanos, 

a grande variedade deles forma uma estrutura que se divide em cinco categorias, de acordo 

com os envolvidos no processo e com quem resolve a disputa. A disposição teórica da 

variedade que se segue deu-se de acordo com as concepções de Martin A. Frey, em 

Alternative Methods of Dispute Resolution. São elas:13 

a) unilateral action; 

b) bilateral action; 

c) third-party evaluation; 

d) third-party assistance; 

e) third-party adjudication 

                                                 
13 Apenas foram traduzidas as expressões que possuem correlação com o português. 
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a) Ação unilateral na resolução de disputas (unilateral action in dispute resolution) 

 

Esse é um método de resolução de disputa que não requer a cooperação da outra parte. 

Somente uma parte age no procedimento, possuindo postura ativa e determinando a solução 

da disputa. O ato ou ação unilateral pode desenvolver-se sob a forma de: 

 

a.1 inação (inaction) – modo mais comum de resolução de conflitos, a inação ocorre 

quando uma das partes, voluntariamente, retira-se da disputa; 

 

a.2 aquiescência (acquiescence) – a aquiescência, outra forma comum de solução de 

litígios, é oposta à inação, pois ocorre quando uma das partes aceita o demandado 

pela outra parte; 

 

a.3 autoajuda (self-help) – a autoajuda, outra forma de ação unilateral de resolução de 

disputa, também é oposta à inação. Enquanto na inação a atitude da parte é passiva, 

na autoajuda ela é ativa. Na inação há o abandono de direitos, enquanto na 

autoajuda há um ajuste de direitos. 

 

b) Ação bilateral na resolução de disputas (bilateral action in dispute resolution) 

 

Na ação bilateral, as duas partes da disputa envolvem-se no processo e constroem uma 

solução. A negociação é o ato bilateral de resolução de disputa americano, sem a interferência 

de terceiros. 

 

b.1 Negociação (negotiation) – a negociação é um método privado, voluntário e 

consensual, que envolve duas partes ou seus representantes na resolução do 

conflito. Diferentemente da inação, aquiescência e autoajuda, em que as partes 

agem unilateralmente, na negociação há um trabalho conjunto: as partes proveem o 

próprio processo e resolvem sua disputa. Não há participação de terceiras partes 

neutras que direcionem a discussão ou resolvam a disputa. Quando as partes optam 

pela negociação como método de resolução de conflitos, elas participam 

ativamente do processo, estabelecendo o compromisso. 
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c) Avaliação por terceira parte (third-party evaluation) 

 

A avaliação por uma terceira pessoa não é propriamente uma forma de resolver a 

disputa, e sim um mecanismo de preparação das partes para outro processo de resolução de 

disputa. Consiste em um programa oferecido pela corte americana. Nesse modelo de 

preparação para resolução de controvérsias, três partes estão envolvidas no processo: as duas 

que disputam a questão, com seus advogados, e a terceira parte, neutra. Esta terceira parte 

presencia a discussão do caso pelos advogados das partes em disputa e, então, manifesta sua 

avaliação a respeito, sem, no entanto, assistir às partes ou resolver a disputa. 

A avaliação por terceira parte ocorre de duas formas: early neutral evaluation e 

summary jury trial: 

 

c.1 Early neutral evaluation – essa é uma forma relativamente nova de ADR. Ela 

envolve uma assessoria prévia por um profissional que possua experiência na área 

da disputa. Essa assessoria, oferecida por um terceiro, gera oportunidade para que 

as partes e seus respectivos advogados visualizem o caso por outras perspectivas. 

A partir dessa prévia do que possivelmente ocorreria no julgamento, surge para as 

partes um entendimento do que seria um melhor acordo ou ajuste para a disputa; 

 

c.2 Summary jury trial – essa modalidade de solução de conflito consiste num 

julgamento condensado, seguido por um júri simulado, em que é reduzida a 

apresentação de evidências e oferecida aos litigantes e seus advogados uma prévia 

do que poderia ser o resultado do julgamento do caso. As partes e seus advogados 

podem usar essas informações para proceder a discussões a respeito dos melhores 

caminhos para solução da disputa.  

 

d) Third-party assistance in dispute resolution 

 

Nesse modelo de resolução de disputas, o terceiro que assiste age como um facilitador 

do processo, mas não forma a decisão. A assistência por terceira parte pode desenvolver-se 

sob a forma de ombuds, mediação ou mini-trial. 

 

d.1 Ombuds – nessa modalidade, a terceira parte, neutra, possui origem na advocacia 

ombuds, na organização ombuds ou no clássico ombuds. 
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O ombuds clássico envolve um escritório público formado por membros da 

administração pública ou de entidades governamentais que usualmente 

estabelecem ações ou políticas governamentais. 

O ombuds organizacional (Organizational ombuds) pode estar presente em setores 

públicos ou privados da comunidade e ordinariamente lida com problemas trazidos 

por membros empregados ou contratados da organização mantenedora do ombuds. 

O ombuds organizacional escuta o conflito apresentado pela parte, apresenta as 

regras e procedimentos da organização e, informalmente, investiga a reclamação 

da parte. Não há, por parte do ombuds, a representação da parte ou da organização, 

somente um aconselhamento e a investigação informal da questão, de forma 

confidencial. Portanto, ele oferece suporte ou ações corretivas para a solução das 

questões, antes que elas sejam apresentadas às cortes. 

O advocate ombuds, diferentemente do ombuds clássico ou do organizacional, 

opera a favor daqueles que procuram pelos seus serviços, estando também presente 

em organizações públicas ou privadas. 

 

d.2 Mediação – na mediação, uma terceira parte neutra, denominada mediador, é 

convidada a dirigir o processo. O mediador facilita a discussão entre as partes, mas 

não resolve, por si só, a disputa. Como uma forma privada de resolução de disputa, 

o procedimento, assim como as regras para o oferecimento de evidências, deve ser 

previsto em comum acordo pelas partes. Entretanto, recentemente houve um 

patrocínio das cortes ao procedimento da mediação. O mediador, em tal situação, 

passa a ser o juiz ou seu assessor, e esse processo ganha a denominação “Court 

sponsored mediation”. 

No Court sponsored mediation, as partes passam pela mediação antes de terem a 

oportunidade de litigarem sua disputa na corte. A mediação é conduzida por 

terceiro neutro (juiz ou seu assistente), que pode ou não ter sido selecionado pelas 

partes. 

A mediação, nesse procedimento, é informal, mas estruturada pelo juiz. Esse 

procedimento gera às partes a possibilidade de perceberem a viabilidade do 

sucesso do julgamento, a habilidade da defesa e, até mesmo, pode configurar, 

desde então, um acordo. Algumas cortes de apelação também patrocinam a 

mediação, instituindo o Court sponsored mediation, oferecendo mediadores e 

viabilizando o processo. 
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A mediação também pode ocorrer de forma privada, não sendo patrocinada pela 

corte. Nesse caso, as partes escolhem um mediador, o local e a hora para o 

procedimento. 

 

d.3 Mini-trial – é o método destinado a disputas entre grandes corporações. Ele não 

configura um julgamento antes do júri, e sim uma apresentação da questão a um 

painel formado por três membros. Dois desses membros não são neutros: são 

indicados pelas corporações e são partes da disputa; possuem porém autoridade 

conferida pela empresa para fechar acordos. O terceiro membro é neutro e dirige o 

procedimento. 

No mini-trial, os advogados que representam as corporações apresentam, de forma 

abreviada, as evidências ao painel. Os membros questionam esses advogados e, ao 

final, é iniciada a negociação de acordos presididos pelo terceiro, neutro, como se 

fosse um mediador. 

 

e) Third-Party adjudication in dispute resolution 

 

A adjudicação ocorre quando um terceiro, neutro, forma a decisão que deve ser 

cumprida pelas partes. As partes relatam a natureza da disputa para o terceiro adjudicante, que 

a resolve. O processo de adjudicação envolve: arbitragem (arbitration), mediação-arbitragem 

(mediation-arbitration), litigation e private judging. 

 

e.1 Arbitragem (arbitration) – nesse modelo de solução de conflitos, a disputa é 

apresentada pelas partes a uma terceira pessoa, neutra, que funciona como árbitro, 

ou a um painel composto normalmente de três membros, árbitros os três. A 

arbitragem é tradicionalmente um processo privado e consensual – antes da disputa 

ou durante ela, as partes podem levar o conflito à apreciação de um árbitro. 

Nos EUA, existem dois modelos de resolução de litígio por meio da arbitragem: a 

private arbitration ou arbitragem privada, que ocorre quando as partes elegem o 

árbitro ou painel de árbitros e pagam por esse processo. A arbitragem privada 

possui duas variações, denominadas: 

• high-low ou bounded arbitration, na qual o árbitro eleito pelas partes deve agir 

dentro das prerrogativas estabelecidas por elas (não podendo decidir nem 

acima nem abaixo da quantia pré-acordada); 
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• final offer ou baseball arbitration, na qual as partes concordam que o árbitro 

pode selecionar uma delas para oferecer uma proposta final. 

 

Outro modelo de resolução de litígio por meio da arbitragem nos Estados Unidos é 

denominado court annexed arbitration. Algumas cortes federais, estaduais e 

municipais oferecem esse modelo como uma parte do processo. Os litigantes 

podem requerer que sua disputa seja arbitrada por um árbitro apontado pela corte, 

antes que o processo adentre os tribunais. Ao final, as partes podem aceitar aquilo 

que for arbitrado ou proceder a um julgamento na corte, caso em que ocorrerá o 

trial from the beggining, ou seja, procede-se como se a arbitragem nunca tivesse 

ocorrido. 

 

e.2 Mediação-arbitragem (mediation-arbitration) – nesse procedimento, as partes 

concordam que o processo se iniciará por meio da mediação privada e, se não 

houver um acordo, o conflito passará a ser resolvido pela arbitragem privada. A 

composição MED-ARB pode ser previamente eleita pelas partes, em comum 

acordo. Haverá a solicitação do mediador que arbitre sobre a questão em tela, caso 

a mediação não possibilite a construção de acordos ou restem temas por decidir em 

função de acordos parciais. 

 

e.3 Litigation – essa é a forma de resolver disputas por meio do judiciário, não sendo, 

portanto, um mecanismo extrajudiciário para solução de conflito. Entretanto, sua 

análise é importante para entender as experimentações ocorridas nos últimos 

tempos nos Estados Unidos, pois a prática do litigation, ao resultar em vencedor e 

vencido, tem gerado a percepção, por parte da sociedade, de não representar algo 

vantajoso, já que não há segurança para a parte vencedora de que o vencido 

cumprirá com a decisão da corte, na maioria dos casos. 

Experiências recentes levaram ao desenvolvimento de três outros mecanismos 

paralelos à litigation, a saber: 

• private judging, algumas vezes denominado rent a judge – uma terceira parte 

neutra julga o conflito por mecanismos privados. Juízes aposentados têm sido 

convidados a ocupar o lugar do terceiro neutro na disputa; 
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• private judging by contract – as duas partes negociam a produção de provas e todo 

o procedimento, sendo representadas por advogados, ou seja, há negociação das 

regras do processo, que é julgado por júri privado;  

• private judging by court referral – depois que uma das partes, por meio da 

litigation, apresenta o conflito à corte, os litigantes, em comum acordo, solicitam a 

ela que remeta o processo a um júri privado. 

 
Para elucidar a variedade americana, segue adiante uma listagem14 que reúne os 

mecanismos de solução de litígios americanos. 

 

Quadro comparativo 1 

ADRs norte-americanos: viabilidade e quem seleciona o processo 

 
ADR Viabilidade Quem seleciona o processo? 

Unilateral action 
Inaction 
Acquiescence 
Self-help 

 
Depende dos fatos 
Depende dos fatos 
Depende dos fatos e da lei 

 
Uma parte 
A parte lesada 
A parte lesada 

Bilateral action 
Negotiation 

 
Sempre 

 
As partes 

Third-party evaluation 
Early neutral evaluation 
 
Summary jury trial 
 

 
Depende da corte local ter o 
programa 
Depende da corte local ter o 
programa 

 
A corte 
 
As partes e o juiz 

Third-party assistance 
Ombuds 
 
Private mediation 
Court-sponsored mediation 
 

 
Depende da localização do 
escritório do ombuds 
Sempre 
Limitada às cortes 
possuidoras do programa 

 
A parte lesada 
 
As partes 
O consentimento das partes e 
do juiz 

                                                 
14 GAMBOGI, Luis Carlos Balbino; ROCHA, Fernanda Bomtempo. O direito de acesso dos menos favorecidos 

economicamente a mecanismos extrajudiciais para a solução de conflitos. In: RAMOS, Alice Fernandes B. et. 
al. Iniciação científica: monografias da Universidade FUMEC. Belo Horizonte: FUMEC, 2009. Quadro 
comparativo confeccionado a partir de BETTEJ, Roth; CHARLES A. Cooper et al. Alternative Dispute 
Resolution Practice Guide. New York: Lauyers Cooperative Publishing Co., 2009. 
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Mini-trial 
 

Requer uma disputa entre 
corporações 

As partes 

Third-Party adjudication 
Private arbitration 
Court-annexed arbitration 
 
 
 
 
Mediation-arbitration 
Litigation 
 
Private judging (by contract) 
Private judging (by court 
referral) 

 
Sempre 
Limitada às cortes 
possuidoras do programa 
 
 
 
Sempre 
Sempre, mas deve-se ater à 
jurisdição da corte 
Sempre 
Limitada às cortes 
possuidoras do programa 

 
As partes 
Automaticamente, se se trata 
de matéria permitida e dentro 
de limites monetários 
previstos pelas regras da 
corte 
As partes 
A parte lesada 
 
As partes 
As partes requerem e o juiz 
consente 

FONTE: GAMBOGI, Luis Carlos Balbino; ROCHA, Fernanda Bomtempo. O direito de acesso dos menos 
favorecidos economicamente a mecanismos extrajudiciais para a solução de conflitos. In: RAMOS, Alice 

Fernandes B. et. al. Iniciação científica: monografias da Universidade FUMEC. Belo Horizonte: FUMEC, 2009. 
 

Quadro comparativo 2 

ADRs norte-americanos: quem participa do processo, quem decide, no que a decisão é 

baseada 

 

ADR 
Quem participa do 

processo? 
Quem decide? 

No que a 
decisão é 
baseada? 

Unilateral action 
Inaction 
 
Acquiescence 
 
Self-help 

 
Uma parte 
 
A parte lesada 
 
A parte lesada 

 
Uma parte 
 
A parte lesada 
 
A parte lesada 

 
Interesse das 
partes 
Interesse das 
partes 
Na Lei 

Bilateral action 
Negotiation 

 
As partes 

 
As partes 

 
Interesse das 
partes 
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Third-party evaluation 
Early neutral evaluation 
 
 
Summary jury trial 
 

 
As partes, seus 
advogados e um 
terceiro neutro 
As partes, seus 
advogados, o juiz, 
um júri simulado e 
algumas testemunhas 

 
As terceira parte 
neutra avalia 
 
Somente o juiz ou o 
juiz com avaliação do 
júri simulado 

 
Não resolve a 
disputa 
 
Não resolve a 
disputa 

Third-party assistance 
Ombuds 
 
 
Private mediation 
 
Court-sponsored 
mediation 
 
Mini-trial 
 
 
 
 
 

 
A parte lesada, o 
ombuds e aquele que 
o ombuds consultar 
As partes e o 
mediador 
As partes, seus 
advogados e o juiz 
que firma o acordo 
Os representantes 
das corporações, os 
advogados das 
corporações, um 
terceiro neutro e 
algumas testemunhas 

 
Uma parte 
 
 
As partes 
 
As partes 
 
 
Os representantes das 
corporações 

 
Interesse das 
partes 
 
Interesse das 
partes 
Interesse das 
partes 
 
Interesse das 
partes 
 

Third-party adjudication 
Private arbitration 
 
 
 
Court-annexed arbitration 
 
 
 
 
 
 

 
As partes, seus 
advogados, o árbitro 
e algumas 
testemunhas 
As partes, seus 
advogados, o árbitro 
apontado pela corte e 
algumas testemunhas 
 
 
 

 
O árbitro 
 
 
 
O árbitro 
 
 
 
 
 
 

 
Na Lei 
 
 
 
Na Lei 
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Mediation-arbitration 
 
 
 
 
 
 
 
Litigation 
 
 
 
 
 
 
 
Private judging (by 
contract) 
 
 
 
 
 
Private judging (by court 
referral) 
 

As partes, seus 
advogados, o 
mediador, um árbitro 
e algumas 
testemunhas 
 
 
 
As partes, seus 
advogados, o juiz, 
um júri – se 
estabelecido – e 
testemunhas 
 
 
 
As partes, seus 
advogados, um juiz 
privado, 
possivelmente um 
júri e testemunhas 
 
 
As partes, seus 
advogados, um juiz 
privado, 
possivelmente um 
júri e testemunhas 
 

As partes, se o acordo 
for obtido por 
mediação; o árbitro, se 
for obtido por 
arbitragem 
 
 
 
Se houver julgamento 
pelo júri, o juiz – 
baseado na Lei – e o 
júri – baseado nos 
fatos; se não houver 
julgamento pelo júri, o 
juiz – baseado na Lei e 
nos fatos 
Se houver julgamento 
pelo júri, o juiz – 
baseado na Lei – e o 
júri – baseado nos 
fatos; se não houver, o 
juiz – baseado na Lei e 
nos fatos 
Se houver julgamento 
pelo júri, o juiz – 
baseado na Lei – e o 
júri – nos fatos; se 
não, o juiz – baseado 
na Lei e nos fatos 

Interesse das 
partes, se o 
acordo foi 
fechado durante 
a mediação; na 
Lei se foi 
resolvido pela 
arbitragem 
Na Lei 
 
 
 
 
 
 
 
Na Lei 
 
 
 
 
 
 
Na Lei 

FONTE: GAMBOGI, Luis Carlos Balbino; ROCHA, Fernanda Bomtempo. O direito de acesso dos menos 
favorecidos economicamente a mecanismos extrajudiciais para a solução de conflitos. In: RAMOS, Alice 

Fernandes B. et. al. Iniciação científica: monografias da Universidade FUMEC. Belo Horizonte: FUMEC, 2009. 
 

Portanto, o exemplo norte-americano reflete uma gama de possibilidades à disposição 

das partes, para a resolução de conflitos de forma alternativa e extrajudicial. Sem pretensões 
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quanto à importação do modelo estrangeiro, o que se pretende é demonstrar a variabilidade da 

experiência norte-americana, como uma reflexão para a experiência brasileira. 

 

2.4 No Brasil 

 

As reformas no âmbito do acesso ao direito e à justiça estão em pauta no Brasil. O 

apelo aos métodos extrajudiciais de solução das controvérsias é frequentemente apontado 

como premissa para alcançar maior eficiência e rapidez da prestação jurisdicional. Tais 

reformulações ganham especial centralidade quando os cidadãos tomam consciência de que os 

processos de mudança constitucional lhes deram direitos significativos. Portanto, questão que 

deve ser posta em debate na sociedade brasileira é a discussão em torno das iniciativas e 

programas de acesso a solução de conflitos, via mecanismos alternativos. Essa reflexão, 

conforme pondera Boaventura Sousa Santos, deve atentar para tais desafios principais: o 

reconhecimento, a consolidação, a articulação e expansão das iniciativas, o fomento à troca de 

experiências e à divulgação das boas práticas, a sustentabilidade dos programas e o 

desenvolvimento de um sistema de acompanhamento e de avaliação adequados. (Santos, 

2009) 

Como salienta Santos, porém, deve-se ter em atenção que a constatação da 

necessidade de reconhecimento dessas iniciativas e o fomento à sua maior articulação deve 

sempre considerar igual necessidade de preservar a autonomia e a liberdade das iniciativa dos 

movimentos e organizações existentes. (SANTOS, 2009, p.6) 

Sendo assim, este tópico tratará da formatação dos mecanismos alternativos de solução 

de conflitos no Brasil via análise histórica e breves comentários sobre a experiência brasileira 

a respeito da mediação, conciliação e arbitragem, visando à abordagem crítica que se dará 

adiante. 
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2.4.1 Análise histórica 

 

Como visto, os mecanismos extrajudiciais de resolução de conflitos surgiram nos 

tempos antigos com a civilização organizada. Basicamente, era utilizado um terceiro “juiz de 

paz” para dar uma solução aos conflitos que emergissem na sociedade. Essa técnica foi 

seguida pelos gregos, romanos e portugueses e se difundiu por todo o mundo. No Brasil, 

trazidos pelos colonizadores, esses mecanismos tiveram sua gênese nas primeiras 

constituições republicanas – Constituição de 25 de março de 1824 e a de 24 de fevereiro de 

1891 –, que recepcionaram o instituto da conciliação, e, posteriormente, na Constituição do 

Império, de 23 de março de 1924, que previu a exigência de um meio de reconciliação antes 

da busca de auxílio em uma demanda judicial. 

Em 1932, durante o Estado Novo, foram criadas, por Getúlio Vargas, as juntas de 

conciliação e julgamento. Tais institutos eram destinados a regular conflitos trabalhistas e 

estavam vinculados ao Ministério do Trabalho, ou seja, ao Poder Executivo. O Código de 

Processo Civil de 1939 não recepcionou a conciliação, sendo seu uso feito de maneira muito 

informal, sem alcançar os resultados pretendidos, na maior parte dos casos. 

Com o advento da Constituição de 1946, as juntas criadas em 1932 passaram a 

integrar o Poder Judiciário, sendo a apreciação das causas trabalhistas regidas pela CLT, 

promulgada em 1943. A promulgação da CLT sedimenta a conciliação no âmbito trabalhista 

(em 1999, as juntas foram transformadas em varas). 

Em 1980, houve um enfraquecimento na evolução desses mecanismos, quando o 

Decreto nº 359, de 26 de abril, aboliu a obrigatoriedade da conciliação antes de um processo, 

deixando a critério das partes a escolha por resolver o conflito extrajudicialmente. 

A conciliação extrajudicial como medida de acesso aos menos favorecidos foi 

instituída pela Lei 7.244/1984, que estabeleceu o juizado de pequenas causas.  

Portanto, a previsão de mecanismos particulares de solução de conflitos foi 

regulamentada desde muito tempo, porém pouco utilizada no Brasil. Somente após a 

Constituição Federal de 1988 e o advento das Leis 8.078, de 11 de setembro de 199015, que 

criou o Código de Defesa do Consumidor, e 9.099, de 26 de setembro de 199516, os juizados 

cíveis e criminais, é que as questões litigiosas começaram, de fato, a ser resolvidas com o 

auxílio dos mecanismos alternativos de solução de conflitos. Após a vigência da lei dos 
                                                 
15 BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor. Disponível em: 

<http://www.aneel.gov.br/cedoc/lei19908078.pdf> Acesso em: 23 out. 2011. 
16 BRASIL. Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. Dispõe sobre os juizados especiais cíveis e criminais. 

Disponível em: <http://www81.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1995/9099.htm> Acesso em: 23 out. 2011. 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/lei19908078.pdf
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juizados especiais, o Código de Processo Civil de 1973 passou a incorporar a conciliação 

judicial em seus arts. 277, 331 e 448. 

Em 1995, a Medida Provisória 1.079 instituiu, na Justiça do Trabalho, a figura do 

mediador nas negociações coletivas, mas ela foi subutilizada. 

Em 1996, a arbitragem foi oficialmente incluída em nosso ordenamento, pela Lei nº 

9.30717, uma importante evolução para os meios alternativos de solução nacionais: antes, 

havia a necessidade de homologação da sentença arbitral pelo judiciário; depois dessa lei, não 

é mais necessário haver a homologação, pois a decisão arbitral passa a ter o mesmo efeito de 

uma sentença judicial. 

Hodiernamente, no Brasil, os mecanismos alternativos de solução de conflitos 

compõem diversos programas em andamento elaborados pela Secretaria de Reforma do 

Judiciário. O CNJ, cuja função é o planejamento estratégico do poder judiciário, tem 

demonstrado claramente necessidades de fomento de iniciativas relacionadas a meios 

alternativos de solução de conflitos. 

Não havia até então, no Brasil, como em outros países, a exemplo de Portugal, 

Argentina, Canadá, Estados Unidos, uma legislação que regulamentasse as práticas cobertas 

pela denominação de mediação e conciliação de conflitos, assim como a profissionalização de 

mediadores e conciliadores. Entretanto, com o advento da Resolução nº 125, de 29 de 

novembro de 2010, do CNJ, ao qual compete o controle da atuação administrativa e financeira 

do poder judiciário, foi instaurada a política pública de tratamento dos conflitos de interesse. 

Nesse novo arcabouço projetado, há a previsão de que aos órgãos judiciários incumbe, 

além da solução adjudicada mediante sentença, oferecer outros mecanismos de solução de 

controvérsias, em especial os chamados meios consensuais, como a mediação e a conciliação, 

bem como prestar atendimento aos cidadãos.18 A Resolução também prevê, em seu art. 2º, 

que, na implementação da política judiciária nacional, serão observadas a centralização das 

estruturas judiciárias, a adequada formação e treinamento de servidores, conciliadores e 

mediadores, bem como o acompanhamento estatístico específico. Para tanto, institui a 

necessidade de criação, por parte dos tribunais, dos denominados núcleos permanentes de 

métodos consensuais de solução de conflitos: 

 

 
                                                 
17 BRASIL. Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. Dispõe sobre a arbitragem. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9307.htm> Acesso em: 23 out. 2011. 
18 Parágrafo único, art. 1º, Cap. I, da Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2011. Publicada no DJ-e n° 

219/2010, em 01/12/2010, p.2-14, e republicada no DJ-e nº 39/2011, em 01/03/2011, p.2-15. 
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Capítulo III Das atribuições dos Tribunais. 
 
Seção I Dos Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos 
 
Art. 7º Os Tribunais deverão criar, no prazo de 30 dias, Núcleos Permanentes de 
Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, compostos por magistrados da ativa 
ou aposentados e servidores, preferencialmente atuantes na área, com as seguintes 
atribuições, entre outras: 
I – desenvolver a Política Judiciária de tratamento adequado dos conflitos de 
interesses, estabelecida nesta Resolução; 
II – planejar, implementar, manter e aperfeiçoar as ações voltadas ao cumprimento 
da política e suas metas; 
III – atuar na interlocução com outros Tribunais e com os órgãos integrantes da rede 
mencionada nos arts. 5º e 6º; 
IV – instalar Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania que 
concentrarão a realização das sessões de conciliação e mediação que estejam a cargo 
de conciliadores e mediadores, dos órgãos por eles abrangidos; 
V – promover capacitação, treinamento e atualização permanente de magistrados, 
servidores, conciliadores e mediadores nos métodos consensuais de solução de 
conflitos; 
VI – na hipótese de conciliadores e mediadores que atuem em seus serviços, criar e 
manter cadastro, de forma a regulamentar o processo de inscrição e de desligamento; 
VII – regulamentar, se for o caso, a remuneração de conciliadores e mediadores, nos 
termos da legislação específica; 
VIII – incentivar a realização de cursos e seminários sobre mediação e conciliação e 
outros métodos consensuais de solução de conflitos; 
IX – firmar, quando necessário, convênios e parcerias com entes públicos e privados 
para atender aos fins desta Resolução. 
 
Parágrafo único. A criação dos Núcleos e sua composição deverão ser informadas ao 
Conselho Nacional de Justiça. 

 

Tais núcleos aparecem como uma tentativa de aglutinar a atuação jurisdicional em 

termos de mecanismos alternativos de solução de conflitos. Com a previsão de instalação dos 

Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, as demandas referentes aos juízos 

cíveis, fazendários, previdenciários, de família ou juizados especiais cíveis e fazendários, 

preferencialmente responsáveis pela realização das sessões e audiências de conciliação e 

mediação, passariam a ocorrer, a priori, em um único local. 

No estado de Minas Gerais, o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução 

de Conflitos, do TJ-MG, foi criado pela Resolução nº 661, de 29 de junho de 2011, alterada 

pelas Resoluções 681 e 682, de 24 e 25 de novembro de 2011, respectivamente. A 

coordenação foi da terceira vice-presidência. 

A Resolução nº 661/2011 também cria, em todas as comarcas do Estado, os Centros 

Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, unidades do poder judiciário que 

concentrarão a realização das audiências e sessões de conciliação e mediação, processuais e 

pré-processuais, bem como o serviço de atendimento e orientação ao cidadão. 

 

http://www.tjmg.jus.br/institucional/at/pdf/re06612011.PDF
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Art. 1º – Ficam criados, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais, o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e, 
em todas as comarcas do Estado, os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e 
Cidadania. 
 
(...) 
 
Art. 3º – Compete ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de 
Conflitos exercer as seguintes atribuições:  
I – desenvolver, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, a Política 
Judiciária de tratamento adequado dos conflitos de interesses, estabelecida na 
Resolução nº 125, de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, CNJ;19 

 

Cabe ao “Núcleo” instalar os “Centros Judiciários” nas diversas comarcas do Estado: 

 
Art. 1º – Os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania serão 
instalados nas comarcas do Estado de Minas Gerais, mediante Portaria-Conjunta do 
Presidente e do Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça e do Corregedor-
Geral de Justiça.20 

 

Outra inovação trazida pela Res. 125, do CNJ, diz respeito à formatação do código de 

ética de conciliadores e mediadores judiciais. Nos centros passarão a ser admitidos 

mediadores e conciliadores capacitados na forma do Anexo 1, da Res. 125, que trata do 

Código de Ética e Conduta dos Mediadores e Conciliadores Judiciais. Até então, mediadores e 

conciliadores judiciais eram formados em cursos oferecidos nos tribunais, a partir de apostila 

de doutrinadores. Os cursos de mediação de conflitos realizados no Fórum Central do Rio de 

Janeiro, por exemplo, eram baseados no Manual de Mediação Judicial, organizado por André 

Gomma de Azevedo, Juiz de Direito do Tribunal de Justiça da Bahia.21 

Ainda em consonância com a política proposta, vem sendo realizada, desde 2006, a 

Semana Nacional da Conciliação. Segundo a Ministra Ellen Gracie (2007), o CNJ, ao 

implantar o Movimento pela Conciliação em agosto de 2006, “teve por objetivo alterar a 

cultura da litigiosidade e promover a busca de soluções para os conflitos mediante construção 

de acordos”22 (informe do CNJ sobre a abertura da Semana da Conciliação). 

A Semana da Conciliação constitui ponto de análise do presente estudo. Em 2011, 

ocorreu a 6ª Semana Nacional da Conciliação, palco da pesquisa de campo destinada a este 

estudo. A cartilha intitulava a campanha “Conciliação, mediação e cidadania”, do CNJ, 

realizada pelo Tribunal de Justiça em prol do movimento nacional “Conciliar é legal”. Mais 
                                                 
19 Res. 661, de 29 de junho de 2011. 
20 Res. 681, de 24 de novembro de 2011, art 1º. 
21 AZEVEDO, André Gomma de. (Org.). Manual de mediação judicial de conflitos. Brasília: Ministério da 

Justiça, 2009. 
22 Disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/images/programas/movimento-pela-conciliacao/conversar_faz_diferenca.pdf. 
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considerações serão estabelecidas adiante, no capítulo que trata da pesquisa de campo 

realizada. 

 

2.4.2 Mediação, conciliação e arbitragem no Brasil 
 

No Brasil, a mediação é relacionada com uma fase preparatória para a composição do 

conflito. Seu principal objetivo é conseguir que as partes conflitantes comuniquem-se e 

compreendam a versão do opositor. Importante papel da mediação é permitir às partes a 

verificação da vantagem ou desvantagem de prosseguir com o conflito para a esfera estatal. 

Sendo encaminhada aos tribunais, pode-se estabelecer termo de concordância sobre o conflito, 

que, registrado em cartório, pode ser anexado à petição inicial. 

A mediação consiste em uma técnica extrajudicial de resolução de conflitos, em que 

há a participação de um terceiro “mediador”, que age conduzindo o conflito, aproximando as 

partes e promovendo discussão sobre a controvérsia. O mediador não possui poder de decisão 

– quem decide são as partes; ele somente as auxilia, para que alcancem um entendimento 

mútuo.  

Para Maria de Nazaré Serpa (1997), a mediação é o 

 
(...) processo informal, voluntário, onde um terceiro interventor, neutro, assiste aos 
disputantes na resolução de suas questões. O papel do interventor é ajudar na 
comunicação através de neutralização de emoções, formações de opções, negociação 
de acordos. Como agente fora do contexto conflituoso funciona como um catalisador 
de disputas, ao conduzir as partes às suas soluções, sem propriamente interferir na 
substância destas. (SERPA, 1999, p.21-22)  

 

Existem alguns critérios que devem ser observados no exercício da mediação: o 

mediador deve atender ao “princípio da imparcialidade” entre as partes, ao “princípio da 

neutralidade”, em relação ao acordo, e promover ordem na mediação, permitindo que somente 

uma pessoa fale de cada vez. As partes devem ser pessoas capazes para dispor de seus bens e, 

ainda, não pode haver nenhum defeito, como erro, dolo ou coação, capaz de anular os 

negócios jurídicos. (AZEVEDO, 2009, p.49) 

A conciliação é indicada no Brasil para os casos em que as partes estejam ligadas 

meramente pelo conflito, ou seja, não possuem nenhuma outra forma de vínculo, a não ser o 

problema que existe entre elas. Havendo mais vínculos, recomenda-se a mediação. 

Na conciliação, o terceiro orienta as partes a chegarem a um entendimento final. Da 

conciliação pode resultar um acordo total ou parcial, que pode ser reduzido a termo e levado 

ao cartório. No tribunal, o acordo poderá ser homologado. 
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A existência da conciliação no Brasil pode ocorrer dentro ou fora de um processo 

judicial. Ocorrerá fora dele, quando as partes fizerem essa opção. Não sendo possível o 

entendimento entre as partes fora do processo, o conflito será submetido ao Judiciário. Se as 

partes optarem por promover a demanda mediante processo judicial, o juiz tentará a 

conciliação, que, ocorrendo, corresponderá na modalidade de conciliação dentro do processo. 

Essa possibilidade de conciliação judicial surgiu com o advento das Leis nº 8.951 e 8.952, 

ambas de 1994, que alteraram os artigos 125, 331 e 447, do Código de Processo Civil. 

Em junho de 2010, foi apresentado o anteprojeto de Código de Processo Civil ao 

Senado, elaborado por uma comissão de juristas. Embora a Res. 125, de 2010, do CNJ, traga 

algumas disposições a respeito da mediação e conciliação, o sistema brasileiro de justiça 

mostra-se carente de legislação federal que discipline esses mecanismos. 

Diante dessa carência normativa, o projeto de lei que visa instituir o novo Código de 

Processo Civil dedicou especial destaque aos mecanismos alternativos de solução de 

conflitos. Em termos gerais, as alterações intentam atribuir maior importância à conciliação e 

mediação, além de trazer dispositivos tendentes a sistematizar tais mecanismos em todo o 

território nacional.  

Passa-se a abordagem do anteprojeto via apontamentos gerais: o novo projeto do 

Código de Processo Civil inseriu a conciliação e a mediação em seus dispositivos e, 

notadamente, atribuiu evidência ao conciliador e ao mediador, como auxiliares da justiça: 

 
Capítulo III 
Dos auxiliares da justiça 
Art. 119. São auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições são 
determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o oficial de justiça, 
o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o mediador e o conciliador 
judicial.23 

 

Ainda de acordo com o anteprojeto em apreço, permite-se, em consonância com a Res. 

125, do CNJ, que os tribunais criem setores de mediação e conciliação (o que já era uma 

realidade em algumas comarcas, como no caso de Belo Horizonte, cujo setor de mediação 

funciona desde 2005): 

 
Dos conciliadores e dos mediadores judiciais 
Art. 134. Cada tribunal pode propor que se crie, por lei de organização judiciária, 
um setor de conciliação e mediação. 

                                                 
23 BRASIL. Código de Processo Civil: anteprojeto / Comissão de Juristas Responsável pela Elaboração de 

Anteprojeto de Código de Processo Civil. Brasília: Senado Federal, Presidência, 2010. Art.119, p.76. 
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§ 1º A conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da independência, 
da neutralidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade e da 
informalidade.24 

 

O novo CPC, em seu art. 135, trata da realização de conciliação ou mediação, a qual 

deverá ser estimulada por magistrados, advogados, defensores públicos e membros do 

Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. O § 1º refere que o conciliador 

poderá sugerir soluções para o litígio e o § 2º dispõe que o mediador auxiliará as pessoas em 

conflito a identificarem, por si mesmas, alternativas de benefício mútuo. Outra inovação 

trazida, e que mereceu tratamento adequado, diz respeito à escolha dos intermediadores. Prega 

o art. 136, do anteprojeto, que mediadores e conciliadores poderão ser escolhidos livremente 

pelas partes em conflito. 

O anteprojeto do Novo Código de Processo Civil brasileiro refere-se à audiência de 

conciliação, em seu art. 333: 

 
Capítulo VI 
Da Audiência de Conciliação 
Art. 333. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 
rejeição liminar da demanda, o juiz designará audiência de conciliação com 
antecedência mínima de quinze dias. 
§ 1º O juiz determinará a forma de atuação do mediador ou do conciliador, onde 
houver, observando o que dispõe a lei de organização judiciária.25 

 

O novo instituto atribui destacada importância à audiência e propõe, no parágrafo 

primeiro desse artigo, que as pautas de audiências de conciliação serão organizadas 

separadamente e com prioridade.  

O contexto de aplicação prático que se dará após a entrada em vigor do projeto 

seguramente produzirá reflexões a respeito do instituto. Certamente o anteprojeto, no que 

tange a ampliação de importância dada aos mecanismos alternativos, resta salutar.  

No que se refere à arbitragem no Brasil, sua regulação efetuou-se pela Lei nº 9307/96. 

Esse mecanismo alternativo consiste em uma técnica na qual as partes buscam um – ou mais – 

terceiro de sua confiança para ser o árbitro, o qual proferirá uma decisão vinculativa, sem 

direito a recurso, com os mesmos efeitos de uma sentença judicial. 

A escolha do instrumento da arbitragem para solucionar o conflito advém da cláusula 

contratual ou do compromisso arbitral, sendo aquela proveniente de um contrato ou 

                                                 
24 BRASIL. Código de Processo Civil: anteprojeto / Comissão de Juristas Responsável pela Elaboração de 

Anteprojeto de Código de Processo Civil. Brasília: Senado Federal, Presidência, 2010. Art. 134, p.79. 
25 BRASIL. Código de Processo Civil: anteprojeto / Comissão de Juristas Responsável pela Elaboração de 

Anteprojeto de Código de Processo Civil. Brasília: Senado Federal, Presidência, 2010. Art. 333, p.122. 
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documento separado prescindindo ao litígio e este, de um compromisso entre as partes, após a 

existência do conflito. 

Nos tempos atuais, a renovação trazida pelas ideias liberais propiciou um ambiente 

favorável à valorização da vontade. Esse fator contribuiu para que a arbitragem se tornasse 

uma eficiente forma de solução de litígios, pois foi a partir dela que a cláusula 

compromissória e o compromisso arbitral passaram a ter autonomia, reunindo os pressupostos 

processuais necessários para uma demanda. Essa autonomia somente veio a ser pacificada 

depois de várias discussões na doutrina. Hoje há o entendimento baseado no “princípio do 

contraditório”: como a cláusula contratual e o compromisso arbitral surgem mediante acordo 

celebrado entre as partes para elegerem a arbitragem como o instrumento de solução da 

controvérsia, a decisão proferida nesse juízo arbitral terá o efeito de uma sentença judicial. 

No sistema anterior, era necessária a homologação da sentença arbitral no Judiciário, 

para dar a ela o efeito de uma decisão de mérito. Hoje não há mais essa necessidade, como 

pode ser verificado na Lei nº 9307/96, em seu art. 18, o qual prevê que a sentença arbitral não 

está sujeita a recurso, inexistindo também a necessidade da sua homologação pelo Judiciário, 

para conferir-lhe os mesmos efeitos de uma sentença sua. 

Confirmando a tendência de destaque aos mecanismos alternativos de solução de 

conflitos, o anteprojeto dedica especial capítulo à homologação de sentenças estrangeiras ou 

de sentença arbitral. O Congresso Nacional já havia aprovado anteriormente, por meio do 

Decreto Legislativo 52, de 25 de abril de 2002, a Convenção sobre o Reconhecimento e a 

Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras, que restou promulgada pelo Decreto 4.311, de 

23 de julho de 2002. 

Portanto, no que toca a inovações trazidas pelo anteprojeto do Novo Código de 

Processo Civil, há a regulamentação, em capítulo específico, do procedimento para 

homologação de sentenças arbitrais e estrangeiras: 

 
Capítulo V 
Da homologação de sentença estrangeira ou de sentença arbitral 
Art. 878. A homologação de decisões estrangeiras será requerida por carta rogatória 
ou por ação de homologação de decisão estrangeira.26 

 

Há também a preocupação do art. 3º, de que “não se excluirá da apreciação 

jurisdicional ameaça ou lesão a direito, ressalvados os litígios voluntariamente submetidos à 

solução arbitral, na forma da lei”, e do art. 27, de que “as causas cíveis serão processadas e 
                                                 
26 BRASIL. Código de Processo Civil: anteprojeto / Comissão de Juristas Responsável pela Elaboração de 

Anteprojeto de Código de Processo Civil. Brasília: Senado Federal, Presidência, 2010. Art. 878, p.257. 
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decididas pelos órgãos jurisdicionais nos limites de sua competência, ressalvada às partes a 

faculdade de instituir juízo arbitral, na forma da lei”. O anteprojeto não alterou a lei da 

arbitragem, fazendo referência, em vários momentos à lei específica que a regulamenta. 

Conforme a exposição de motivos do anteprojeto: 

 
Em momentos adequados, utiliza a expressão convenção de arbitragem que abrange 
a cláusula arbitral e o compromisso arbitral, imprimindo-se, assim, o mesmo regime 
jurídico a ambos os fenômenos que abrange a cláusula arbitral e o compromisso 
arbitral.27 

 

Assim, os dispositivos do anteprojeto visam ressaltar a via arbitral como método de 

solução de controvérsias. Destarte, atualmente observam-se tentativas de implementação de 

inovações, tanto pelo anteprojeto do Novo Código de Processo Civil, quanto pela Res. 125, do 

CNJ. A resolução que instaura a Política Pública de Tratamento de Conflitos de Interesse 

prevê a criação de núcleos permanentes de métodos consensuais de solução de conflitos. Tais 

núcleos visam aglutinar o atendimento aos cidadãos, com realização de sessões de audiência 

de conciliação e mediação, prometendo uma nova dimensão de acesso à solução de conflitos. 

Resta saber a quais interesses, do judiciário ou do jurisdicionado, visualizados por meio do 

intuito da celeridade e pretensões quanto ao desafogamento dos tribunais, os programas de 

implementação dos ADRs irão se assentar. Essa reflexão será intentada de forma aprofundada 

adiante. 

 

 

  

                                                 
27 BRASIL. Código de Processo Civil: anteprojeto / Comissão de Juristas Responsável pela Elaboração de 

Anteprojeto de Código de Processo Civil. Brasília: Senado Federal, Presidência, exposição de motivos, p.32. 
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3. VARIÁVEIS HISTÓRICAS E CULTURAIS INSTITUIDORAS DO MODELO 

JURÍDICO BRASILEIRO 

 

No tocante ao estado do direito brasileiro e à prestação jurisdicional oferecida aos 

cidadãos pelos tribunais e a despeito da mentalidade de instituição dos mecanismos 

alternativos de solução de conflitos, qualquer comparação com a justiça de outro país, a 

exemplo dos EUA e França, só pode ser feita por critérios de diferença e não por semelhança. 

Sistemas judiciais de diferentes países são sujeitos a culturas e a organizações judiciais 

distintas. Portanto, é necessário examinar as peculiaridades culturais de conformação do 

modelo nacional de justiça para a persecução da resposta ao tema-problema do presente 

estudo, que atenta à verificação da implementação do acesso a resolução de conflitos via 

ADRs no Brasil. 

Uma das mais influentes linhas interpretativas das peculiaridades brasileiras, que 

sobretudo analisa as instituições deste país, foi desenvolvida após a década de 30 do século 

passado. Tal linha compreende que aspectos formatadores do pensamento no Brasil 

encontram-se aderidos a elementos psicossociais herdados do passado ibérico deste povo, ou 

seja, determinantes psicológicas vindas de Portugal. Entretanto, há limitações explicativas 

nessa teoria (VILLAS BÔAS FILHO, 2009, p.181): a análise explicativa da mentalidade 

formatadora das instituições brasileiras não está presa à chave explicativa contida apenas no 

ethos ibérico. 

Há especificidades relativas ao desenvolvimento histórico deste país que caracterizam 

sua sociedade e, por conseguinte, suas instituições, estruturadas de forma dual. Tal concepção 

torna-se clara nas explicações de Kant de Lima, que, em um dos seus recentes trabalhos, 

mostra que a classificação dos sistemas em common law system e civil law system é 

insuficiente para identificar o sistema jurídico brasileiro. Diversas sensibilidades foram 

absorvidas de vários sistemas de justiça e passaram a integrar o sistema nacional. Nesse 

sentido, o autor fundamenta sua afirmação por meio de análise realizada sobre o processo 

penal: 

 
Aparentemente, nosso formato processual foi elaborado e reelaborado pelos juristas 
no decorrer do século XIX, quando se verificaram três grandes reformas processuais 
penais em nosso país, nas décadas de 1830, 1840 e 1870. Essas reformas iniciaram-
se com a proposta de um modelo processual semelhante ao inglês, instituindo o juiz 
de paz e, no processo penal, o júri de acusação e o júri de sentença para todos os 
casos criminais, na década de 30 (Flory, 1981). Esta proposta logo foi substituída na 
década de 40, quando se criou a figura do delegado, que era um juiz, e instituiu-se 
uma jurisdição própria para julgar crimes de polícia, que hoje se chamariam crimes 
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de menor potencial ofensivo. Já em 70, separou-se a justiça da polícia e instituiu-se 
o inquérito policial, nos termos de uma inquirição devassa do direito processual 
português, mas também como a inquisiti o é descrita na legislação canônica. (KANT 
DE LIMA, 2009/2010, p.41).  

 

Nesse sentido, percebem-se, a exemplo da evolução do processo penal brasileiro, as 

diversas influências e modelos absorvidos na composição do nacional. Portanto, a 

classificação binária não abrigaria sistemas de justiça que descenderam de tribunais de 

inquisição, como ocorreu no modelo brasileiro. Importantes aspectos dos procedimentos 

jurídicos carregam, no Brasil, marcas da tradição inquisitorial que comprometem a 

sensibilidade dos operadores jurídicos como permanentemente atrelados à modalidade de 

prestação jurisdicional tradicional, de feição inquisitorial (AMORIM & BAPTISTA, 2011, 

p.18). O processo brasileiro, assim, mostra-se vinculado à lógica adversarial de solução de 

conflitos, em que o litígio, visto como um duelo entre as partes, é “solucionado” pela figura 

do terceiro, seja ele o juiz na jurisdição, seja o conciliador, mediador ou árbitro nas ADRs. 

Para Kant de lima, 

 
Ora, no direito brasileiro, por exemplo, o processo não se volta para consensualizar 
os fatos, para estabelecer quais são os fatos, nem o que ficou provado efetivamente. 
Pelo contrário, através da lógica do contraditório, que propõe um dissenso infinito e 
veda qualquer consenso entre as partes, os fatos e as provas são determinados pela 
autoridade interpretativa do juiz: é ele quem vai escolher dentre os inúmeros indícios 
contraditórios trazidos ao processo quais o convencem e quais não. Depois de 
convencido através desse mecanismo intuitivo, ele justifica sua sentença: é o que se 
chama de livre convencimento motivado do juiz. (KANT DE LIMA, 2009/2010, 
p.30)  

 

A evolução do modelo jurídico brasileiro vem ocorrendo de acordo com a 

sensibilidade de seus operadores. Portanto, considera-se que a opção por reformulações que 

possam solucionar os problemas jurídicos deve passar por reflexões a respeito das causas da 

crise do sistema de justiça no Brasil. 

 

3.1 A crise da administração da justiça no Brasil 

 

Inicialmente, vale salientar que a expressão “crise da administração da justiça” é, 

muitas vezes, questionada. Há a perspectiva de que usar o termo “crise” seja algo redundante, 

já que não haveria crise em um contexto em que nunca se tenha visualizado a ausência de 

crise. Opta-se pelo uso do termo, mas, de fato, compreende-se que as preferências por 



51 

estruturações da administração da justiça estão em constante transformação e, segundo ensina 

a juíza do trabalho e professora Adriana De Sena: 
Hodiernamente, muito se tem falado em crise da justiça: a sobrecarga de processos 
nos Tribunais, a morosidade do processo em fases nevrálgicas, a difícil efetividade 
do direito reconhecido, a burocratização dos juízes, a complicação procedimental. 
Na verdade, isso corresponde à própria denegação da Justiça, o que não pode ser 
aceito passivamente, como se fosse inerente ao exercício jurisdicional. 
Mudanças e aprimoramentos em institutos são e serão sempre possíveis. (SENA, 
2007. P.93) 

 

Para se avaliar o instituto da administração da justiça no que toca à cultura jurídica 

brasileira, é importante que se faça um percurso sobre o que seriam as causas da crise da 

justiça. Para tanto, serão consideradas as teorias de Boaventura Sousa Santos, Cappelletti e 

João Pedroso. 

Boaventura de Sousa Santos refere-se à crise da administração da justiça como um 

fenômeno instituído nas décadas de 60 e 70, relacionado à transformação do Estado Liberal 

em Estado Providência. O contexto dessa transformação são as lutas sociais, protagonizadas 

por grupos em luta por novos direitos no tocante à segurança social, habitação, educação, 

transportes, meio ambiente, qualidade de vida. (SANTOS, 1997, p.165) 

Nesse contexto, a administração da justiça dificilmente conseguiria atender à demanda 

por solução de conflitos, o que implicaria em obstáculos para o acesso à justiça exacerbadores 

da crise dessa administração, como em um ciclo vicioso. Inicia-se assim uma explosão de 

litigiosidade agravada pela recessão econômica do início da década de 70. 

Para Cappelletti28, três são os principais obstáculos que fazem com que a justiça torne-

se inacessível a grande parte da população: 

 

a) primeiro obstáculo – de ordem econômica: traduz a pobreza de muitas pessoas que, 

por motivo econômico, nenhum ou quase nenhum acesso têm à informação e à 

representação adequada. E, ainda, existem os elevados custos do processo, aí 

incluídas as despesas processuais e os honorários advocatícios que, notadamente 

nas pequenas causas, podem inviabilizar economicamente a causa; e também as 

possibilidades das partes, assim entendidas não só as disponibilidades financeiras 

das partes, como também a aptidão para reconhecer um direito e propor uma ação 

em sua defesa; 

 

                                                 
28 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Porto Alegre: Fabris, 1998. 
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b) segundo obstáculo – de ordem organizacional: exterioriza-se diante de interesses 

difusos. Para Cappelletti, nessa hipótese “[...] ou ninguém tem direito a corrigir a 

lesão a um interesse coletivo, ou o prêmio para qualquer indivíduo que busca essa 

correção é pequeno demais para induzi-lo a tentar uma ação”; 

 
c) terceiro obstáculo – de ordem processual: em determinados litígios, o processo 

contencioso não é a melhor solução. Esse obstáculo deu origem à denominada 

“terceira onda do movimento de acesso à justiça”, que hoje, especialmente no 

Brasil, continua em processo de vigoroso crescimento, sendo, para Cappelletti, 

ponto de expansão dos ADRs. 

 

Segundo João Pedroso29, a crise da justiça deve-se, em suma, às seguintes causas: 

 

a) desnivelamento entre a procura e a oferta da justiça: há um volume de pendência 

de ações a ser examinado pelo Judiciário que revela que os recursos humanos e 

materiais afetos aos tribunais e as medidas processuais e de gestão das seções 

judiciais não se mostram suficientes para abarcar o crescimento da litigiosidade 

registrada. Nesse contexto, Pedroso examina o movimento processual, 

considerando a variação entre processos entrados, pendentes e findos. Para a 

análise, leva em conta fatores endógenos, ou seja, próprios do sistema, como 

alterações legislativas substantivas ou processuais (ex.: desjudicialização ou 

judicialização de um determinado conflito, variação nas custas processuais e 

alterações técnicas que se traduzem na introdução de tecnologias no tribunal); 

também considera os fatores exógenos, que se exprimem em transformações 

sociais, econômicas, políticas e culturais, e o impacto de tais transformações no 

movimento processual, como culturas sociais relacionadas à percepção de direitos;  

 

b) colonização da justiça: segundo Pedroso, o Judiciário encontra-se colonizado por 

ações de cobrança de dívida e por demandas advindas da urbanização desordenada, 

furto, roubo e demais questões relacionadas ao consumo de drogas e baixa 

escolaridade. Ou seja, a explosão da litigiosidade deve-se principalmente a 

                                                 
29 PEDROSO, João. A justiça civil em crise: a oportunidade/necessidade de reformar o processo civil. 

Conferência Internacional Novos Rumos da Justiça Cível. São Paulo, abr. 2008. 
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questões “rotineiras”, marcadas por problemas sócio-econômicos da sociedade 

atual. (PEDROSO, 2008, p.58); 

 
c) desajuste entre a demanda e a resposta: a ineficiência e a inacessibilidade do 

sistema judiciário decorrem, para Pedroso, em grande parte, da incompatibilidade 

estrutural entre a arquitetura das leis e da administração da justiça, com seu 

intrincado sistema de prazos, recursos, instâncias e funcionamento burocrático. 

Também fator desse desajuste seria a falta de respostas e de garantias à tutela 

efetiva a cada novo direito reconhecido, devido às aceleradas transformações das 

realidades sociais e econômicas. Ou seja, a resposta não estaria acompanhando a 

demanda.  

 

Portanto, a crise da justiça, examinada sob esses prismas, demonstra que os tribunais, 

vistos como atores principais do arcabouço compreendido pela administração da justiça, vêm 

desempenhando mal suas três funções básicas: a instrumental, que se expressa pela resolução 

dos litígios em si; a política, que ocorre quando se está diante do controle social, cumprimento 

dos direitos e obrigações, integração social; e, por fim, a função simbólica na produção da 

justiça social e padrões de legitimidade na vida política. 

No que toca à crise da justiça, há mitos dos quais é importante se desfazer: os códigos 

de processo não são os únicos responsáveis pela ineficiência que afeta a administração da 

justiça; alterações legislativas são medidas necessárias, porém paliativas, visto que atacam o 

sintoma e nada fazem estruturalmente; o problema não são os juízes como agentes isolados, e 

sim o sistema, cuja atuação dos advogados como atores indispensáveis à administração da 

justiça deve ser frisada e integrada por eles. Conforme Miguel Teixeira de Souza:30 

 
A verdade é outra: essas ineficiências têm muito mais a ver com a organização 
judiciária, com as fortes assimetrias regionais quanto à litigância, com a forma com 
que se litiga em juízo e com a qualidade de gestão dos recursos humanos do que 
com a legislação processual civil. Um Código de Processo Civil é sempre aplicado 
no contexto mais vasto da administração da justiça, pelo que não é possível atribuir-
lhe, a priori, a responsabilidade total pela ineficiência do sistema. (SOUZA, 2008, 
p.24) 

 

Na escolha de alternativas que possam solucionar a crise, é necessário que se pondere 

sobre quais devem ser os pontos orientadores em que a justiça assenta-se. Para que haja 

                                                 
30 SOUZA, Miguel Teixeira de. Um novo processo civil português: a la recherche du temps perdu? Lisboa. 

Conferência Internacional Novos Rumos da Justiça Cível, abr. 2008. 
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acesso à solução de conflitos, é importante o respeito à principiologia do justo processo, cujo 

acesso à justiça – com o devido processo legal, ampla defesa, contraditório e duração razoável 

– é cânone norteador. Conforme Érico Andrade:31 

 
Na idéia de justo processo – pensada a partir da constitucionalização dos princípios 
processuais – estão incluídas, basicamente: (i) a efetividade do processo para atuar o 
direito material com a (ii) garantia da igualdade de tratamento das partes, bem como 
do (iii) contraditório, num clima de (iv) imparcialidade e independência do juízo, 
tudo finalizado com a perspectiva da (v) duração razoável do processo. 
 

Conforme já se salientou, o estudo considera acesso à justiça no sentido amplo, não 

entendido apenas o acesso à jurisdição. Somente uma justiça que se assente na articulação 

desses princípios, via equilíbrio entre tempo processual ou procedimental (na perspectiva dos 

ritos extrajudiciais) necessário ao contraditório, ampla defesa e um tempo justo que esteja 

mais próximo das expectativas dos cidadãos e empresas, consubstanciará na sua forma 

material. 

A seguir, serão apresentadas contraposições entre as variáveis culturais instituidoras 

do movimento de implementação dos ADRs nos países estudados, bem como as nacionais. 

 

3.2 O “descompasso” entre o exercício dos mecanismos alternativos de solução de 

conflitos no Brasil e o sistema de justiça brasileiro 

 

Mediação, conciliação e arbitragem são meios alternativos à justiça, em sociedades 

com direito e justiça avançados (CAPPELLETTI & GARTH, 1998, p.68); além disso, 

vigoram como uma “justiça privada” e aceita pelos tribunais estatais, por isso alternativa à 

justiça estatal. Essa seria a denominada “terceira onda de acesso à justiça” para Cappelletti e 

Garth. O paradoxo consiste em que o devido processo legal no Brasil é visto somente como 

um processo judicial submetido aos ritos que se iniciam com o direito de petição. Portanto, há 

tradição processual brasileira (tradicionalista) que não concede claramente aos brasileiros a 

garantia do devido processo legal como direito individual, como garantia do jurisdicionado / 

interessado.Segundo Baptista: 

 
Entre os entraves ao sucesso de meios alternativos no direito e na justiça brasileiros, 
destaque principal pode ser endereçado à tradição processual brasileira, que não 
concede claramente aos brasileiros a garantia do devido processo legal, como um 
direito individual. Referido, mas não explícito no art. 5º da Constituição brasileira 

                                                 
31 ANDRADE, Érico. O mandado de segurança: a busca da verdadeira especialidade – proposta de releitura à 

luz da efetividade do processo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 
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vigente, o devido processo legal garante que ninguém pode ser condenado sem que o 
devido processo legal tenha transitado e sido julgado por magistrados no exercício 
de sua função judicante. Ou seja, o devido processo legal fica assim entendido como 
um procedimento exclusivamente judicial, submetido a ritos que se iniciam com a 
recepção da ação e terminam com a sentença judicial, quase sempre. (AMORIM & 
BAPTISTA, 2011, p.1) 

 

Aliada a essa concepção encontra-se a condição do exercício de cidadania da maioria 

da população brasileira, inapta sequer para reconhecer seus direitos. Nesse sentido, a 

sociedade brasileira também se afigura híbrida: de um lado, subcidadãos, que encontram no 

sistema jurídico a expressão impositiva e limitadora de um aparato que restringe e dita os seus 

direitos; por outro, a existência de um grupo de sobrecidadadãos, que almeja a manutenção de 

seus privilégios. (VILLAS BÔAS FILHO, 2009, p.253) 

Estudo recente desenvolvido sob a coordenação da Prof. Maria Stella Amorim, 

publicado na IX Reunião Antropológica do Mercosul, em 2011, demonstra que a 

compreensão dos significados atribuídos à mediação e à conciliação indica que ambos 

deixaram de ser meios alternativos, para tornarem-se obrigatórios. 

Assevera-se, entretanto, que as concepções geradoras dos mecanismos alternativos de 

solução de conflitos são inversas à lógica processual obrigatória. O que rege esses institutos é 

principalmente a consensualidade e a iniciativa individual dos interessados na composição e 

resolução de seus conflitos, em locus neutro e descentralizado da figura jurisdicional. 

Outro fator ressaltado pela referida pesquisa indica que existe completa divergência 

entre os significados de meios alternativos para os operadores e profissionais que realizam a 

mediação e a conciliação nos tribunais brasileiros. Segundo Maria Stella Amorim, mediação e 

também conciliação em instâncias judiciais precisam ter regras claras e consensualizadas 

publicamente, para orientar os profissionais que as utilizam e informar os jurisdicionados que 

a elas se submetem. Nesse sentido, a utilização dos métodos alternativos no Brasil muito se 

difere dos ADRs norte-americanos, cujas regras são claramente fixadas e disponibilizadas aos 

interessados.  

Outra questão importante no que se refere à comparação com o modelo estrangeiro 

norte-americano é o processo de formatação dos ADRs: pensando, por exemplo, na lógica 

processual que preside a prestação jurisdicional e na lógica dos mecanismos alternativos e 

avaliando se elas podem alcançar bons resultados se forem associadas, salienta-se não ter 

havido aqui no Brasil movimento de formatação de ADRS, como houve nos EUA; naquele 

país, primeiramente, esses instrumentos foram testificados, realizados na prática, para depois 

serem legislados e absorvidos pelos tribunais, passando da testificagem para posterior 
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institucionalização. No Brasil ocorre o contrário: os mecanismos adentram o processo com 

regras obrigatórias a serem cumpridas. 

A respeito da arbitragem, seu uso resta limitado à resolução de conflitos entre grandes 

empresas que buscam no instrumento a celeridade não encontrada nos tribunais, em contraste 

aos institutos franceses, nos quais, teoricamente, passou a ser possível contar com o benefício 

da nova assistência jurídica extrajudicial, em todas as instâncias não jurisdicionais, conforme 

previsão legal no 98-6857, de 29 de julho de 1998. 

Ainda em contraste com o modelo francês, no qual a existência dos Conseil 

Departamental de l’Acess au Droit institui teoricamente o conceito da “justiça de 

proximidade”, com raras exceções há, no Brasil, espaços, estatais ou não, voltados à 

comunicação de pessoas em conflito, especialmente para aquelas economicamente 

necessitadas. 

As políticas ou campanhas em andamento no Brasil representam outro fator a 

demonstrar um descompasso não só do ponto de vista cultural, como também conceitual. Esse 

fator, refletido nas campanhas outrora apontadas pelo estudo, está no foco de atuação: a 

propaganda do movimento parece constituir-se fundamentalmente como uma estratégia de 

desafogamento dos tribunais, dando mais celeridade aos processos e gerando uma sociedade 

mais pacífica. Em 2008, o movimento nacional de conciliação teve o objetivo “disseminar a 

cultura da paz e do diálogo”. 

Conforme bem aponta Lupetti, se a propaganda das medidas alternativas parece querer 

introduzir uma nova perspectiva de análise dos conflitos, encarando-os como algo inerente às 

relações sociais e que, portanto, em vez de serem simplesmente traduzidos em dispositivos 

legais e transformados em uma sentença judicial, passarão a ser administrados 

consensualmente, por outro lado, esse discurso reforça que a sociedade brasileira é demasiado 

litigiosa e que a cultura da paz social precisa, então, ser incorporada, o que será feito por via 

dessas novas formas de administração de conflitos. Apresenta-se assim uma contradição nos 

próprios termos, que precisa ser problematizada. Há, inerente aos discursos oficiais 

produzidos, justificativas para a instituição do movimento de incentivo aos ADRs, que se 

confundem com as razões do não uso ou mau uso deles pela sociedade.  

Portanto, parece indicativo que o sistema brasileiro de justiça apresenta um 

descompasso entre a lógica processual, comprometida com a modalidade adversarial de 

prestação tradicional, oposta à lógica consensual e descentralizadora dos mecanismos 

alternativos de solução de conflitos. Nesse sentido, a introdução dos mecanismos alternativos 
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em um sistema de justiça regido pelo dissenso não garante a implementação do acesso à 

solução de conflitos; ao contrário, abarca contradições e paradoxos. 

No tópico que se segue, adentra-se no estudo de campo realizado. A perspectiva que se 

intenta é ampliar esta reflexão, por meio da interpretação dos dados primários obtidos. 

 

3.3 A pesquisa empírica realizada na 6ª Semana da Conciliação 

 

Há muitas formas de trabalhar o tema da conciliação. Isso se deve ao fato de que a 

organização judiciária dos estados está dividida em diferentes competências, portanto, as 

formas de conciliação implementadas em seu âmbito são, da mesma forma, diversificadas. 

Assim, há que se perceber que as conciliações realizadas em uma vara cível não ocorrem da 

mesma forma que as implementadas nas varas de famílias ou varas de sucessões e ausência, 

ou nos juizados especiais. 

Para efeitos de corte metodológico e delimitação de objeto, a pesquisa enfocou a 

conciliação instituída na Semana da Conciliação, como estratégia de investigação para a 

problematização crítica do tema acesso a soluções de conflitos por meio dos mecanismos 

alternativos. A pesquisa ocorreu na 6ª Semana da Conciliação, entre os dias 28 de novembro e 

2 de dezembro de 2011. O local foi o Fórum Lafayette, em Belo Horizonte. 

A semana da conciliação é um movimento anual. Em 2011, o CNJ desenvolveu a 

campanha com o conceito “Conciliar é a forma mais rápida de resolver conflitos” e designou 

a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, a Sra. Des. Marcia Milanez, para coordená-

la em Minas Gerais. A 6ª Semana da Conciliação contou com a seguinte programação: 

 

Dia 28/11 – Abertura32 

• 9h30 – Café da manhã com a imprensa. 

• 10h – Abertura; assinatura de convênio entre o TJ-MG, a Seguradora Líder e o Banco do 

Brasil; inauguração do “Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania” de Belo 

Horizonte. 

• Mutirão DPVAT no pátio interno do Fórum Lafayette. 

 

Dia 29/11 

• Mutirão DPVAT no pátio interno do Fórum Lafayette. 

                                                 
32 Fonte: http://www.tjmg.jus.br/conciliar/campanhas/atual.html. 
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Dia 30/11 

• Mutirão bancário no pátio interno do Fórum Lafayette. 

 

Dia 01/12 

• Mutirão bancário no pátio interno do Fórum Lafayette. 

 

Dia 02/12 

• Mutirão bancário no pátio interno do Fórum Lafayette. 

 

Foram entrevistados juízes, conciliadores e advogados. As entrevistas ocorreram no 

pátio central do Fórum Lafayette, em Belo Horizonte. Para a 6ª Semana da Conciliação, foi 

montado um estande de atendimento para a atuação do SEAC – Setor de Atendimento ao 

Cidadão, duas salas para coordenadores, juízes e equipe de apoio, 18 boxes nos quais eram 

realizadas as audiências de conciliação, uma área composta de cadeiras para acomodação do 

público, espaço para lanches e café, banheiros. 

As audiências foram previamente agendadas no site do TJ-MG, 

www.tjmg.jus.br/conciliar; portanto, respeitava-se o horário previsto. O público era 

convocado para a audiência verbalmente.  

Em cada boxe, havia um conciliador ou dois, que se revezavam nos turnos manhã e 

tarde. Presentes também as partes ou representantes e seus advogados. A dinâmica da 

conciliação dava-se da seguinte forma: o conciliador lia o processo, passava os autos ao 

advogado da parte, que lia o processo e passava os autos ao advogado da outra parte 

(instituição financeira ou seguradora). Após o segundo advogado ler os autos, o conciliador 

indagava se haveria possibilidade de acordo. Iniciavam-se, então, as “negociações”. Caso o 

acordo fosse celebrado, total ou parcialmente, o termo de conciliação era levado ao juiz, que o 

homologava. Em cada turno, estava presente um juiz responsável.  

O material obtido por meio de gravações e notas foi digitalizado, filtrado e analisado 

qualitativamente. O relatório da pesquisa contendo os dados coletados encontra-se anexo a 

esta dissertação. 

 

3.3.1 Formato de execução das entrevistas 
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Antes das entrevistas, o entrevistado era cumprimentado e a ele era informado o nome 

e a instituição de ensino e pesquisa do entrevistador, além do tempo da entrevista e o destino 

dos dados recolhidos. Também era informado que não seria necessária sua identificação, 

somente a função de exercício na Semana da Conciliação. Era, então, solicitada autorização 

para gravar a entrevista ou mesmo para tirar notas. 

Passava-se ao início das gravações e anotações: após identificada a função do 

entrevistado na Semana da Conciliação, era efetuada a pergunta: “O que é conciliação?”. Ao 

final, agradecia-se ao entrevistado pela participação. 

As entrevistas foram realizadas a partir de 29 de novembro. No dia 28 de novembro, 

primeiro dia da pesquisa, foi estabelecido contato com a assessoria de imprensa do Fórum 

Lafayette, para a obtenção de dados sobre os membros da organização da 6ª Semana da 

Conciliação e para contato com eles, leitura de documentação (cartilha, folhetos e fôlderes 

distribuídos na local) e observação atenta da dinâmica do mutirão. 

 

3.3.2 Controle metodológico 

 

A pesquisa não pretendeu realizar uma reconstrução exaustiva, mas apenas a sugestão 

de um panorama exemplificativo que pudesse fornecer indicações gerais sobre os significados 

atribuídos pelos operadores jurídicos da 6ª Semana da Conciliação ao instituto da conciliação. 

A pesquisa intenta refletir sobre: em que contextos essa medida alternativa vem-se 

estabelecendo? Em que medida a conciliação alcança o acesso à solução de conflitos, vista 

pelo seu contexto de implementação prático? Tais reflexões foram apontadas pelo controle 

metodológico efetuado. 

Os dados coletados foram avaliados e cruzados entre si quanto à predominância de 

expressões ou contextos mais relacionados, na voz dos operadores entrevistados. Depurado 

esse primeiro resultado, passou-se à análise das percepções da autora. Dados e percepções 

predominantes foram cruzados entre si, em um terceiro momento. Finalmente, foi verificada a 

compatibilidade dos resultados com a teoria. 
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Controle metodológico33 

 

 Teoria Fundante  

 

 

 

Dados obtidos 

  

 

 

 

Percepção da pesquisadora 

 

 

a) Cruzamento dos dados 

 

De acordo com os dados obtidos, há quase uma unanimidade em relacionar a 

conciliação à celeridade. Percebe-se, principalmente pela fala dos advogados entrevistados, a 

preocupação com o encerramento do litígio, a finalização do processo ou demanda: 

“Conciliação é uma tentativa de solucionar o litígio do meio mais rápido possível (...).” Um 

dos advogados entrevistados compreende o instituto da conciliação como forma de extinguir a 

demanda: “Conciliação é uma forma que o Judiciário e as partes envolvidas usam para pôr 

fim ao processo, pôr fim à demanda”. 

A palavra “acordo” é muito citada nas entrevistas e repetidamente relacionada à figura 

do conciliador como agente, como aquele que promove o acordo. “A conciliação é tentar um 

acordo entre as partes. Ela é feita da forma como é possível chegar a esse acordo, com 

intervenção ou sem intervenção desse terceiro na solução.” “Tecnicamente a conciliação é 

feita através da intervenção de um terceiro no litígio, promovendo algumas ideias de como 

seria feita essa solução.” “O conciliador atua, na presente audiência, como se fosse substituto 

do juiz.” 

Entretanto, o agir imparcial também é, na fala dos entrevistados, relacionado à figura 

do conciliador. “Se não chegar num acordo, a gente não fala nada, se eles pedirem alguma 

opinião, aí a gente pode dar. Então a função do conciliador é não interferir (...).” 

A conciliação é citada mais de uma vez como instrumento novo, atual: “No meu 

entendimento, a conciliação é o melhor meio que a gente tem hoje para colocar fim a qualquer 

processo, qualquer demanda, qualquer pedido (...).” “Então, na verdade, é a forma mais 

                                                 
33 GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa; DIAS, Maria Tereza Fonseca. (Re)pensando a pesquisa jurídica: teoria e 

prática. 3.ed. rev. atual. pela NBR 14.724, de 30/12/2005, da ABNT. Belo Horizonte: Del Rey, 2010. p.107. 
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moderna e mais democrática de solução de conflitos e que promove a maior parcela da justiça 

social (...).” 

As expressões “desafogamento dos tribunais” e “esvaziamento do judiciário” também 

são recorrentemente relacionadas à conciliação nas respostas dos entrevistados: “Conciliação 

é uma maneira alternativa de se solucionar os problemas, visando desafogar a demanda do 

Poder Judiciário, que a cada ano é mais crescente, e isso acarreta na velocidade dos processos 

(...).” “A conciliação, o objetivo principal dela é desafogar o poder judiciário, que também, 

digamos assim, essa pacificação mesmo dos conflitos que vem surgindo (...).” 

Por diversas vezes, o instituto da conciliação é confundido com o da mediação ou 

contrastado a ele. Em algumas respostas, os entrevistados referiram-se também à mediação 

em contraposição à conciliação: 

 
Na conciliação, na verdade, na prática que eu vejo, a conciliação gera uma certa 
liberdade para que as partes cheguem a um acordo em relação ao litígio. Diferente 
da mediação. Na mediação tem geralmente um mediador que procura dar uma 
solução melhor ao caso, demonstrando às partes o que cada uma deve ceder em 
relação ao processo, cada um abrindo mão de uma determinada parte para se chegar 
a um acordo (...). 

 

Repetidamente, a definição jurídica de conciliação como instituto processual e 

extraprocessual é confundida. Não há um consenso por parte dos entrevistados sobre os 

contornos jurídicos da conciliação. “Quando ocorre, o conflito já passa para a parte do 

processo. Então a conciliação é de prevenção, e usar de conciliação é para conciliar, dar um 

remédio para cumprir o litígio (...).” “Conciliação é quando as duas partes, o autor e o réu, 

eles entram em um acordo, eles tentam da melhor maneira resolver aquele litígio (...).” “Seria 

um chamamento para que seja celebrado um acordo para que não chegue a um mérito de um 

litígio, então, seria uma solução a um litígio antes de uma sentença definitiva ou coisa 

parecida.” 

Quanto à aplicação do acordo como uma figura consensual, entrevistados indicaram 

haver uma desconexão entre a teoria e prática: 

 
Na teoria, conciliação seria um momento propício para que ambas as partes 
conseguissem encontrar um meio termo que reduzisse o tempo processual e 
conseguisse conquistar o mínimo de justiça dentro daquele caso que está sendo 
trabalhado. Essa seria a teoria. Na prática, eu acho que a gente, meio, por exemplo, 
aqui no caso existe uma pressão política muito grande das seguradoras, para que o 
acordo seja feito dentro das medidas delas. Então, na verdade, você não tem muito 
uma conciliação, você tem mais uma, a parte contrária, ou seja, já que ela está em 
busca de seguro, ou ela aceita o que é proposto ou ela não concilia. Na prática, a 
gente vê isso. Eu vejo isso como advogado, eu vejo que as propostas são limitadas, a 
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gente não atende o desejo da outra parte, você atende uma tabela que já está pré-
estabelecida e no direito que já está lançado. Tanto que isso não é conciliar, isso é 
uma forma de você aplicar diretamente uma medida e a outra parte aceita ou não. 
 
As partes participam mais e podem se expressar mais, mostrando o que querem. 
Então os acordos acabam sendo feitos. Mas há vezes que não tem jeito, se não fizer 
o acordo, todo mundo sabe que vai demorar mais (...). 

 

b) Percepções da pesquisadora 

 

As principais observações colhidas na 6ª Semana da Conciliação foram referentes ao 

despreparo dos conciliadores para o desempenho do importante papel ao qual estavam 

incumbidos; ao forte contraste existente entre os advogados das partes em litígio (cidadãos 

comuns de um lado e instituições financeiras e seguradoras de outro); ao automatismo com 

que se davam as conciliações (fator talvez derivado dos dois primeiros). 

Os conciliadores, normalmente escolhidos entre os servidores do TJ-MG, atuaram 

como tal com fins específicos na 6ª Semana da Conciliação, com algumas exceções. Na 

maioria de suas entrevistas e em sua atuação observada, fica evidente o despreparo até mesmo 

linguístico, o que, por si só, revela uma dificuldade de se expressarem claramente nas 

audiências que intermedeiam. Em muitas audiências, observou-se o aconselhamento, 

principalmente por parte dos conciliadores, no sentido de chamar a atenção das partes para 

resolverem o litígio ali, pois, do contrário, ele poderia perdurar por muito tempo. 

Quanto aos advogados, restou clara a diferença do grau de experiência entre os 

profissionais atuantes pelas partes – cidadãos litigantes – e os advogados da parte adversa – a 

instituição financeira ou seguradora. 

As audiências se deram como um desenrolamento de atos meramente burocráticos, de 

forma automática. Por vezes, foram apresentadas tabelas de acordo aos litigantes cidadãos. 

Por conseguinte, muitos acordos estabelecidos não passaram pelo consenso. Ocorreram mais 

de forma imposta como única alternativa que dialogada. 

Outro dado que deve ser considerado na análise das percepções foi a afirmação, em 

conversa informal com um dos coordenadores da 6ª Semana da Conciliação, de que os custos 

relativos à montagem e manutenção de toda a estrutura instalada no pátio central do Fórum 

Lafayette para fins de realização do mutirão corria por parte da instituição financeira e das 

seguradoras. 
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c) Relação entre os dados predominantes, percepções da pesquisadora e validação 

frente ao marco teórico 

 

Para a análise da compreensão dos significados atribuídos pelos operadores jurídicos 

aos meios alternativos de solução de litígios, notadamente conciliação, considera-se como 

marco teórico a teoria da Prof. Maria Stella Amorim e Baptista: 

 
Para introduzir meios alternativos na Justiça é preciso conciliar a lógica consensual 
que os rege, com a lógica processual brasileira, empiricamente adversária. Tarefa 
hercúlea para o direito e os tribunais, que precisam conceder aos meios alternativos 
novos conceitos e significados, geradores de dissenso, dúvidas e divergências, 
resultantes do impasse entre lógicas de raízes consensuais e de tradições 
inquisitoriais, estas, ainda presentes no campo do direito. Nesse contexto, se 
confundem o saber e o poder jurídicos, e tudo indica que este prevalecerá sobre 
aquele. Eivada de contradições lógicas insolúveis, melhor dizendo, paradoxais, a 
mediação, a exemplo do que acontece com a conciliação judicial, não terá futuro 
garantido para os jurisdicionados. (AMORIM & BAPTISTA, 2011, p.18) 
 

Etimologicamente a palavra conciliação, deriva do latim “conciliatione”, cujo 

significado é ato ou efeito de conciliar; ajuste, acordo ou harmonização de pessoas; união; 

combinação ou composição de diferenças. Segundo XXXXXX Na conciliação, o que se 

busca, sobretudo, é que as partes cheguem à solução de seus problemas, por si mesmas. Em 

razão desse objetivo dize-se que a conciliação é um mecanismo autocompositivo, informal em 

que a solução do problema não é dada por um terceiro. Convém destacar que a prática deste 

modelo consensual implica: atuação conjunta das partes (colaboração); poder de decisão pelas 

partes; fim do conflito como resultado de um consenso entre as partes; solução do tipo 

“ganha-ganha”; solução com benefícios mútuos; orientação para o futuro. Em linhas gerais, 

portanto, entende-se que a conciliação é um processo comunicacional com objetivo precípuo 

de possibilitar o diálogo e recuperar a negociação, a fim de se chegar a um acordo sobre os 

interesses em questão. 

No site do Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, consta a seguinte definição sobre 
conciliação:  

O que é conciliação? 
É um meio alternativo de resolução de conflitos em que as partes confiam a uma 
terceira pessoa (neutra), o conciliador, a função de aproximá-las e orientá-las na 
construção de um acordo. O conciliador é uma pessoa da sociedade que atua, de 
forma voluntária e após treinamento específico, como facilitador do acordo entre os 
envolvidos, criando um contexto propício ao entendimento mútuo, à aproximação de 
interesses e à harmonização das relações.34 
 

                                                 
34 Disponível em:http://www.cnj.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=7932&Itemid=973 
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Entretanto, pesquisas realizadas em vários juizados especiais cíveis e criminais desde 

2002 pela equipe da professora  Maria Stella Amorim confirmaram que os conciliadores 

interferem nas conciliações e forçam o acordo entre as partes. Nesse sentido, observa-se um 

comentário colhido na voz de um dos conciliadores entrevistados na presente pesquisa: “(...) 

então os acordos acabam sendo feitos, mas há vezes que não tem jeito, se não fizer o acordo, 

todo mundo sabe que vai demorar mais.” A morosidade processual adentra o contexto da 

conciliação e acaba por se tornar uma figura impositiva para que o acordo seja celebrado. 

Uma das percepções é a constante advertência realizada nas audiências de conciliação da 6ª 

Semana, a respeito das implicações da ausência do acordo no mutirão. A questão, como já 

asseverou Amorim, é que parece que estas medidas estão focando, exclusivamente, a 

celeridade. 

Quanto ao tema imparcialidade e neutralidade, denominações recorrentemente citadas 

na voz dos entrevistados como correlatos à conciliação, segundo Amorim: 

 
As sensibilidades dos operadores jurídicos permanecem ainda comprometidas com a 
modalidade da prestação jurisdicional tradicional, de feição inquisitorial, e oposta à 
descentralização de meios alternativos de administrar conflitos. (AMORIM & 
BAPTISTA, 2011, p.19) 
 

Neste sentido, entende-se sensibilidade como razão capaz de identificar o mais 

aceitável, o juridicamente justo em circunstâncias específicas. ( GAMBOGI, 2006, p. 150).Ou 

seja, o raciocínio processual regido pela disputa adversarial na busca de soluções para o 

conflito, adentra a conceituação e a prática que rege a conciliação via sensibilidade dos 

operadores jurídicos.  

Assim sendo, aspectos concentrados no “julgador” como condutor da audiência 

parecem persistir na conciliação. Nos dizeres de um juiz entrevistado: 

 
O conciliador atua, na presente audiência, como se fosse substituto do juiz. Ele não 
tem poderes de juiz, ele não assina, ele assina apenas como conciliador, mas é ele 
quem conduz a audiência. 

 

Na entrevista colhida, o processo passaria a “ser” do conciliador, como uma extensão, 

em substituição aos poderes do juiz. Conforme ensina Amorim, citando Weber: 

 
Max Weber destaca a “apropriação” como categoria analítica relevante em vários 
tipos de organização social e em burocracias de diversos tempos e lugares. A 
“apropriação” ganha vários sentidos, podendo haver apropriação de poderes, de 
direitos, de probabilidades, de cargos, de prebendas, de trabalho, de meios e de 
instrumentos do trabalho, de homens, da administração, de quadros administrativos, 
de meios de administrar, de saberes, entre outras. As apropriações se seguem às 
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rupturas ou separações nas relações dentro de organizações e as burocratizam em 
novos moldes. Uma dessas rupturas que aqui desperta interesse diz respeito à 
separação entre os administradores e os meios de administrar, sobretudo o tipo de 
dominação que legitima o modo como aqueles se apropriam destes. (AMORIM & 
BAPTISTA, 2011, p.16) 

 

Ainda em consonância com análise suprarreferida, segundo o conciliador entrevistado: 

 
O conciliador atua no sentido de solucionar o problema de uma maneira célebre 
(sic), ele orienta as partes, ele busca, enfim, solucionar da maneira mais amistosa e 
mais satisfatória para quem foi lesado ou a parte que foi lesada (...). 

 

A conciliação surge em um contexto em que o Judiciário (CNJ, SRJ) exalta a 

necessidade de celeridade, que passa a integrar campo prioritário da sua pauta, sendo as 

medidas alternativas – no caso da conciliação, do mutirão advindo do Movimento pela 

Conciliação – instrumentos que visam cumprir a meta de desafogar o Judiciário. Aspectos 

como esses – celeridade e tentativa de desafogamento dos tribunais –, quando utilizados para 

sustentar conformações para mecanismos alternativos de solução de conflitos, podem gerar 

sérios paradoxos. O uso predominante da expressão “desafogamento dos tribunais” 

relacionado à conciliação representa a preocupação de realizar um quantitativo de litígios 

conciliados. Tal atitude, incompatível com a natureza da conciliação, acaba por pressionar 

parte dos conciliadores para que o acordo seja feito, o que fica claro na voz de um conciliador 

entrevistado: “É para evitar algum tipo de atrito, até justiça. Para resolver agora, no 

momento.” 

Nas entrevistas colhidas, há um verdadeiro dissenso entre os contornos jurídicos do 

instituto da conciliação. Confundem-se os entrevistados quanto à conciliação ser uma fase 

anterior ao litígio, quanto à definição das partes a serem conciliadas, quanto ao aspecto 

extrajudicial ou judicial. Por diversas vezes, a conciliação é examinada em paralelo à 

mediação, como figuras opostas: 

 
Conciliação é quando as duas partes, o autor e o réu, eles entram em um acordo, eles 
tentam da melhor maneira resolver aquele litígio (...). 
 
Seria um chamamento para que seja celebrado um acordo, para que não chegue a um 
mérito de um litígio, então, seria uma solução a um litígio antes de uma sentença 
definitiva ou coisa parecida. 
 

 

Em uma das entrevistas, o advogado expõe a diferença percebida por ele entre a teoria 

e a realidade da conciliação. Segundo o entrevistado: 
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Essa seria a teoria. Na prática, eu acho que a gente, meio, por exemplo, aqui no caso 
existe uma pressão política muito grande das seguradoras, para que o acordo seja 
feito dentro das medidas delas. Então, na verdade, você não tem muito uma 
conciliação, você tem mais uma, a parte contrária, ou seja, já que ela está em busca 
de seguro, ou ela aceita o que é proposto ou ela não concilia. Na prática, a gente vê 
isso. Eu vejo isso como advogado, eu vejo que as propostas são limitadas, a gente 
não atende o desejo da outra parte, você atende uma tabela que já está pré-
estabelecida e no direito que já está lançado. Tanto que isso não é conciliar, isso é 
uma forma de você aplicar diretamente uma medida e a outra parte aceita ou não. 

 

Como bem destaca o advogado entrevistado, estaria faltando a referência central da 

conciliação: a consensualidade. Conforme ensina Amorim, os meios alternativos oferecem ao 

cidadão a oportunidade de se submeter voluntariamente a eles, de consensualizar a disputa 

que enfrenta e de firmar acordo com seu opositor, antes que o conflito chegue ao processo 

judicial nos tribunais, assim como de assumir a responsabilidade de cumprir o acordo firmado 

em instância extrajudicial. Os consensos construídos entre as partes, se assim acontecer, 

passam a ser admitidos no processo judicial, caso esse seja desejo de uma ou mais partes, 

oferecendo a oportunidade de ampliar o acesso ao direito e à justiça e de acelerar a resolução 

do conflito. 

 

3.3.3 Conclusões parciais 

 

Os dados obtidos pela pesquisa referendam o marco teórico. A conciliação como 

mecanismo alternativo de solução de conflitos, cuja consensualidade compõe o eixo central, 

independe de estar prevista em lei ou nos programas do CNJ, SRJ, tribunais de justiça ou 

outros institutos. Independe no sentido de não ser cumprida nem pelos tribunais na figura dos 

seus operadores jurídicos. Trata-se de uma cultura não ajustada ao sistema tradicional 

brasileiro, talhado no jogo adversarial de solução de conflitos. 

A concepção geral obtida a partir dessa pesquisa, somada ao discurso idealizado que 

vem sendo construído acerca da implementação da conciliação como medida alternativa de 

solução de conflitos pelo CNJ, realça elementos densos a serem levados em conta na reflexão 

proposta: a estruturação de políticas voltadas à implementação dos ADRs no Brasil, enquanto 

vinculadas à “celeridade” ou tendo-a como foco principal, visando ao “desafogamento dos 

tribunais”, gera, na prática, sérios desvios de aplicação desses mecanismos. 

Amorim, citando Laura Nader em seus estudos sobre a construção da ideologia da 

harmonia nas sociedades modernas ocidentais, ressalta que “a litigiosidade era representada 

de forma absolutamente negativa, publicizando-se a ideia de que a resolução alternativa de 
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disputas era associada com a paz, enquanto a resolução judicial de disputas era associada com 

a guerra”. Portanto, incoerente o uso dos mecanismos alternativos para dar cabo à 

litigiosidade e desafogar os tribunais. Esse fenômeno de fato ocorre, mas não pode ser 

considerado a causa da implementação, e sim visto como uma consequência do exercício dos 

ADRs. 

A celeridade, por sua vez, enquanto considerada pedra de toque do movimento de 

implementação dos ADRs, pode descaracterizar o próprio mecanismo alternativo, por arriscar 

o exercício pleno da consensualidade. 
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4. AS PERSPECTIVAS PARA A ASSOCIAÇÃO ENTRE A LÓGICA DOS 

MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A 

ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA BRASILEIRA 

 

As concepções e até mesmo o vocabulário empregados nos códigos de processo 

assemelham-se à terminologia empregada em um duelo. No duelo, as partes posicionam-se 

em lados opostos, em conflito. O mesmo se dá em um processo cujas partes, antagonicamente 

desenvolvem um litígio e, valendo-se de meios de ataque e defesa reciprocamente, são, ao 

final, declaradas vencedor e sucumbente, respectivamente. Para Reinhard Greger: 

 
Esta semelhança com o duelo não é injustificada, podendo ser facilmente 
identificada junto às raízes do nosso processo civil; a polarização em adversários 
remonta aos romanos. Ao se descrever o direito de ação na Roma antiga, evidencia-
se que a pretensão alegada e sua imposição judicial representavam a mesma coisa; 
de modo que o detentor de pretensão contrária era tido, automaticamente, como 
adversário processual. O elemento bélico pode ser registrado, de forma bem visível, 
na tradição jurídica germânica, a qual utilizava exposições ritualísticas e públicas 
referentes à disputa entre reclamado e reclamante, podendo tal escalação alcançar 
realmente um duelo; significando este um meio real para se obter e garantir o 
direito. (GREGER, 1997, p.1) 

 

Desse modo, desenvolveu-se e propagou-se a visão da “luta pelo direito”, no qual o 

processo foi concebido como uma relação jurídica inserida em um sistema individualista, 

cujos indivíduos “mais bem aparelhados” ganham. A maior expressão desse contundente 

discurso foi realizada por Rudolf Von Jhering, em 1872. Jhering posicionou da mesma forma 

processo civil e a guerra. Via de consequência, a luta pelo direito seria alcançada pelo 

processo. (GREGER, 1997, p.2) 

Contrária à lógica adversarial instituída no processo, encontra-se a lógica consensual 

dos mecanismos alternativos de solução de conflitos. Nos ADRs, há que se atentar para a 

perpetuação da relação entre as partes. Eixo central e definidor do conflito é o consenso, a 

solução dialogicamente construída pelas partes, instruídas por terceiros hábeis e capacitados 

por técnicas específicas, em busca da decisão consensual. Portanto, importante fator que se 

coloca como determinante a que os mecanismos alternativos cumpram o papel de 

instrumentos de solução de conflitos é a cultura jurídica, implementada principalmente pelo 

ensino jurídico. 
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4.1 O papel do ensino jurídico 

 

As diretrizes curriculares nacionais para o curso de Direito, instituídas pela Resolução 

CNE/CES nº 9, de 29 de setembro de 2004, que estabelece eixos para a formação prática, 

dispõe, em seu art. 3º: 

 
O curso de graduação em Direito deverá assegurar, no perfil do graduando, sólida 
formação geral, humanística e axiológica, capacidade de análise, domínio de 
conceitos e da terminologia jurídica, adequada argumentação, interpretação e 
valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, aliada a uma postura reflexiva e de 
visão crítica que fomente a capacidade e a aptidão para a aprendizagem autônoma e 
dinâmica, indispensável ao exercício da Ciência do Direito, da prestação da justiça e 
do desenvolvimento da cidadania. 

 

Notadamente, os cursos de ensino jurídico, com honrosas e pontuais exceções, 

abraçam o modelo metodológico liberal e dogmático de ensino, privilegiando a capacitação 

para o exercício das profissões jurídicas de uma “elite” de técnicos aplicadores de leis e 

consequentemente para a manutenção do controle das mudanças sociais. Isso reflete uma crise 

que vai além daquela do ensino jurídico, mas se coloca como parte de um grande contexto 

vivido no âmbito educacional geral. Portanto, as causas da crise do ensino superior podem 

aplicar-se, em geral, à crise do ensino jurídico, que, contudo, possui outras e próprias razões 

para o seu insucesso, conforme apontadas por Andityas Soares de Moura Costa Matos, que, 

citando Horácio Wanderlei Rodrigues, informa: 

 
Segundo entende Rodrigues, há no ensino jurídico brasileiro três níveis básicos que 
sofrem atualmente processos conflitivos de transformação, quais sejam, o estrutural, 
o funcional e o operacional. Vejamos: 
a) O primeiro destes níveis, o estrutural, se resolve em uma axiologia pela qual se 
adota idealmente nas Faculdades de Direito o paradigma ideológico do liberalismo 
com toques de conservadorismo e o paradigma epistemológico próprio do que 
Rodrigues identifica como positivismo normativista.  
b) No nível funcional, percebemos que os cursos de graduação em Direito cumprem 
funções técnicas, políticas e econômicas. Em primeiro plano, compete-lhes formar 
profissionais para atuação na iniciativa privada ou na Administração Pública 
naqueles cargos que exigem a formação superior em Direito. Tal “missão” de 
natureza técnica mal encobre os objetivos políticos do curso, voltados para a 
sistematização e a manutenção da ideologia liberal. (...) 
c) O terceiro nível conflitivo que Rodrigues identifica é o operacional. (...) e o 
campo acadêmico, fundado no ensino tradicional que privilegia a aula expositiva e 
monológica, abstratamente concebida como comentário de normas jurídico-positivas 
e integrante de um currículo fixo composto por programas estanques e quase sempre 
legalistas. (MATOS, 2010, p 85)  

 

Privilegia-se o simples acúmulo de conhecimento, foca-se todo o processo de ensino-

aprendizagem na figura medieval do magíster e mensura-se o desenvolvimento do discente 



70 

mediante avaliações previsíveis e de caráter quantitativo. O modelo básico do atual ensino 

jurídico é 

 
(...) a aula-conferência, e os professores que a ministram não possuem, em sua 
esmagadora maioria, qualquer preparo científico-pedagógico, resumindo suas 
preleções a comentários de códigos, narração de situações profissionais e reprodução 
de aulas a que foram submetidos quando de suas respectivas graduações. (MATOS, 
2010, p.87-89)  

 

Pesquisa realizada pelo INEP em 2008 mostra que, nas matrizes curriculares dos 

cursos de graduação em Direito pesquisados, 53,8% de instituições de ensino não ofertam 

disciplinas relacionadas à mediação, arbitragem e conciliação. Em contraste à prática 

verificada, há a Recomendação nº 08/2007, do CNJ, que estabelece que o movimento da 

conciliação seja uma comissão permanente e define a necessidade de oferta de cursos de 

capacitação de conciliadores, magistrados e servidores, ressaltando a necessidade de uma 

educação jurídica voltada para a conciliação. As matrizes curriculares, no entanto, não estão 

contemplando disciplinas que estudem meios alternativos de solução de litígios.35 

Segundo a Portaria nº 3, de 5 de janeiro de 2009, que aprova, em extrato, o 

instrumento de avaliação para reconhecimento de cursos de graduação em Direito, há 

previsão, no Anexo, item 3.3.2, da prática jurídica mediante atividades como arbitragem, 

conciliação e mediação, que, efetivadas em pleno exercício, garantem pontos para fins de 

conceituação do curso.36 Entretanto, em apenas 19,2% das instituições de ensino pesquisadas 

pelo Censo da Educação Superior, em 2008, pelo INEP, há previsão de disciplina obrigatória 

com a temática arbitragem, mediação e conciliação. 

Sendo assim, fator importante a ser considerado e que advém da cultura tradicionalista 

de percepção do processo, na qual o profissional do Direito está inegavelmente vinculado à 

prática contenciosa e a replicá-la, é que o ensino jurídico torna-se responsável, de certa 

maneira, pela cultura contenciosa disseminada na sociedade jurídica e, de maneira 

generalizada, pela ineficiência do processo de intelectualização dos profissionais, focada em 

um elevado grau de abstração. (FUX, 2000, p.174). 

No Brasil, os cursos jurídicos foram criados em 1827, em Olinda, e em 1828, em São 

Paulo. Foram implementados com o objetivo de produzir mão de obra especializada para 

contribuir com a gestão do Estado nacional, que se havia formado a partir da independência 

ocorrida em 1822. Para Adorno: 
                                                 
35 Disponível em http://censosuperior.inep.gov.br/. 
36 Portaria nº 3, de 5 de janeiro de 2009. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/superior-condicoesdeensino-

legislacao_normas. 
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A cultura jurídica no Império produziu um tipo específico de intelectual: 
politicamente disciplinado conforme os fundamentos ideológicos do Estado; 
criteriosamente profissionalizado para concretizar o funcionamento e o controle do 
aparato administrativo; e habilmente convencido senão da legitimidade, pelo menos 
da legalidade da forma de governo instaurada. (ADORNO, 2005, p.91). 

 

Portanto, o ensino jurídico no Império teria-se caracterizado por uma cultura 

abertamente desinteressada e por uma percepção ingênua da realidade social a perpetuar as 

estruturas de poder vigentes. O saber no contexto jurídico entendia o futuro como uma 

perpetuação do presente. 

Assim sendo, o surgimento dos cursos de Direito no Brasil não cumpriu um papel 

reflexivo, crítico ou pragmático: não há que se falar na formação de uma elite cultural 

empenhada em pensar os problemas da nação; ao contrário. Enfatiza Adorno que a natureza 

essencialmente conservadora do ensino jurídico na sociedade brasileira situou as faculdades 

de Direito como promotoras da sistematização e integração da ideologia do liberalismo. Como 

consequência, as academias de Direito transplantaram para essa sociedade um modelo de 

organização universitária que atendesse às necessidades de reprodução das estruturas de 

dominação mantidas por elites políticas. Historicamente, constata-se que a estruturação do 

ensino jurídico no Brasil esteve atrelada, portanto, aos poderes político e econômico 

dominantes, destinados à formação de profissionais replicadores acríticos. 

Atrelar a lógica dos mecanismos alternativos ao modelo de justiça brasileiro passa por 

uma mudança de paradigmas no ensino jurídico: no início das grades curriculares, em que 

disciplinas como Teoria Geral do Processo são apresentadas aos alunos, futuros operadores do 

Direito, existem momentos-chaves, oportunizadores da conscientização sobre os mecanismos 

alternativos de solução de conflito. 

 

4.2 Quebra do monopólio dos tribunais? 

 

A ampliação do acesso dos cidadãos a mecanismos alternativos de solução de conflitos 

insere-se em um quadro maior e, por vezes, mais denso, que envolve a democratização da 

administração da justiça. Nesse sentido, muito se questiona a respeito da desjudicialização ou 

desjuridicização como fenômenos de ampliação dos ADRs, em contraponto à jurisdição 

estatal. 

Entretanto, como anteriormente ressaltado, o que se observa é que o fomento à prática 

de mecanismos alternativos de solução de conflitos ocorre como uma tentativa, por parte das 
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políticas judiciárias (como salienta Chevallier, a respeito da França), de permitir que o 

aparelho judiciário funcione melhor. 

Em sociedades complexas, o tecido social exige regulamentações e respostas mais 

bem estruturadas. Dessa forma, o que se observa, tanto no modelo francês quanto no norte-

americano, é que os mecanismos alternativos estão adentrando a jurisdição como vias de 

derivação; da mesma forma, assiste-se a esse movimento no Brasil. O que preocupa na 

experiência brasileira – e que deve gerar reflexões – não é a formação da via de derivação em 

si; esse movimento já faz parte da realidade nacional e deve manter-se. Deve-se conjecturar 

sobre as formas como isso tem sido realizado. Ou seja, o pano de fundo que justifica a 

formação dessas vias de derivação na justiça brasileira pode gerar desvios na aplicação prática 

dos mecanismos alternativos de solução de conflitos no Brasil. Esse é o ponto que se deseja 

ressaltar. 

 

4.2.1 Mecanismos alternativos de solução de conflitos como “quebra do monopólio dos 

tribunais” 

 

Há um pressuposto notório de que os modelos tradicionais encontram-se 

significativamente esgotados para uma resposta eficaz ao universo cada vez maior e mais 

complexo de conflitos sociais. Além disso, aqueles que acessam a via judicial enfrentam as 

dificuldades impostas por um sistema baseado na lógica adversarial. Os tribunais não podem 

resolver sozinhos todos os litígios. É fundamental encontrar mecanismos que permitam gerir 

de forma racional o volume da procura por solução de conflitos.  

Entretanto, as políticas judiciárias vistas em implementação pelo CNJ abarcam a ideia 

de instituir os ADRs com a finalidade de desafogar os tribunais. Não se desconsidera a 

importância do desafogamento dos tribunais, pelo contrário. Nos dizeres de Pedroso:37 

 
[...] o descongestionamento do sistema judicial é ainda essencial para uma melhor 
gestão dos tribunais, pois se trata de uma etapa necessária à racionalização da 
administração judiciária e da gestão do sistema judicial. Isto porque só é possível 
introduzir mudanças na administração e gestão dos tribunais depois de o sistema ser 
liberto do que não lhe pertence. 

 

Entende-se que a concepção de desafogamento deve passar de causa da 

institucionalização dos ADRs para ser considerado consequência. Do contrário, há risco de 

                                                 
37 PEDROSO, João. A justiça civil em crise: a oportunidade/necessidade de reformar o processo civil. 

Conferência Internacional Novos Rumos da Justiça Cível. São Paulo, p.66, abr. 2008. 
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que os argumentos instituidores do movimento de implementação dos ADRs no Brasil, 

advindos da nova política judiciária nacional de tratamento adequado dos conflitos de 

interesses, percam-se nas mesmas justificativas que os instituíram. 

Proclamar uma reforma de desjudicialização ou desjudirização e implementar 

programas de ADRs e práticas de meios alternativos são grandes focos de atuação em busca 

de uma revolução no sistema jurídico brasileiro; deve ser feita, no entanto, uma cautelosa 

análise quanto às suas bases orientadoras. Em uma sociedade em que a coesão social é um 

sério problema, são necessárias fortes bases orientadoras. Nesse sentido, os ADRs devem ser 

implementados e estruturados na prática por meio de regras prefixadas e claras para os 

intermediadores e para as partes em conflito. Os atores do papel de intermediação da dinâmica 

devem ser bem preparados e permanentemente atentos à função de meros coadjuvantes, pois 

os personagens principais no contexto de aplicação dos mecanismos alternativos são os 

indivíduos em conflito em busca do consenso. 

Há que se examinar que processos de resolução de disputas que tradicionalmente eram 

alternativas aos métodos judiciais agora também se tornam completamente juridicizados. As 

campanhas e iniciativas devem focar no exercício da cidadania material com autonomia e 

independência. Conforme salienta Aeurbach a respeito da experiência norte-americana: 

 
A comunidade profissional de advogados e juízes arrancou a mediação e a 
arbitragem das mãos das comunidades locais, as quais tinham lutado contra o direito 
como um sistema alienígena de valores. Conseqüentemente, enquanto formas 
alternativas de resolução de disputas continuam a florescer, sua essência míngua até 
o ponto de completo desaparecimento. A implacável força que tem o direito na 
moderna sociedade norte-americana pode ser medida pela dominação, e virtual 
aniquilamento, de quaisquer formas alternativas de resolução de disputas. 
(AEURBACH, 1984, p.66) 

 

Ainda analisando a experiência americana, assevera Aeurbach que há um risco de se 

instituir uma justiça de duas vias, cujos beneficiados pelo movimento de ampliação dos ADRs 

sejam os mesmos que possuem, de qualquer forma, maior acesso à resolução de conflitos:  

 
No final das contas, as alternativas podem acabar criando uma justiça de duas vias, 
conferindo a “justiça” informal para pessoas pobres, com “pequenas” causas e 
disputas “menores”, que não podem pagar por serviços jurídicos e que não possuem, 
assim, acesso aos tribunais. (As ordens de advogados não recomendam que 
escritórios de advocacia empresarial levem seus clientes para a mediação; não 
aceitam, tampouco, que deduções de impostos referentes às despesas judiciais – um 
subsídio governamental gigantesco para o litígio judicial – sejam eliminadas). A 
justiça de acordo com a lei será reservada aos ricos – um desenvolvimento não 
surpreendente na história dos EUA, mas que precisa ser desincentivado no que toca 
à difusão de instituições alternativas de resolução de disputas. (AEURBACH, 1984, 
p.68) 
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Visualizou-se pela prática investigada que há um enorme risco de que, justamente 

quando os processos alternativos parecem estar em seu pleno desenvolvimento, fomentado 

por iniciativas de grande porte do CNJ – como a nova política judiciária de tratamento dos 

conflitos de interesse – eles se encontrem, em verdade, mais longe de seus objetivos e mais 

contraídos do que nunca, emaranhados por uma concepção fundante controversa, que gera 

sérios desvios de prática. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Atualmente, as políticas que visam efetivar mecanismos alternativos entendem-nos 

como a solução à crise do sistema. Os enfoques dados nas campanhas, em particular o da 6ª 

Semana da Conciliação, estruturam-se em torno dos significados celeridade, desafogamento 

dos tribunais e pacificação social. 

Segundo a pesquisa de campo realizada, na voz dos entrevistados, um dos termos 

predominantemente relacionado à conciliação foi, de fato, “desafogamento dos tribunais”. 

Entretanto, se se atribui essa função aos ADRs, a administração dos conflitos via mecanismos 

alternativos dar-se-á fundamentada na maior participação das partes, em estabelecimento de 

diálogos consensualizados e será estabelecida por processo eficiente, que a habilite a não 

colocar em risco os direitos subjetivos das partes em conflito? Ou visará simplesmente aliviar 

o Judiciário com a maior celeridade possível? As medidas alternativas, portanto, estão sendo 

estruturadas para atender ao jurisdicionado ou ao Judiciário? 

Os dados obtidos pela pesquisa referendam o marco teórico. A conciliação como 

mecanismo alternativo de solução de conflitos, cuja consensualidade compõe o eixo central, 

independe de estar prevista em lei ou nos programas do CNJ, SRJ, tribunais de justiça ou 

outras entidades. Independe no sentido de não ser cumprida nem pelos tribunais na figura dos 

seus operadores jurídicos. Trata-se de uma cultura não ajustada ao sistema tradicional 

brasileiro, talhado no jogo adversarial de solução de conflitos.  

Nesse contexto surgiram os problemas que importunam as instituições jurídicas. Em 

contrapartida, a criação de mais leis que formalizam atos, procedimentos e processos bem 

como a ampliação de tribunais e do número de juízes e advogados favorecem o acesso à 

justiça? 

Tais questões convergem para indagações mais fundamentais e profundamente densas. 

Ponto controverso, por exemplo, verifica-se quando se reflete sobre as razões pelas 

quais há tamanha mobilização do aparato estatal por processos alternativos. Se as alternativas 

se fizeram necessárias, por que razão elas devem ser confinadas ao próprio sistema judiciário, 

cujas deficiências criaram essa necessidade? 

A proposta da Nova Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos 

Conflitos de Interesse e o movimento da Semana da Conciliação seguirá adiante, mas o que se 

pode afirmar é que os meios alternativos não têm prosperado na justiça brasileira, porque, em 

vez de serem meios alternativos, passam a ser obrigatórios para os cidadãos, pouco 

satisfazendo os jurisdicionados que a eles recorrem. 
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Para introduzir meios alternativos efetivos e de fato garantidores do acesso a solução 

do conflito, é necessário conciliar a lógica consensual que os rege com a cultura tradicional 

processualista brasileira, mantida pelo enfoque da lógica adversarial. Entretanto, o que se 

verifica é uma tendência que não vem se rompendo e que, de forma centralizadora e 

normativista, empurra os meios alternativos no ordenamento como obrigatórios, não atingindo 

as condutas dos jurisdicionados como aqueles meios livremente escolhidos.  

Portanto, as sensibilidades dos operadores de direito (juízes, advogados e outros) 

mostram-se ainda comprometidas com a modalidade de prestação jurisdicional tradicional. 

Importante fator dimensionador dessa concepção é a cultura da educação jurídica praticada 

pelos cursos de graduação em Direito, cujas linhas de reflexão apresentam-se ainda 

dissociadas da realidade planejada como estratégia para os tribunais de justiça que, motivados 

pelo CNJ, têm dado cada vez mais espaço aos ADRs. Ou seja, a educação jurídica precisa 

adaptar-se a essa nova realidade, e é na educação jurídica que maiores esforços devem ser 

concentrados, para que a cultura dos meios alternativos de solução de conflitos, 

independentemente de serem instituídos por lei, ajustem-se às demandas da realidade atual. 

O novo modelo de administração da justiça deve revelar-se, portanto, com a criação de 

um sistema integrado de mecanismos alternativos de solução de litígios, que atenda à 

promoção do acesso à justiça e que permita vencer barreiras sociais, econômicas e culturais 

que obstam a sua efetivação.  

É necessário construir procedimentos assentes no respeito dos intervenientes da 

comunidade com a efetiva gestão processual ou procedimental, instaurando uma cultura 

jurídica baseada não mais na lógica adversarial de solução de controvérsias, e sim na 

integração social e nas solidariedades, com a participação dos cidadãos de forma dialogada, 

para a construção, em conjunto, de soluções para seus conflitos. As razões da crise da 

administração da justiça encontram-se nos valores culturais e na estrutura social. O contexto 

social e as escolhas políticas determinam se são os tribunais ou suas alternativas que farão 

com que a justiça seja mais ou menos acessível – e para quem. Portanto, é necessária uma 

mudança de ordem cultural, que oriente operadores jurídicos e a sociedade no uso e escolha 

de mecanismos alternativos para a real consecução do acesso à solução do conflito. 

Entretanto, a superação de modelos velhos não se dá por substituições automáticas em 

uma improvisada ação. Os modelos devem colocar-se lado a lado em caráter pluralístico, pois 

o papel do Direito é também preparar o melhor arsenal teórico possível que alerte a 

comunidade jurídica para a busca de amparos sociológicos, econômicos e políticos, que 

permitam a maior funcionalidade possível do sistema. 
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O estudo sobre processos de resolução de disputas será persistido. Ele é parte de um 

exame mais crítico, reflexivo e abrangente sobre a natureza do Direito na sociedade capitalista 

e sua luta contínua, debate cuja profundidade não se intentou no presente estudo. 

 

  



78 

REFERÊNCIAS 

 

ADORNO, Sergio. Aprendizes do poder: o bacharelismo liberal na política brasileira. São 
Paulo: Paz e Terra, 2005. 
 
ALVES, Cleber Francisco. Justiça para todos! Assistência jurídica gratuita nos Estados 
Unidos, na França e no Brasil. Rio de janeiro: Lumen Juris, 2006. 
 
AMORIM, Maria Stella de. Juizados especiais na região metropolitana do Rio de Janeiro. 
Revista da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, TRF – 2ª Região, n.17, p.107-
131, ago. 2006. 
 
AMORIM, Maria Stella de.; BAPTISTA, Barbara Gomes Lupetti. Mediação e conciliação 
revisitadas: meios alternativos de administração de conflitos no direito e nos tribunais. Grupo 
de trabalho “Sensibilidades jurídicas na contemporaneidade: interlocução entre antropologia e 
direito. IX Reunião Antropológica do Mercosul, Curitiba, 2011. 
 
ANDRADE, Érico. O mandado de segurança: a busca da verdadeira especialidade – proposta 
de releitura à luz da efetividade do processo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 
 
ARAÚJO, Luis Alberto Gómez. Os mecanismos alternativos de solução de conflitos como 
ferramentas na busca da paz. Trad. Ângela Oliveira. In: Mediação – métodos de resolução de 
controvérsias. n.1, Coord. Ângela Oliveira. São Paulo: LTr, 1999. 
 
AUERBACH, Jerold S. Justiça sem direito? Oxford: Oxford University Press, 1984. 
 
AZEVEDO, André Gomma de. (Org.). Manual de mediação judicial de conflitos. Brasília: 
Ministério da Justiça, 2009. 
 
BETTEJ, Roth; CHARLES A. Cooper et al. Alternative Dispute Resolution Practice Guide. 
New York: Lauyers Cooperative Publishing Co., 2009. 
 
BRASIL, Comitê Brasileiro de Arbitragem. Programação. Disponível em: 
<http://www.cbar.org.br> Acesso em: 15 set. 2011. 
 
BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Manual de implementação do projeto “Movimento 
pela Conciliação”. 2006. Disponível em: 
<http://www.tj.sc.gov.br/institucional/especial/coordjuzesp/projeto_nacional/ManualImplem2
0060914.pdf> Acesso em: 12 dez. 2011. 
 
BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Programas e políticas judiciárias. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/index.php> Acesso em: 22 ago. 2011. 
 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: 
Saraiva, 2005. 
 
BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas. Dados estatísticos do ensino jurídico. 
Disponível em: <http://censosuperior.inep.gov.br/> Acesso em: 03 dez. 2011. 
 



79 

BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor. 
Disponível em: <http://www.aneel.gov.br/cedoc/lei19908078.pdf> Acesso em: 23 out. 2011. 
BRASIL. Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. Dispõe sobre os juizados especiais cíveis 
e criminais. Disponível em: 
<http://www81.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1995/9099.htm> Acesso em: 23 out. 2011. 
 
BRASIL. Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. Dispõe sobre a arbitragem. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9307.htm> Acesso em: 23 out. 2011. 
 
BRASIL. Ministério da Justiça. Iniciativas. Disponível em: <http://www.mj.gov.br> Acesso 
em: 23 set. 2011. 
 
BRASIL. Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2011. Publicada no DJ-e n° 219/2010, em 
01/12/2010, p.2-14, e republicada no DJ-e nº 39/2011, em 01/03/2011, p.2-15. 
 
BRASIL. Tribunal de Justiça. Movimento Nacional pela Conciliação: 2011. Disponível em: 
<http://www.tjmg.jus.br/conciliar/campanhas/atual.html> Acesso em: 28 nov. 2011. 
 
CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo. Disponível em: 
<http://www.panoptica.org/fev07> Acesso em: 23 jul. 2010. 
 
CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Porto Alegre: Fabris, 1998. 
 
CHEVALLIER, Jacques. O estado pós-moderno. Prefácio de Marçal Justen Filho. Belo 
Horizonte: Fórum, 2009. (Coleção Fórum Brasil-França de Direito Público) 
 
DE SENA, Adriana Goulart. Formas de resolução de conflitos e acesso à justiça. Revista dos 
Tribunais, 3ª Reg., Belo Horizonte, v.46, n.76, p.93-114, jul./dez.2007. 
 
FREY, Martin A. Alternative methods of dispute resolution. New York: Delmar Cengage 
Learning, 2003. 
 
FUX, Luiz. O novo ensino jurídico. Revista da EMERJ – Escola de Magistratura do Estado do 
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, v.3, n.9, p.174-179. 2000. Disponível em: 
<http://bdjur.stj.gov.br/dspace/handle/2011/847. 2000> Acesso em 11 dez. 2011. 
 
GAMBOGI, Luis Carlos Balbino; ROCHA, Fernanda Bomtempo. O direito de acesso dos 
menos favorecidos economicamente a mecanismos extrajudiciais para a solução de conflitos. 
In: RAMOS, Alice Fernandes Barbosa et. al. Iniciação científica: monografias da 
Universidade FUMEC. Belo Horizonte: FUMEC, 2009. 
 
GAMBOGI, Luis Carlos Balbino. Direito: razão e sensibilidade (as instituições na 
hermenêutica jurídica). Belo Horizonte: Del Rey, FCH-FUMEC, 2005. 
 
GREGER, Reinhard. Da luta pelo direito ao processo civil do futuro. Revista Juristenzeitung, 
Tübingen, n.22, p 1077-1083, nov. 1997. Trad. Regina Greve. 
 
GUALAZZI, Eduardo Lobo Botelho. Justiça administrativa. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1986. 
 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/lei19908078.pdf
http://www.tjmg.jus.br/conciliar/campanhas/atual.html
http://www.panoptica.org/fev07.Acesso%20em%2023%20julho.2010


80 

GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa; DIAS, Maria Tereza Fonseca. (Re)pensando a pesquisa 
jurídica: teoria e prática. 3.ed. rev. atual. pela NBR 14.724, de 30/12/2005, da ABNT. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2010. 
 
HOLMES, Stephen; SUSTEIN, Cass R. The cost of rights. New York: Norton, 1999. 
KLAUS, Frey. Descentralização e poder local em Alexis de Tocqueville. Revista de 
Sociologia e Política, Curitiba, n.15, p.83-96, nov. 2000. 
 
LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria geral do processo. 6.ed. São Paulo: IOB Thomson, 2005. 
 
LIMA, Roberto Kant de. Sensibilidades jurídicas, saber e poder: bases culturais de alguns 
aspectos de direito comparado em uma perspectiva comparada. Anuario Antropológico. 
Brasília, 2009-2/2010. Disponível em: /www.uff.br/ineac/sites/default/files/02-
anuarioantropologico-robertokant.pdf. Acesso em 10 de novembro de 2011. 
 
LUPETTI, Baptista; MELLO, Kátia Sento Sé. Mediação e conciliação no judiciário: dilemas 
e significados. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=7932&Itemid> 
Acesso em: 12 dez. 2011. 
 
MATOS, A. S. Massificação e crise no ensino jurídico. In: GUSTIN, M. B. S; LIMA, P. 
Pedagogia da Emancipação. Belo Horizonte: Forum, 2010.p. 81-110.  
 
MAMEDE, Galdston. O trabalho acadêmico no direito: monografias, dissertações e teses. 
Belo Horizonte: Mandamentos, 2000. 
 
MOREIRA, José Carlos Barbosa. O futuro da justiça: alguns mitos. Temas de Direito 
Processual. Oitava Série. São Paulo: Ed. Saraiva, 2003. 
 
MOREIRA, José Carlos Barbosa. O neoprivatismo no processo civil. Revista Brasileira de 
Direito Comparado, São Paulo, n.28, p.87 et seq. 2004. 
 
NADER, Laura. A civilização e seus negociadores: A harmonia como técnica de pacificação. 
Conferência de abertura da XIX Reunião da Associação Brasileira de Antropologia. Niterói, 
ABA/PPGACP-UFF, 1994. 
 
NADER, Laura; TODD, Harry F. The Disputing Processes: Law in Ten Societies. Nova 
York, Columbia University Press, 1978. 
 
PEDROSO, João. A justiça civil em crise: a oportunidade/necessidade de reformar o processo 
civil. Conferência Internacional Novos Rumos da Justiça Cível. São Paulo, abr. 2008. 
 
SALES, Lília Maia de Morais. A mediação de conflitos e a pacificação social. In: Estudos 
sobre mediação e arbitragem. Lilia Maia de Morais Sales. (Org.). Rio – São Paulo – 
Fortaleza: ABC Editora, 2003. 
 
SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na transição pós-
moderna. São Paulo: Cortez, 1997. 
 



81 

SANTOS, Boaventura de Sousa; HENRIQUES, Élida Santos Marina. Proposta de projectos 
para o observatório da justiça brasileira. Centro de Estudos Sociais da Faculdade de 
Economia da Universidade de Coimbra. set. 2009. Disponível em: 
<http://opj.ces.uc.pt/pdf/Rel_OPJBrasil_produtofinal.pdf> Acesso em: 12 dez. 2011. 
 
SERPA, Maria de Nazareth Serpa. Teoria e Prática da Mediação de Conflitos, Rio de Janeiro: 
LÚMEN Júris, 1999. 
 
SOTELA, Sônia Picado. A administração da justiça na Costa Rica. In: Proposta de uma 
reforma judicial. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni Ed., 2004. 
 
SOUZA, Miguel Teixeira de. Um novo processo civil português: a la recherche du temps 
perdu? Lisboa: Conferência Internacional Novos Rumos da Justiça Cível, abr. 2008. 
TAVARES, Fernando Horta. Mediação e conciliação. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002. 
 
VILLAS BÔAS FILHO, Orlando. Teoria dos sistemas e o direito brasileiro. São Paulo: 
Saraiva, 2009. 
 
WEBER, Max. História geral da economia. São Paulo: Centauro, 2006. 
 
 
 
  



82 

ANEXO A – PESQUISA DE CAMPO 

REALIZADA NA 6ª SEMANA DA CONCILIAÇÃO, 2011, BELO HORIZONTE, MG 

 

Transcrição das entrevistas realizadas 

 

O que é conciliação? 

 

Advogado 1 – “Conciliação, na verdade, é a forma mais democrática e de maior justiça social 

de solução de conflitos. Na verdade, é uma forma alternativa de solução de conflitos, onde as 

partes estão envolvidas em um litígio, envolvendo interesses antagônicos e cada qual abre 

mão de uma parcela desse seu pretenso direito para encerrar aquele litígio. Então, na verdade, 

é a forma mais moderna e mais democrática de solução de conflitos e que promove a maior 

parcela da justiça social.” 

 

Advogado 2 – “Conciliar seria um acordo entre as partes com quais ambas abrem mão de um 

pouco de seu direito para chegar a um fim comum, que seria o acordo. Então seria isso, 

estabilidade, rapidez e transparência.” 

 

Advogado 3 – “Conciliação é uma forma que o judiciário e as partes envolvidas usam para 

pôr fim ao processo, pôr fim à demanda. Assim, um processo que poderia durar anos, muitos 

anos, na verdade em vários casos ele termina ali, de uma forma simples, rápida, objetiva e, na 

maioria das vezes, nem todas as partes saem satisfeitas, mas com o problema resolvido, ou 

seja, talvez um pouco satisfeitos e também um pouco insatisfeitos, porque não conseguiu tudo 

o que queriam, mas resolvem e a questão é pacificada.” 

 

Advogado 4 – “Bom, conciliação é chegar a um acordo que atenda às duas partes, verificar, 

cada um cede um pouco, atendendo os interesses comuns.” 

 

Advogado 5 – “Para mim, a conciliação é realmente a ideia de um apaziguamento de 

diferenças entre partes, que possam chegar a um acordo, minimizar conflitos que você tenha e 

restaurar o que você poderia dizer de paz ou de tranquilidade em um relacionamento, seja 

comercial, sentimental ou qualquer coisa assim, acho que é isso que é a ideia de conciliar, 

você realmente chegar a um equilíbrio entre as diferenças que estão existindo naquele 

momento.” 
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Advogado 6 – “Conciliação é um ato processual no qual as partes tentam entrar em acordo 

para pôr fim ao litígio.” 

 

Advogado 7 – “É o caminho, o meio mais célere e econômico que a tutela jurisdicional tem 

para se chegar e pôr fim a um processo, fazendo valer a vontade das partes sobrepondo-se à 

lei, ou melhor, com a consonância da lei. É um caminho, até pelo princípio da economia 

processual, para se atingir o fim de um processo, atingindo a finalidade e objetivando o 

interesse das partes.” 

 

Advogado 8 – “No meu entendimento, a conciliação é o melhor meio que a gente tem hoje 

para colocar fim a qualquer processo, qualquer demanda, qualquer pedido. Então uma parte, 

sem existir mais que a outra, cede e os acordos são feitos.” 

 

Advogado 9 – “Conciliação seria a tentativa de um acordo de interesse comum para as partes, 

de uma forma que acabe o processo o quanto antes, de uma forma interessante para ambos.” 

 

Advogado 10 – “Na conciliação, na verdade, na prática que eu vejo, a conciliação gera uma 

certa liberdade para que as partes cheguem a um acordo em relação ao litígio. Diferente da 

mediação. Na mediação tem geralmente um mediador que procura dar uma solução melhor ao 

caso, demonstrando às partes o que cada uma deve ceder em relação ao processo, cada um 

abrindo mão de uma determinada parte para se chegar a um acordo (...).” 

 

Advogado 11 – “Conciliação é uma tentativa de solucionar o litígio do meio mais rápido 

possível, dando oportunidade às partes de chegarem a um acordo em relação a determinada 

matéria que esteja em discussão. Seria isso.” 

 

Advogado 12 – “Na teoria, conciliação seria um momento propício para que ambas as partes 

conseguissem encontrar um meio termo que reduzisse o tempo processual e conseguisse 

conquistar o mínimo de justiça dentro daquele caso que está sendo trabalhado. Essa seria a 

teoria. Na prática, eu acho que a gente, meio, por exemplo, aqui no caso existe uma pressão 

política muito grande das seguradoras, para que o acordo seja feito dentro das medidas delas. 

Então, na verdade, você não tem muito uma conciliação, você tem mais uma, a parte 

contrária, ou seja, já que ela está em busca de seguro, ou ela aceita o que é proposto ou ela 

não concilia. Na prática, a gente vê isso. Eu vejo isso como advogado, eu vejo que as 
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propostas são limitadas, a gente não atende o desejo da outra parte, você atende uma tabela 

que já está pré-estabelecida e no direito que já está lançado. Tanto que isso não é conciliar, 

isso é uma forma de você aplicar diretamente uma medida e a outra parte aceita ou não.” 

 

Advogado 13 – “Conciliar, eu acho que seria você pegar uma lide e encontrar um objetivo 

que seja o melhor para ambas partes, você estaria conciliando ambos interesses.” 

 

Advogado 14 – “Conciliação, no meu entendimento, é a forma mais rápida de você conseguir 

findar um litígio, seja tanto judicial quanto extrajudicial, e geralmente nessas conciliações, 

que hoje é uma determinação do CNJ, você tem obtido um êxito de setenta, às vezes de até 

oitenta por cento, nos casos que a gente tem feito audiência. Eu acho hiper importante para 

conseguir baixar os processos no judiciário e importante para que as partes saiam satisfeitas 

também dessas audiências.” 

 

Advogado 15 – “É conciliar, para isso eu, minha atuação é sempre com ética, com 

responsabilidade. É agindo com clareza de informações com a parte ao todo, com o 

procurador que está adverso, para que a gente chegue a um denominador comum e consiga 

chegar a uma proposta de acordo que seja viável tanto para a seguradora quanto para o cliente 

e ir almoçar satisfeito, claro.” 

 

Advogado 16 – “Não sei, sinceramente, o termo técnico correto. Mas é tentar um acordo 

entre as partes.” 

 

Advogado 17 – “Seria um chamamento para que seja celebrado um acordo para que não 

chegue a um mérito de um litígio, então, seria uma solução a um litígio antes de uma sentença 

definitiva ou coisa parecida.” 

 

Advogado 18 – “É uma maneira que nós temos hoje para poder solucionar todos os tipos de 

litígios, não podemos esquecer que não é só litígio que já tem processo já instaurado, como 

demandas também extrajudiciais que podem vir a ser futuras judiciais.”  

 

Juiz 1 – “Bom, a conciliação, a meu ver, ela apresenta um método de aproximação voltada à 

celebração de um entendimento entre as partes litigantes, ou seja, conciliar significa pacificar, 

pôr fim ao litígio, aproximar duas partes que estão em conflito, fazendo com que aquele 
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conflito desapareça, dando lugar a um acertamento, ou seja, a um ambiente de plena 

satisfação em relação àquela pendência.” 

 

Juiz 2 – “A conciliação nada mais é do que a forma alternativa de solução de conflitos. Se 

trata de você entrar em comum acordo com a outra parte, sem a necessidade de recorrer ao 

poder judiciário, sendo que ela pode ser feita também durante o processo, ao ingressar no 

judiciário, você pode fazer a conciliação antes do processo correr. Mas, em tese, é que a 

conciliação seja feita antes de se procurar o poder judiciário. O conciliador atua, na presente 

audiência, como se fosse substituto do juiz. Ele não tem poderes de juiz, ele não assina, ele 

assina apenas como conciliador, mas é ele quem conduz a audiência. Ele pega o processo, 

encaminha o processo para os advogados das partes e eles tentam negociar. O conciliador não 

manifesta a opinião, que é a diferença da mediação, o mediador pode fazer colocações para 

tentar conduzir o processo. O conciliador não, ele é mero espectador e condutor da 

audiência.” 

 

Juiz 3 – “Conciliação é uma maneira alternativa de se solucionar os problemas, visando 

desafogar a demanda do poder judiciário, que a cada ano é mais crescente, e isso acarreta na 

velocidade dos processos. Então essa agilidade, a inserção da conciliação, ela vem nesse 

sentido, de procurar o acesso mais rápido à justiça, visando desafogar o poder judiciário. O 

conciliador atua no sentido de solucionar o problema de uma maneira célebre (sic), ele orienta 

as partes, ele busca, enfim, solucionar da maneira mais amistosa e mais satisfatória para quem 

foi lesado ou a parte que foi lesada, o autor no caso. E ele não tem os poderes de juiz, mas, no 

caso, procura orientar, sempre que possível, embasado na lei. É necessário fazer um curso 

sobre as leis, da aplicabilidade das leis, não é qualquer pessoa que pode ser conciliador. Ele 

tem que ter essa consciência, ele tem que saber da prática, para atender da melhor maneira 

possível. Se não o processo retorna e vai recorrer ao processo normal, quer dizer, em vez de 

ajudar, vai tornar mais moroso o julgado.” 

 

Conciliador 1 – “Conciliação é um processo autocompositivo, no qual um terceiro neutro 

imparcial junto às partes colabora para que consigam chegar a uma composição que satisfaça 

ambas as partes.” 

 



86 

Conciliador 2 – “Conciliação significa em resolver os conflitos entre as partes, seja pequenas 

causas ou não, o que for para juntar e acabar com esse conflito entre eles, para chegar a uma 

solução para concretizar o que cada um quer para ser beneficiado em um acordo entre eles.” 

 

Conciliador 3 – “Conciliação é quando as duas partes, o autor e o réu, eles entram em um 

acordo, eles tentam da melhor maneira resolver aquele litígio, é bom tanto para um quanto 

para o outro, quando chegam a um acordo é excelente. É um meio também que a justiça tem 

de resolver mais rápido os conflitos.” 

 

Conciliador 4 – “Conciliação é uma forma prática e rápida de se chegar a resolver o litígio, 

que é quando as partes tentam entrar em consenso, não tendendo para um lado nem para o 

outro, chegando a um meio termo entre a proposta dos dois.” 

 

Conciliador 5 – “É uma forma de agilizar o processo, para que evite que ele vá à justiça e de 

repente ele... É para evitar algum tipo de atrito, até justiça. Para resolver agora, no momento.” 

 

Conciliador 6 – “Conciliação é algo que você tem que, quer dizer, não há necessidade do 

juiz. O conciliador, ele age com uma certa... com mais agilidade, na forma de lei.” 

 

Conciliador 7 – “Conciliação é o melhor método de algum acesso melhor da sociedade a uma 

pacificação dos litígios, dos conflitos que vêm surgindo com o tempo. A conciliação, o 

objetivo principal dela é desafogar o poder judiciário, que também, digamos assim, essa 

pacificação mesmo dos conflitos que vem surgindo. A conciliação, digamos que, ela é o 

melhor caminho para chegar a um ponto final, a uma solução. Ela não necessita de gastar 

tempo nem dinheiro como necessita nos processos, com advogados, um desgaste até 

emocional de ambas as partes.” 

 

Conciliador 8 – “Como conciliador, o principal objetivo é você não, digamos assim, pender 

para um lado maior, ou então dar mais importância a um caso do que outro, ou de dar mais 

importância a mais uma pessoa do que outra pessoa. É chegar em um consenso entre as duas, 

fazer as duas enxergarem os erros e os acertos delas. Fazer as duas pessoas se conhecerem 

melhor e raciocinarem sobre aquele conflito, que, às vezes, é até um conflito bobo, um 

conflito de mais interesses, assim: ‘eu não quero deixar essa pessoa com o direito dela, porque 

isso está ferindo o meu direito, e eu não gosto disso’ – entendeu?” 
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Conciliador 9 – “Conciliação de conflitos ela é praticamente, digamos assim, ela não deixa 

chegar no processo. Ela é bem antes do processo. Ela surge também num âmbito de, digamos, 

extinguir o conflito, antes que chegue ao processo. Porque, digamos, existem dois vizinhos e 

eles estão disputando sobre um muro, caiu um muro, ver quem é que vai pagar o concerto do 

muro. Antes de vir esse conflito que teria entre os dois, vem a conciliação. Quando ocorre o 

conflito, já passa para a parte do processo. Então a conciliação é de prevenção, e usar de 

conciliação é para conciliar, dar um remédio para cumprir o litígio.” 

 

Conciliador 10 – “Conciliação é onde você une as ideias. A pessoa vem pensando no próprio 

umbigo, e a outra pessoa também. Chegam junto ao conciliador, eles expõem os fatos e eles 

vão ver o que eles estão pensando de si próprios, e ali eles vão unir esses fatos expondo ao 

conciliador e vão tentar juntar para fazer um acordo em comum. Então conciliação é isso.” 

 

Conciliador 11 – “Tecnicamente a conciliação é feita através da intervenção de um terceiro 

no litígio, promovendo algumas ideias de como seria feita essa solução.” 

 

Conciliador 12 – “Na conciliação, nós não damos opinião, a não ser quando procurados. A 

gente pega o processo, dá para o advogado do autor. O advogado do autor passa para o 

advogado da outra parte e nós não nos manifestamos. Se não chegar num acordo, a gente não 

fala nada, se eles pedirem alguma opinião, aí a gente pode dar. Então a função do conciliador 

é não interferir.” 

 

Conciliador 13 – “A conciliação é tentar um acordo entre as partes. Ela é feita da forma 

como é possível chegar a esse acordo, com intervenção ou sem intervenção desse terceiro na 

solução.” 

 

Conciliador 14 – “Tecnicamente, a conciliação é feita através da intervenção de um terceiro 

no litígio, promovendo algumas ideias de como seria feita essa solução. Então as partes 

entram em um acordo entre si ou não. Se sim, o juiz homologa o acordo.” 

 

Conciliador 15 – “É uma forma de resolver os conflitos sem passar pelo judiciário. Dessa 

forma, o processo fica mais rápido. As partes participam mais e podem se expressar mais, 

mostrando o que querem. Então, os acordos acabam sendo feitos. Mas há vezes que não tem 

jeito, se não fizer o acordo, todo mundo sabe que vai demorar mais.” 
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Conciliador 16 – “Acho que seria algo parecido com isso: você media uma decisão. Você 

não tem esse peso, a demora e as complicações que você costuma ter no processo, o que deixa 

ambos os lados satisfeitos em relação ao resultado.” 

 

Nota: conceituação da conciliação, por parte do CNJ 

 

O que é conciliação? 

“É um meio alternativo de resolução de conflitos em que as partes confiam a uma 

terceira pessoa (neutra), o conciliador, a função de aproximá-las e orientá-las na construção de 

um acordo. O conciliador é uma pessoa da sociedade que atua, de forma voluntária e após 

treinamento específico, como facilitador do acordo entre os envolvidos, criando um contexto 

propício ao entendimento mútuo, à aproximação de interesses e à harmonização das 

relações”.38 

 

 

  

                                                 
38 Disponível em http://www.cnj.jus.br/index.php. 
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ANEXO B – Cartilhas distribuídas na 6ª Semana da Conciliação em Belo Horizonte-MG 
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