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RESUMO 

 

BIANCHINI, Aline Lemos Reis. A institucionalização da mediação no Sistema Brasileiro 

de Justiça, como política pública visando à Cultura de Paz. 2018. 124 f. Dissertação 

(Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2018. 

 

O presente trabalho apresenta uma discussão a respeito da pertinência da institucionalização da 

mediação, do ponto de vista de uma política pública que visa a promoção de uma mentalidade 

voltada para a “cultura da paz”. Neste eixo, cuida de pontuar o que é paz e cultura de paz, bem 

como propõe uma desconstrução de paz na filosofia e nas expressões simbólicas do termo, nas 

diversas tradições. Também analisa algumas falas referentes à mediação e a hábitos de 

litigiosidade brasileira, para relativizar a construção teórica de que, necessariamente, a 

mediação é o meio alternativo de conflito que expressa uma cultura de paz e uma postura 

emancipatória de uma sociedade. A crise de Justiça é frequentemente apontada pela doutrina 

como ponto de partida para uma política pública de implantação de alternativas para o processo 

e para a sentença. Por isso, para as discussões propostas, analisa-se também alguns dados 

estatísticos referentes à crise de administração de Justiça, para compreender suas características, 

tais como quais setores ou instâncias são mais demandados no Poder Judiciário, quais setores 

apresentam maior estoque de processos, qual o tamanho da máquina Judiciária para enfrentar 

este estoque, quais assuntos mais demandados e quais a população tem maior predisposição a 

demandar. Estes dados são úteis e relevantes, na medida em que, se o trabalho argumenta que 

o formato do sistema de soluções de conflitos se relaciona com o arcabouço político e cultural, 

então estes dados permitem uma leitura da máquina judiciária a partir do cenário brasileiro. 

 

Palavras-chave: Cultura da Paz. Pacificação de Conflito. Mediação. Emancipação. ADR. 

  



ABSTRACT 

 

BIANCHINI, Aline Lemos Reis. The institutionalization of mediation in Brazilian system 

of justice, as a policy aiming a Peace culture. 2018. 124 f. Dissertação (Mestrado em Direito) 

– Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 

This paper presents a discussion about the relevance of the institutionalization of mediation, 

from the perspective of public policy aimed at the promotion of a mindset focused on "culture 

of peace". From this point of view, it aims to settle what is peace and a culture of peace, as well 

as proposes a deconstruction of peace in philosophy and in the symbolic expressions of the 

word, as translated in other cultural traditions. It also analyzes a few speeches related to 

mediation and Brazilian litigation habits, to relativize the theoretical construction in which 

mediation necessarily means a method related to a culture of peace and expresses an 

emancipatory stance of a society. Scholars often point out the crisis of Justice as a starting point 

for a public policy of deploying alternatives to the process and for the sentence. So, for the 

present discussion, this paper will analyze some statistical data relating to the administration of 

Justice, in order to understand its features, such as, which sectors or instances in Judiciary are 

more demanded, which sectors feature largest inventory of processes, how the judiciary system 

is approaching this number of processes, what are the subjects that society demands more, and 

where the population has a greater predisposition to demand. These data are useful and relevant 

because if the work argues that the engineering of the system relates to the political and cultural 

framework, so these data enable a reading of the judicial machine from the Brazilian scenario. 

 

Key words: Peace Culture. Conflict Resolution. Mediation. Emancipation. ADR. 
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INTRODUÇÃO 
 

O trabalho foi desenvolvido com a preocupação de ser pertinente à linha de pesquisa 

“Direito e desenvolvimento”, com a observação de que desenvolvimento deverá ser 

compreendido de maneira ampla, nas mais diversas dimensões. De fato, o recorte do 

desenvolvimento pode ser múltiplo, entendido de forma mais restritiva (considerando apenas o 

desenvolvimento econômico, por exemplo) ou de forma mais ampla. 

Optamos por entender desenvolvimento da forma como é adotado pela Organização das 

Nações Unidas (ONU, 2015), órgão para o qual o desenvolvimento buscado deve ser o 

“desenvolvimento sustentável nas suas três dimensões – econômica, social e ambiental – de 

forma equilibrada e integrada” (ONU, 2015, p. 3). 

A Agenda 2030 é uma declaração de compromisso firmado pelos líderes de 193 Estados 

membros da ONU, que participaram da Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento 

Sustentável, ocorrido na sede da organização, em Nova York (EUA), entre 25 e 27 de setembro 

de 2015. O documento visava implantar uma agenda de objetivos para os próximos 15 anos, 

para a promoção do desenvolvimento sustentável, que também incluirá um plano de ações tanto 

por parte da comunidade internacional quanto dos governos locais, “na promoção da 

prosperidade comum e do bem-estar para todos” (ONU, 2015b). 

O documento é composto de 17 objetivos, que se desdobram em 169 metas que 

englobam os mais diversos assuntos, como erradicação da pobreza, igualdade de gênero, 

universalização da educação, acesso e uso consciente dos recursos hídricos, crescimento 

econômico, acesso a serviços de saúde, entre outros. 

Dentre eles o “Objetivo 16” coloca a dimensão da Justiça dentre aqueles necessários ao 

desenvolvimento, pontuando nesta esfera, como objetivo a ser alcançado, “(...) promover 

sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à 

justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis” 

(ONU, 2015, p. 36). Para o órgão, a dimensão da justiça é indissociável do desenvolvimento 

sustentável, pois: 

 
O desenvolvimento sustentável não pode ser realizado sem paz e segurança; e 
paz e segurança estarão em risco sem o desenvolvimento sustentável. A nova 
Agenda reconhece a necessidade de construir sociedades pacíficas, justas e 
inclusivas que ofereçam igualdade de acesso à justiça e que são baseadas no 
respeito aos direitos humanos (incluindo o direito ao desenvolvimento), em 
um efetivo Estado de Direito e boa governança em todos os níveis e em 
instituições transparentes, eficazes e responsáveis. Fatores que dão origem à 
violência, insegurança e injustiça, como a desigualdade, a corrupção, a má 
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governança e os fluxos financeiros e de armas ilegais, são abordados na 
Agenda. (ONU, 2015, p. 12) 

 
Em outro documento, a “Declaração e Programa de Ação sobre uma Cultura de Paz”, 

proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, na 107ª sessão plenária, em 13 de 

setembro de 1999, “a fim de promover e fortalecer uma Cultura de Paz no novo milênio” (ONU, 

1999, p. 2-3), estabelece em seu artigo 1º que: 

 
Artigo 1º. 
Uma Cultura de Paz é um conjunto de valores, atitudes, tradições, 
comportamentos e estilos de vida baseados: 
a) No respeito à vida, no fim da violência e na promoção e prática da não-
violência por meio da educação, do diálogo e da cooperação; [...] 
e) No compromisso com a solução pacífica dos conflitos; [...] 
j) Na adesão aos princípios de liberdade, justiça, democracia, tolerância, 
solidariedade, cooperação, pluralismo, diversidade cultural, diálogo e 
entendimento em todos os níveis da sociedade e entre as nações; e animados 
por uma atmosfera nacional e internacional que favoreça a paz. 

 
O texto do artigo 1º é reforçado pelo artigo 3º do mesmo documento, que declara que: 

 
Artigo 3º. 
O desenvolvimento pleno de uma Cultura de Paz está integralmente 
vinculado: 
a) À promoção da resolução pacífica dos conflitos, do respeito e entendimento 
mútuos e da cooperação internacional; [...] 
d) À possibilidade de que todas as pessoas, em todos os níveis, desenvolvam 
aptidões para o diálogo, negociação, formação de consenso e solução pacífica 
de controvérsias; (ONU, 1999, p. 3) 

 
Assim, nos parece suficientemente argumentado que a busca por soluções pacíficas de 

conflitos, baseada no diálogo, na cooperação entre as partes, e na negociação, bem como a 

preocupação com instituições eficazes, transparentes e que respeitem o Estado de Direito e os 

Direitos humanos, integram uma agenda que visa à promoção do desenvolvimento, ao menos 

em teoria, sendo que a discrepância existente entre a teoria e a prática serão melhor discutidas 

na terceira parte deste trabalho. 

A presente dissertação é dividida em três capítulos. No primeiro capítulo será feito um 

recorte da crise judiciária, através das estatísticas produzidas pelo próprio Sistema de Justiça 

brasileiro, por meio do Conselho Nacional de Justiça, tais como o Relatório anual “Justiça em 

Números”, um estudo sobre litigiosidade comparada, e outro levantamento dos 100 maiores 

litigantes da justiça, ambos de 2011. Também serão utilizadas outras fontes de pesquisas, como 

as produzidas pela equipe ligada à Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas (o índice 

ICJ-Brasil). Os dados levantados serão cruzados, procurando demonstrar um retrato mais 
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aprofundado da crise, argumentando, com isso, que esta não se limita a uma massa indistinta 

de 79 milhões de processos. Há gargalos e há assuntos que são mais demandados, há instâncias 

e setores dentro da máquina que concentram maior porcentagem de estoque, há assuntos que a 

população em geral se sente mais propensa a trazer ao Poder Judiciário. Não são 79 milhões de 

processos de indivíduos contra indivíduos. Não são 79 milhões de brigas entre vizinhos. 

A experiência demonstra que, em geral, quando a doutrina se refere ao movimento dos 

meios alternativos, a redação com frequência se inicia fazendo referência à crise judiciária, ao 

enorme número de processos, ao tempo de espera pela solução dos casos. Os meios alternativos 

em geral, e a mediação e a conciliação em especial, são então apresentados como uma solução 

pensada para diminuir o número de casos. 

Mas a mediação e a conciliação não são métodos que se prestam a tudo. Apresentam 

vantagens e desvantagens. Dentre as vantagens, especificamente para o caso da mediação, está 

a possibilidade de se tratar o conflito em uma dimensão mais completa, levando-se em conta 

dimensões invisíveis como o cenário emocional, em dimensões psicológicas, estruturais, 

culturais e emocionais, algo que a sentença não alcança. Por outro lado, a mediação deixa de 

ser recomendável por poder acentuar a desigualdade de poder entre as partes, o que a tornaria 

discutível para boa parte das demandas. E nem todos os conflitos têm dimensões emocionais 

que devam ser tratadas, como no caso de violência doméstica. 

A análise dos dados estatísticos revela onde a prestação do serviço judiciário está sendo 

insuficiente, mas também deixa transparecer quais setores da sociedade civil, da gestão do 

serviço público e do mercado estão funcionando de maneira disfuncional. Quem são os maiores 

litigantes? Por que demandam tanto, e/ou por que são tão demandados? Quais assuntos a 

população brasileira se sente mais inclinada a judicializar? Para quais destes casos a mediação 

é um método indicado como resolução de demanda? 

A compreensão de onde estão os estoques de processos suporta muitas das 

considerações que serão feitas ao longo do trabalho, sobretudo em relação às críticas aos hábitos 

de litígio da população brasileira. Há muitos outros dados que devem ser consultados, como a 

estrutura disponível de serviço judiciário que é oferecida à população (o número de advogados, 

o número de juízes, de conciliadores, de funcionários, de varas e/ou unidades judiciárias por 

município), ou o grau de instrução e poder econômico das diversas regiões (como medida de 
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acesso à justiça, a advogados, a informação sobre os próprios direitos, acesso à estrutura 

judiciária1, etc.), e até mesmo de que tipo de litigantes e de demandas este estoque é composto. 

No capítulo dois, o movimento dos meios alternativos de resolução de demandas entra 

em foco. O capítulo se dedicará a explicar os movimentos históricos, filosóficos e culturais que 

culminaram com o atual interesse pelos meios alternativos, em especial a mediação. Também 

será feita uma revisão das principais alterações legislativas, com as mudanças ocorridas em 

relação à mediação, no sistema de justiça brasileiro. Estes novos instrumentos legislativos, e as 

diversas reformas no ordenamento constituem a institucionalização da mediação. Também 

revelam a maneira como o Estado brasileiro se coloca ante este instrumento, a que objetivos 

serve, permitindo assim, discorrer sobre os objetivos postos (se desejáveis ou não), e sobre a 

eficácia desta política (se apta a atingir estes objetivos). 

Finalmente, no capítulo terceiro falaremos sobre a mediação do ponto de vista de uma 

medida destinada a atender o ideal de uma “cultura da paz”. Para isto, as discussões iniciam-se 

com a desconstrução e uma tentativa de construção do conceito de paz: como este conceito 

evoluiu ao longo da história, e o que significa dentro das diversas tradições culturais. Logo 

após, discute-se sobre a mediação como instrumento de promoção de uma cultura de paz, bem 

como se falará sobre as limitações e as vantagens deste método, nesta perspectiva de um 

instrumento para um fim. 

Dentro desta ótica, o capítulo também se propõe a comparar as diversas acepções de 

paz, bem com pontuar quais as adotadas pela comunidade internacional a respeito da “cultura 

da paz” e algumas opiniões correntes relacionadas à implantação desta política pública no 

Brasil. É neste capítulo que se fará uso das conclusões e das leituras levantadas nos dois 

primeiros, procurando apresentar um cenário que considere as diversas nuances entre a teoria 

sobre a mediação e a realidade social, política e econômica do país. 

  

                                                 
1 Por acesso à estrutura judiciária nos referimos à estrutura física propriamente dita, pois, em não 

havendo um centro judiciário instalado na comarca de residência daquele que necessite dos serviços 
da Justiça, o deslocamento para comarcas vizinhas certamente representa um aumento no custo do 
acesso à justiça, e um aumento na dificuldade de participação cidadã. No Brasil, um exemplo desta 
situação encontra-se nas comunidades ribeirinhas do norte do país, onde o acesso é difícil e quase todo 
dependente de barcos. A organização judiciária nestas comunidades precisou ser adaptada a esta 
realidade. 
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1. UMA LEITURA SOBRE A CRISE JUDICIÁRIA BRASILEIRA 

 

A duração razoável do processo é um princípio do Direito Processual, mas também é 

um direito fundamental do cidadão, cristalizado e institucionalizado em forma de mandamento 

constitucional na ordem brasileira, no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal de 

19882. Também é no bojo do art. 5º que figuram outros princípios e garantias, dentre elas, o 

princípio da efetividade, insculpido no inciso XXXV, extremamente correlacionado com a 

garantia da duração razoável do processo, eis que quanto mais tardiamente se entregue o bem 

da vida, maior chance de ter sido total ou parcialmente esvaziado de valor e utilidade. 

A duração razoável do processo é também multidimensional, de matizes transcendentes 

ao mundo jurídico por ter relação direta com a higidez das instituições e do Estado. É até um 

tanto óbvio relacionar o bom funcionamento das instituições com o desenvolvimento (e 

funcionamento) social e econômico do país. Mas ainda assim, a questão aparece explicitada 

logo nas razões introdutórias do relatório produzido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), 

considerado um dos mais importantes sobre a questão da confiabilidade das instituições 

brasileiras: 

 

Uma questão que afeta profundamente o desenvolvimento econômico e social 
de um país é a capacidade do Judiciário de se apresentar como instância 
legítima na solução de conflitos que surgem no ambiente social, empresarial 
e econômico. Uma das formas de se medir essa legitimidade é por meio das 
motivações que levam os cidadãos a utilizar (ou não) o Judiciário e a confiar 
(ou não) nele, em termos de eficiência (celeridade), capacidade de resposta 
(competência), imparcialidade, honestidade e acesso (facilidade de uso e 
custos). (RAMOS, 2017, p. 03) 

 

De fato, há uma corrente eficientista3 na doutrina, que se ocupa em traçar a relação entre 

os serviços judiciários e o desempenho do mercado: que tratam do impacto de um sistema 

jurídico moroso, ineficiente e burocrático na ordem econômica, na livre concorrência e a 

segurança jurídica necessárias à produção e à inovação, o respeito à propriedade privada e à 

                                                 
2 Inserido pela Emenda Constitucional nº 45/2004. 
3 Gabbay explica que, embora a Constituição Federal de 1988 consagrasse a preocupação com o acesso 

à Justiça, inclusive apontada pela autora como “um importante marco institucional do movimento”, 
posteriormente, este movimento acaba se tornando alvo de um “discurso eficientista preocupado com 
a segurança jurídica, previsibilidade, e celeridade na prestação jurisdicional e seus impactos na 
economia”. Atribui o nascimento deste discurso ao campo da Economia, segundo a qual “teve como 
um de seus elementos centrais os custos e riscos advindos da incerteza jurisdicional de um Judiciário 
moroso e imprevisível quanto às decisões judiciais sobre o cumprimento dos contratos, respeito à 
propriedade privada e executoriedade dos títulos de crédito” (2011, p. 67). 
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propriedade intelectual, às patentes, ao investimento em pesquisa e desenvolvimento, etc. Por 

isso, a preocupação com a higidez e a legitimidade institucional, sobretudo como fator de 

obstáculo ao desenvolvimento. 

Mas a morosidade e ineficiência do sistema de distribuição de justiça brasileiro 

transcendem o aspecto econômico, afetando a manutenção da estabilidade política e social do 

Estado de Direito e da ordem social brasileira. A manutenção da ordem social e a estabilidade 

da vida social dependem de uma fé, ainda que mínima, no bom funcionamento do Estado e das 

instituições. 

Essa descrença é ainda mais ameaçadora para a ordem social quando a instituição que 

não funciona bem é o Sistema de Justiça, pois é este sistema que exerce a função de proteger 

os direitos e a ordem jurídica, corrigir os excessos e punir os atos atentatórios contra os direitos 

materiais de cada um. 

Entretanto, na contramão do recomendado, o sistema de justiça4 brasileiro está em crise. 

Esta é a percepção da população brasileira5, percepção confirmada também por estudos 

estatísticos, realizados junto ao Poder Judiciário nacional. 

Dentre estes documentos, desde 2004 o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) vem 

produzindo, anualmente, o relatório Justiça em Números, responsável por levantar dados a 

respeito do Sistema Judiciário brasileiro. Como o próprio relatório esclarece, em seu capítulo 

introdutório, os números colhidos são importantes por duas razões: i. pode-se quantificar o 

fluxo processual dentro dos tribunais, revelando assim, pistas para entender onde o Sistema de 

Justiça está falhando, e, até mesmo, pode-se conjecturar o motivo disso acontecer. Em outras 

palavras, os dados colhidos dão pistas importantes sobre qual é o problema, e quais as suas 

                                                 
4 Por uma questão de método, é preciso que fique pontuado que a expressão “Sistema de Justiça”, neste 

trabalho referir-se à ao complexo composto pelas estruturas que compõem o Poder Judiciário, ou seja, 
a própria máquina judiciária (sua estrutura física, seus insumos, sua força de trabalho, sua organização 
interna, etc.), acrescidos do capital material, composto do conjunto legal e jurídico a ser aplicado (o 
sistema legal), e como este se organiza. É o Estado, quando atua como solucionador de conflitos, e 
todo o tipo de estrutura, insumos e capitais ideológicos que utiliza para desincumbir-se desta tarefa. 

5 Tomamos como base o ICJ-Brasil (Índice de Confiança na Justiça Brasileira), relatório estatístico 
produzido pela Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, de responsabilidade da 
prof. Luciana de Oliveira Ramos. Entretanto, o próprio relatório de 2017 (1º Semestre) introduz-se, 
afirmando não ser tal crise, fenômeno moderno e faz referências a outras pesquisas produzidas segundo 
as quais a legitimidade do judiciário estaria sendo questionada, com relação a sua excessiva 
burocratização e (in)eficiência, desde a década de 80. São estas: SADEK, Maria Tereza, ARANTES, 
Rogerio B (1994). A crise do Judiciário e a visão dos juízes. Revista USP, n. 21, pp. 34-45; 
ZAFFARONI, Eugênio Raúl (1995). Poder Judiciário: crises, acertos e desacertos. São Paulo: RT; 
WERNECK VIANNA, Luiz, CARVALHO, Maria Alice R. de, PALÁCIOS, Manuel & BURGOS, 
Marcelo. (1999), A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. Rio de Janeiro: Revan; 
SADEK, Maria Tereza (2001). Acesso à Justiça, São Paulo: Fundação Konrad Adenauer. 
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causas; ii. E, a partir deste diagnóstico, os administradores públicos podem então se organizar 

para solucionar os nós do sistema, onde esse sistema não funciona tão bem. Por isso, estas 

estatísticas certamente servem como substrato para a construção de políticas públicas que visam 

o melhoramento do funcionamento do Sistema de Justiça. 

Os dados levantados pelos anuais e sucessivos relatórios realizados pelo CNJ revelam o 

que na prática já se é sentido: de fato, a Justiça brasileira pode ser considerada lenta. Além 

disso, é também ineficiente, já que aliada à grande espera pelo provimento judicial está uma 

enorme dificuldade em se conseguir entregar o bem a quem de direito. 

É na fase de execução que o tempo do processo quase triplica, em relação ao 

procedimento de conhecimento, e, concentra a maior taxa de congestionamento de processos 

de todos os procedimentos e fases processuais. Este número se mantém constante na grande 

maioria dos tribunais avaliados. 

Ou seja, no Brasil, se espera anos por uma sentença que, quando prolatada, não se 

consegue fazer cumprir. Ou ainda, quando se consegue, o procedimento necessário toma, em 

média, três vezes mais que a fase probatória. 

E neste ponto, ao contrário do que seria o ideal, o relatório aponta que a máquina do 

judiciário, compreendida como todo o aparato humano, de material, insumos, equipamentos, 

sua estrutura organizacional, não é capaz de prover a demanda (a capacidade é estimada em 

27% apenas para a justiça de primeiro grau, como se verá), apesar de ser considerada já 

agigantada e muito inchada, de custos altíssimos ao Estado brasileiro e ao contribuinte e ao 

jurisdicionado. A consequência é o acúmulo progressivo no estoque de demandas esperando 

por um provimento. 

O relatório também aponta outro dado alarmante relacionado com a questão do 

congestionamento: a constatação de que, a cada ano, o número de novos processos vem 

aumentando. E claro, esta constatação aliada à ideia de que a máquina judiciária não dá conta 

do volume que já entra, e que o volume acumulado é de grande monta, montada está a receita 

para o caos. 

De qualquer forma, a inoperância do judiciário brasileiro é um problema de gravíssima 

proporção, não só que ameace o processo de desenvolvimento, mas que coloca em risco a 

própria ordem democrática e a segurança jurídica do país. Daí o afã em se procurar soluções. 

É este o pano de fundo para que os teóricos e os gestores do sistema de justiça tomem 

interesse pelo movimento que incentiva formas alternativas de resolução de conflitos (ADR em 

inglês). 
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Mas é preciso deixar claro que o que ocorre atualmente no cenário brasileiro é apenas a 

institucionalização dos meios alternativos de resolução de conflitos, para que então seja 

possível a exploração destes métodos como parte da atividade judicial (e não jurisdicional). O 

que os gestores do Estado fazem é apenas regulamentar seu funcionamento, criando órgãos, 

definindo competências, regulamentando diretrizes, definindo princípios a serem seguidos, e 

coibindo os excessos e abusos nas práticas que contrariem a boa-fé e a justiça. 

Quando o Poder Judiciário passa a oferecer a solução da mediação, através dos 

CEJUSCS (Centros Judiciários de Resolução de Conflitos e Cidadania) e das Varas, o método 

de mediação não está sendo inventado pelos departamentos de Justiça, e nem era ilegal antes e 

está sendo autorizado. Aliás, o acordo, a negociação, e até a mediação, como meios de solução 

de conflitos são tão ancestrais quanto a convivência do ser humano em grupo. 

Enquanto o juiz investido de poder jurisdicional apareceu somente após a consolidação 

dos Estados modernos, desde que o homem passou a andar junto com outros homens, para 

sobreviver, os conflitos eram resolvidos ou pela força ou pelo acordo, talvez pela mediação de 

alguma figura de autoridade como um ancião, ou líder espiritual. 

Neste panorama, o escopo deste trabalho é justamente estudar e compreender o processo 

de institucionalização da mediação dentro da ordem jurídica brasileira, como política pública 

voltada a resolver um problema de crise institucional do sistema de justiça. 

Com este objetivo, que se compõem de tantos outros, como a tarefa de mapear e 

compreender a crise do judiciário brasileiro, de refletir sobre o Estado moderno e a adequação 

da jurisdição como método de pacificação social, em meio às transformações que ocorreram 

nos últimos séculos, também compõem as reflexões pretendidas a análise dos discursos 

utilizados para justificar a institucionalização da mediação e dos ADRS, sobretudo a exaltação 

da paz e harmonia social que geralmente os acompanha, em oposição a outros valores, tais 

como a questão do poder (e seu desequilíbrio), emancipação social (e do processo de 

movimentos sociais e luta por direitos e reconhecimento), fortalecimento do sentido de 

comunidade, e de empatia, entre outros aspectos. 

 

1.1 Índice de confiança na Justiça: como a população vê o Judiciário e suas instituições? 

 

O Índice de Confiança na Justiça no Brasil (ICJ-Brasil) é um índice de percepção da 

população brasileira com relação à atuação da Justiça e outras instituições relacionadas. A 

escala de pontuação varia de 0 a 10, e é composta de dois subíndices: 
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i. um índice de percepção, pelo qual é medida a opinião da população sobre a 
Justiça e a forma como ela presta o serviço público; 
ii. um subíndice de comportamento (predisposição), por meio do qual 
procuramos identificar a atitude da população, se ela recorre ao Judiciário para 
solucionar determinados conflitos. (RAMOS, 2017, p. 04) 

 

O detalhamento da metodologia do relatório do ICJ-Brasil explica que os índices foram 

construídos separadamente. Para a obtenção do “índice de percepção” foram feitas oito 

perguntas, em abordagem direta ao entrevistado, que objetivavam coletar a opinião sobre o 

Judiciário no que diz respeito (i) à confiança, (ii) à rapidez, (iii) aos custos do acesso, (iv) à 

facilidade no acesso, (v) à independência política, (vi) à honestidade, (vii) à capacidade para 

solucionar os conflitos levados a sua apreciação e (viii) ao panorama dos últimos 5 anos 

(RAMOS, 2017). 

Com relação ao levantamento do subíndice de comportamento, que se destina a avaliar 

a predisposição do entrevistado, foram construídas seis situações diferentes e pediu-se ao 

entrevistado que dissesse diante de cada uma delas, qual a chance de procurar o Poder Judiciário 

para solucionar o conflito. As respostas que eram possíveis para essas perguntas eram: (i) não; 

(ii) dificilmente; (iii) possivelmente; (iv) provavelmente; (iv) sim, com certeza. As situações 

foram pensadas de forma que envolvessem conflitos suscetíveis a qualquer pessoa de uma 

população urbana, dentro da matéria de competência da Justiça Comum e do Trabalho. Para 

este cenário, portanto, foram elaborados casos envolvendo direito do consumidor, direito de 

família, direito de vizinhança, direito do trabalho, e também, um caso envolvendo Poder 

Público e um caso envolvendo prestação de serviços por particulares. Foram excluídas as 

situações relativas à área penal, pois, segundo justifica o relatório, no que se referem à jurisdição 

criminal, as pessoas envolvidas não têm a prerrogativa de decidir ou não se irão se submeter ao 

Poder Judiciário. 

A amostragem do relatório compunha-se de 1.650 pessoas entrevistadas, de sete Estados 

da Federação e do Distrito Federal. São 150 pessoas do Estado do Amazonas (população de 

2.100.528 habitantes), 200 entrevistadas na Bahia (população de 9.045.159 habitantes), 300 em 

Minas Gerais (população de 14.161.739 habitantes), 150 em Pernambuco (6.045.159 

habitantes), 200 no Rio de janeiro (11.831.103 habitantes), 150 no Rio Grande do Sul 

(7.932.758 habitantes), 350 em São Paulo (30.411.034 habitantes), e 150 no Distrito Federal 

(1.830.065). As entrevistas, para o relatório de 2017, foram realizadas entre maio e junho de 

2017 (RAMOS, 2017, p. 26.). 

A apuração dos índices do relatório resultou em queda na avaliação da Justiça, para o 

ano de 2017, com relação aos anos anteriores. O ICJ-Brasil passou de 4,9 em 2016 para 4,5 em 
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2017. Os subíndices também tiveram queda, sendo que o subíndice de comportamento passou 

de 8,6 para 8,4, enquanto a queda mais drástica ocorreu no índice de percepção, que passou de 

3,4 para 2,8 em 2017. 

Em relação a este resultado, há duas dimensões que precisam ser consideradas 

separadamente. A primeira delas é a morosidade da Justiça. Consistentemente, desde as 

primeiras séries realizadas, o Judiciário tem sido percebido pela população brasileira como 

lento, caro, e difícil de ser utilizado. Destas 3 realidades, a morosidade na prestação 

jurisdicional é a que mais afeta a confiança nesta instituição. No primeiro semestre de 2017, 

81% dos entrevistados para o relatório do ICJ-Brasil responderam que o Judiciário resolve os 

casos de forma lenta ou muito lenta. Em seguida ficou a questão do custo para o jurisdicionado, 

sendo que 81% dos entrevistados mencionaram este dado. Esta percepção já coloca de uma 

forma relativamente estável a avaliação judicial entre os 29 e os 34 pontos desde 2013 até 2016. 

De forma que é um problema perceptível e persistente, contudo, demonstrando melhoras e 

pioras de um ano para outro na avaliação do serviço. 

A questão da morosidade na prestação do serviço não é nova. E nem é um problema 

localizado. Relaciona-se com o que Boaventura de Souza Santos chama de “crise da 

administração da Justiça” (2010, p. 165), relacionada com a expansão dos direitos sociais a 

partir da década de 60, e a integração da classe trabalhadora nos circuitos de consumo (que até 

então era fora de seu alcance). A transição da sociedade manufatureira para a produção em 

massa e o barateamento das mercadorias, juntamente com a expansão de direitos, tudo isso 

contribuiu para que mais pessoas tivessem necessidade/possibilidade de utilizar do serviço 

judiciário. E o sistema judiciário, por outro lado, tem apresentado tímidas reformas em resposta 

a esta nova demanda. Este fenômeno parece ser comuns ao menos no eixo da civilização 

ocidental moderna. 

Contudo, para o ano de 2017, outro dado aparece no relatório acrescentando uma nuance 

diferente nestas opiniões: o resultado do ICJ-Brasil de 2017 foi severamente afetado pelas 

agitações políticas do ano de 2016. 

Curiosamente, a sensação de insegurança causada por estes eventos afetou o índice de 

confiança em todas as instituições pesquisadas, sendo que todas tiveram índices piores em 

relação aos anos anteriores, o que revela um abalo na confiança da população nas instituições 

per si, e um sentimento de descontentamento e desesperança com os atuais arranjos políticos, 

sociais, governamentais, institucionais, etc. Nem mesmo a Igreja Católica, que pouco tem 

relação com estas questões políticas, se salvou da queda no índice de confiança, apresentando 

o pior valor desde 2013. 
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No ranking de instituições confiáveis, os brasileiros confiam mais em empresas privadas 

do que nas principais instituições democráticas do país, e, até mesmo as Forças Armadas, com 

56%, lideram o ranking de confiança nas instituições. Não é de se surpreender algum 

movimento nas redes sociais em favor de situações de exceção com um Estado de exceção e 

ditadura militar. 

O assunto carece de maiores investigações, mas uma hipótese que pode ser levantada 

para explicar este fenômeno é a de que naturalmente as instituições vêm se tornando círculos 

fechados, aos quais a população tem cada vez menos acesso, tanto no sentido de ingresso, 

quanto no sentido de transparência sobre o funcionamento. 

Uma situação que seria um indício dessa constatação é a de que com exceção dos dois 

primeiros lugares do ranking6, em geral as instituições que são mais acessíveis e que fazem 

parte da vida cotidiana do cidadão são mais bem avaliadas. 

Surpreendentemente, redes sociais foram mais bem avaliadas (como confiáveis) do que 

a imprensa escrita e as Emissoras de TV, sendo que a divulgação e o compartilhamento de 

informações nestas plataformas não têm qualquer vínculo com a credibilidade da informação, 

ou com a veracidade do conteúdo que está sendo compartilhado. 

Nas plataformas virtuais, qualquer pessoa do povo pode emitir uma opinião, 

compartilhar uma imagem, ou um vídeo, ou qualquer outro arquivo. O conteúdo ideológico 

daquilo que foi manifestado pode ser republicado por qualquer pessoa, em uma estrutura 

semelhante à da propagação de um vírus, e por isso, recebendo a alcunha de “viral”. A 

propagação viral de informações faz com que a atribuição da responsabilidade ao emissor 

original seja virtualmente pulverizada. Nas emissoras de TV e nas mídias escritas, ainda que o 

conteúdo possa ser manipulado ideologicamente por diversos mecanismos, existe um 

responsável legal identificável, e passível de responsabilização. Mas, ao contrário dos jornais, 

emissoras de TV, as redes sociais são diariamente alimentadas pela participação de seus 

usuários, sendo uma espécie de praça pública moderna. 

Outros resultados, como a liderança das forças armadas no primeiro lugar do ranking, 

também pode se relacionar com a péssima avaliação do Poder Judiciário, quando lido em 

conjunto com outras instituições democráticas. Um governo ineficiente, inacessível, com 

                                                 
6 Segundo o ICJ-Brasil (RAMOS, 2017, p. 13), o ranking das instituições por índice de confiança é: 1º 

Forças armadas (56%), 2º Igreja Católica (53%), 3º Redes Sociais (Facebook, Twitter, etc.) (37%), 
Imprensa escrita (35%), Emissoras de TV (30%), Grandes Empresas (29%), Ministério Público (28%), 
Polícia (26%), STF (24%), Poder Judiciário (24%), Sindicatos (17%), Congresso Nacional (7%), 
Partidos Políticos (7%) e Governo Federal (7%). 
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círculos de poder fechados, e ainda por cima corrupto gera naturalmente um sentimento de 

desesperança e medo do desamparo. 

Mas à parte desta sensação geral de desconfiança da sociedade civil em relação às suas 

instituições, a segunda dimensão a respeito da péssima avaliação do Poder Judiciário a ser 

considerada é a de que, comparado com as demais entidades do ranking, o Poder Judiciário 

despencou de posições na lista. Atualmente, o Poder Judiciário ocupa a 10ª posição no ranking 

das instituições brasileiras, em índice de confiança, o que representa uma das últimas 

classificações: 

 

Cerca de um quarto dos brasileiros afirmou confiar ou confiar muito no Poder 
Judiciário, número ligeiramente abaixo da confiança na Polícia (26%). Tal 
percentual encontra-se bastante abaixo de outras instituições como as Forças 
Armadas (56%) e a Igreja Católica (53%). Os brasileiros também confiam 
mais nas Redes sociais, na Imprensa Escrita, nas Emissoras de TV, nas 
Grandes Empresas e no Ministério Público, do que no Judiciário. 
Todavia, atrás do Poder Judiciário está a confiança nas esferas representativas, 
sendo que apenas 7% dos entrevistados confiam no Congresso Nacional, 7% 
nos Partidos Políticos e 6% no Governo Federal. Os sindicatos também são 
considerados menos confiáveis do que o Poder Judiciário. (RAMOS, 2017, p. 
13) 

 

Isso é problemático por que pela primeira vez, a desonestidade figurou como um dos 

problemas apontados pela população para não confiar na Justiça. No relatório de avaliação do 

judiciário, a partir das suas dimensões negativas, em 2017, 78% dos entrevistados afirmaram 

considerar o Poder Judiciário como nada ou pouco honesto, ou seja, uma “instituição com baixa 

capacidade para resistir a subornos” (RAMOS, 2017, p. 15). 

A diferença entre as duas percepções, contudo, é a de que se a morosidade tem sido 

consistentemente, ano após ano, desde a primeira série do relatório, apontada como um dos 

maiores problemas da instituição, ainda que ineficiente, até então ao menos em termos de ética, 

o serviço de justiça era visto como confiável. 

Após os eventos políticos ocorridos nos dois últimos, o Judiciário deixa de ser visto 

como uma instituição imparcial, essencial ao sistema de freios e contrapesos e um aliado 

importante na busca pelo equilíbrio entre as diversas forças da sociedade, e passa a ser visto 

como uma instituição sujeita ao jogo da politicagem, do tráfico de interesses entre as elites 

dominantes. Em outras palavras, o Judiciário deixa de ser visto7 como uma instituição que 

                                                 
7 É necessário sinalizar que a percepção a respeito da instituição pode não corresponder ao que ocorre 

de fato, especialmente no que se relaciona com questões de corrupção. A percepção de que os casos 
de corrupção aumentaram pode, por exemplo, ser resultado de uma política mais rígida em relação à 
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promove a igualdade para se tornar mais uma das instituições que perpetua os privilégios de 

classe. 

Contudo, em que pese o novo dado ser capaz de impactar o hábito de judicialização, 

fazendo com que as pessoas procurem formas privadas de jurisdição, para aqueles que podem 

pagar pelo serviço, os eventos ainda são muito recentes para que possamos avaliar o impacto 

no nível de estoque e judicialização. Por outro lado, é o primeiro aspecto mencionado, a respeito 

da morosidade do sistema, que vem sendo motivador das diversas reformas relacionadas com 

o acesso à justiça, e o fato que a grande maioria da doutrina cita ao se referir às motivações pelo 

investimento nos meios alternativos. 

Por fim, outro curioso dado a respeito do perfil dos entrevistados é o fato de que num 

país como o Brasil, tão heterogêneo e tão desigual, ao menos o índice de confiança na Justiça é 

hegemônico e unânime, pois não demonstra grandes variações conforme a idade8, é semelhante 

entre os grupos de renda, mesmo entre os de renda mais alta, e os de renda mais baixa9, e a 

escolaridade também não afeta a percepção de confiabilidade, tendo se mantido praticamente a 

mesma (em 4,5 pontos), em todos os estratos. 

A tendência também se mantém estável com relação aos entrevistados quando separados 

por idade, renda e escolaridade, sendo que os índices e subíndices se mantém mais ou menos 

uniformes, entre 2 e 3 pontos para o subíndice de percepção, entre 8 e 9 pontos para o subíndice 

de comportamento e na casa dos 4,5 para o ICJ. 

Apesar disso, uma intrigante tendência se revela com constância, tanto nos diversos 

relatórios anuais, quanto entre os diversos segmentos analisados: a abissal diferença entre o 

subíndice de percepção (aquele que mede a confiabilidade da instituição), para o subíndice de 

comportamento (o que mede o grau de disposição da população para resolver seus conflitos na 

Justiça). Mesmo que em 2017 o subíndice de comportamento tenha caído em 0,2 pontos em 

relação ao ano passado (de 8,6 para 8,4), a diferença se mantém constante, sempre com valores 

                                                 
investigação e punição das denúncias. Neste caso, não estamos tratando da corrupção real, mas da 
avaliação que o Sistema recebe através da percepção populacional a respeito desta questão. 

8 O ICJ-Brasil para o grupo de pessoas entre 18 e 34 anos foi de 4,4, o mesmo para o grupo acima de 60 
anos de idade. A maior variação do relatório ocorreu no índice referente ao grupo de pessoas entre 35 
e 59 anos de idade, com 4,6 pontos. 

9 Com relação à renda, os entrevistados foram divididos em 4 grupos: (i) renda menor de 1 salário 
mínimo; (ii) renda entre 1 salário e 4 salários mínimos; (iii) renda entre 4 salários mínimos e 8 salários 
mínimos, e (vi) pessoas que recebem mais de 8 salários mínimos. O índice mais baixo foi registrado 
pelo grupo que recebia entre 1 salário e 4 salários mínimos (4,4), os de menor renda e os de renda entre 
4S.M. e 8 S.M. registraram um ICJ-Brasil de 4,5, e as camadas mais abastadas, aquelas que recebiam 
mais de 8 S.M., demonstraram maior confiança na Justiça, com um ICJ-Brasil de 4,6. Mesmo assim, 
a percepção entre os grupos variou apenas 0,2 pontos entre o mais confiante e o menos confiante no 
Judiciário brasileiro. 
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extremamente altos no subíndice de comportamento, e valores muito baixos no subíndice de 

percepção. 

Os relatórios parciais correspondentes aos sete Estados avaliados mantêm essa 

tendência, sendo que os subíndices de comportamento orbitam na cada dos 8 pontos, com 

máxima de 9,4 (Pernambuco) e 9,1 (Amazonas), enquanto os de percepção transitam entre 2 e 

3 pontos, conforme o gráfico extraído do próprio relatório demonstra: 

 

Figura 1 - ICJ-Brasil, por UF (ano 2017) 

 

Fonte: Ramos, 2017, p. 07. 

 

O menor ICJ apontado foi no Estado do Rio Grande do Sul, com 3,8 pontos, 

basicamente, sendo o único Estado que apresentou pontuação abaixo da faixa dos 4 pontos. 

Este resultado se explica pela baixa propensão do cidadão residente lá de resolver seus 

problemas judicialmente, com o menor subíndice de comportamento, de 7,1 pontos, enquanto 

o subíndice de percepção está entre a média nacional. Os residentes na Bahia, em 4,9 pontos, 

ficaram com o maior ICJ dentre os Estados selecionados. 

O gráfico ainda aponta que o Estado do Amazonas é o que apresenta a maior diferença 

entre os dois subíndices, o mais baixo índice de percepção de todos os Estados selecionados 

(2,3 pontos) e o segundo maior subíndice de comportamento (9,1 pontos). Ou seja, 



27 
 

estranhamente os amazonenses são os que veem a Justiça com mais desconfiança e são o 

segundo grupo mais propenso à judicializar seus conflitos. 

O que a pesquisa estatística da FGV não responde é, diante destes dados colhidos com 

relação à diferença de índice de predisposição e percepção, como uma população que não confia 

no seu Sistema de Justiça, que o vê como ineficiente e moroso, e agora em 2016, também passa 

a enxergá-lo como corrupto, ainda sim se mostra tão disposta a judicializar seus conflitos, e de 

fato, os judicializa? 

O fenômeno da litigiosidade é complexo e composto de uma série de fatores culturais, 

sociais, políticos, econômicos que deverão ser levados em consideração. Contudo, dado o 

tamanho desta tarefa, entendemos que este tema poderia ser por si só objeto de um trabalho 

acadêmico inteiro, talvez de uma pesquisa futura. Desta forma, não pretendemos oferecer uma 

resposta definitiva para este questionamento. 

No entanto, nos itens a seguir, procederemos à análise de outros dados e informações 

que cruzados, podem contribuir com o levantamento de algumas hipóteses a respeito das razões 

de dados tão discrepantes. 

 

1.2 O mapeamento do estoque 

 

A estrutura judiciária de primeiro grau brasileira compõe-se de 16.053 unidades 

judiciárias, sendo a Justiça Comum composta de 11.230 varas, somando as estaduais, 

trabalhistas e federais, correspondendo a 70% do total. 

As varas estaduais sozinhas, respondem por 65,0% do valor total, com 10.433 unidades 

em todo o país. A Justiça Federal tem 976 unidades, correspondendo a 6,1% do total, e a do 

trabalho, 1.572 unidades, ou 9,8% do total. 

Os juizados possuem 1.751 varas (correspondendo a 10,9% do total). O restante é 

composto por 3.040 zonas eleitorais (18,9% do total das unidades); 13 auditorias militares 

estaduais (0,1%); e 19 auditorias militares da União (6,1%) (CNJ, 2017, p. 28). 

Em sua 13ª edição, o documento estatístico preparado pelo CNJ para 2017 (ano base-

2016) demonstra a repetição de algumas tendências que vem aparecido nos últimos oito anos. 

Desde 2009, o relatório aponta anual crescimento dos processos acumulados no estoque (com 

exceção dos anos de 2010 e 2015), na ordem de 31,2%, ou seja, acréscimo de 18,9 milhões de 

processos pelos últimos 8 anos. A metodologia do relatório do conselho divide o Poder 

Judiciário em segmentos, sendo que em quase todos eles, com exceção da Justiça Militar 



28 
 

Estadual (redução de 15,1%) e dos tribunais superiores (redução de 2,5%), foi verificado 

aumento do estoque de processos  

O Poder Judiciário brasileiro terminou o ano de 2016 com 79,7 milhões de processos 

em tramitação (CNJ, 2017, p. 66.), considerando todos os tribunais do país, de primeiro grau, 

grau recursal e tribunais superiores. Ingressaram no sistema, no ano de 2016, 29,4 milhões de 

processos novos, o que corresponde a 5,6% de crescimento em número de novas demandas em 

relação ao ano-base de 2015. 

Destes 79,7 milhões de processos em tramitação, 13,1 milhões, ou seja, 16,4% estavam 

suspensos ou sobrestados ou em arquivo provisório, aguardando alguma solução jurídica futura. 

Por isso fala-se em estoque “líquido”, de aproximadamente 66,6 milhões de processos 

tramitando no ano de 2016, número obtido considerando-se apenas os que tiveram alguma 

movimentação durante o ano base. 

Quando se trata de analisar a crise judiciária, especialmente sobre o enfoque da 

litigiosidade, para que seja possível compreender os hábitos relacionados à litigiosidade 

também é necessário mapear onde estão os focos de maior congestionamento de processos, em 

quais segmentos, quais tribunais, quais matérias, qual o grau de jurisdição que por uma razão 

ou outra registram acréscimo anual no volume. 

Destes 79,9 milhões de processos, o primeiro grau de jurisdição é o que detém a maior 

parte da demanda congestionada e do estoque (mais sobrecarregado), respondendo 94,2% dos 

casos pendentes, e 85,5% de todos os novos casos que ingressaram no sistema no ano de 2016. 

A tendência à concentração de processos no primeiro grau de jurisdição tem sido 

acompanhada pelo CNJ desde o segundo semestre de 2013, sendo que o próprio tem colocado 

em prática uma série de ações10, visando à priorização de atendimento e alocação de recursos 

                                                 
10 Conforme foi extraído do portal do CNJ na rede mundial, há um detalhado relatório das políticas que 

o conselho tem colocado em prática, em ordem cronológica: “Em setembro de 2013, o CNJ instituiu 
grupo de trabalho encarregado de elaborar estudos e apresentar propostas de iniciativas, ações e 
projetos para o fortalecimento da primeira instância do Judiciário brasileiro (Portaria n. 155/2013), 
cujo relatório foi entregue ao então Presidente do Conselho em dezembro de 2013. Entre as propostas, 
destaca-se a institucionalização da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de 
Jurisdição. Em fevereiro de 2014, o CNJ realizou audiência pública para discutir melhorias no primeiro 
grau de jurisdição e o aperfeiçoamento legislativo voltado ao Poder Judiciário. As apresentações 
realizadas na audiência podem ser assistidas aqui e os respectivos documentos estão disponíveis aqui. 
Entre janeiro e março de 2014, foi realizada consulta pública sobre a proposta de ato normativo que 
ensejou, em junho de 2014, a instituição da Resolução n. 194 (que instituiu a Política) e da Resolução 
n. 195, de 3 de junho de 2014, que dispõe sobre a distribuição de orçamento nos órgãos do Poder 
Judiciário de primeiro e segundo graus. Em 2015, o CNJ realizou a 1ª Reunião da Rede de Priorização, 
onde foram compartilhadas experiências e apresentadas propostas para a implementação da Política 
Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição. Este ano de 2016, o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) publicou a Resolução n. 219/2016, que dispõe sobre a distribuição de 
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ao primeiro grau de jurisdição, dentre elas a Resolução 194 do CNJ, de 26 de maio de 2014, 

que instituiu a Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição. 

A própria Resolução 194 traz como exposição de seus motivos a constatação pela série 

histórica de 2013 do Relatório Justiça em Números da concentração de 90% dos processos em 

tramitação no judiciário, no primeiro grau de jurisdição, com taxa de congestionamento média 

de 72% (26 pontos percentuais acima da taxa de congestionamento do segundo grau de 

jurisdição). 

Entretanto, em que pese às medidas adotadas, de 2013 para 2017 houve um aumento de 

4,2 pontos percentuais com relação à concentração de demandas judiciárias no primeiro grau 

(que passou de 90% para 94,2% de concentração). A taxa de congestionamento no primeiro 

grau de jurisdição subiu de 72% em 2013 para 78,8%. Embora a diferença em pontos 

percentuais entre o primeiro e o segundo grau de jurisdição tenham diminuído dos 26 pontos 

em 2013 para 24 pontos percentuais em 2016, isso se deu por que a taxa de congestionamento 

do segundo grau também subiu exponencialmente, em taxa maior do que a da primeira 

instância, passando de 46% em 2013 para 54,7%, um aumento de 8.7 pontos percentuais pelo 

total do período, comparados com os 4,2 pontos de aumento da taxa de congestionamento da 

justiça de primeiro grau. 

Dentre os diversos ramos da Justiça, é a Justiça Estadual, com suas 10.433 unidades 

(65% do total de unidades judiciárias do país), que a fazem presente nos 27 estados da 

federação, e em 2.740 comarcas brasileiras que detém a maior parte do estoque de processos. 

49,2% dos municípios brasileiros são sede da Justiça Estadual, em comparação com as 

porcentagens da Justiça Federal, presente em 276 municípios, ou 5% deles, e a Justiça do 

Trabalho, que está presente em 624 municípios, ou 11,2% deles. 

                                                 
servidores, de cargos em confiança e de funções de confiança nos órgãos do Poder Judiciário de 
primeiro e segundo grau. A resolução tem como objetivo remanejar, de forma mais equânime, a força 
de trabalho entre os órgãos e assim aperfeiçoar os serviços prestados aos cidadãos. A iniciativa também 
se configura como um dos eixos da Política Nacional de Priorização do Primeiro Grau de Jurisdição. 
Em maio do mesmo ano, foi realizada a 2ª Reunião da Rede, em que foram elaboradas propostas que 
subsidiarão o Plano Nacional de Implementação da Política de Primeiro Grau. A gestão dessa Política 
Nacional é realizada pela Rede de Priorização do Primeiro Grau, constituída por representantes de 
todos os tribunais brasileiros, sob a coordenação do Conselho Nacional de Justiça (art. 3º da Resolução 
CNJ n. 194). No âmbito de cada Tribunal, é gerida pelo Comitê Gestor Regional (art. 4º da Resolução 
CNJ n. 194).” (BRASIL. CNJb, 2017. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/programas-e-
acoes/politica-nacional-de-priorizacao-do-1-grau-de-jurisdicao>. Acesso em: 22/02 de 2018). 
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79,2% do total do estoque (ou 63.093.494 mil processos pendentes) compõem o acervo 

da justiça Estadual no ano de 2016. Das demandas novas, 67,4% delas foram recebidas pela 

Justiça Estadual. São 19.787.004 novos processos recebidos pelos TJs do país. 

Estes resultados estatísticos são explicáveis pelas regras processuais de competência. 

As Justiças Federal, Militar e Trabalhista são especializadas, a primeira em razão da parte (Art. 

109 da CF), a segunda em razão da matéria, a terceira cumulando ambos os critérios. A Justiça 

Estadual fica com todo o resto, abrangendo toda a diversidade de matérias, partes e litígios de 

diversas naturezas. Reflete a diversidade dos conflitos da sociedade civil. 

Dos Tribunais de Justiça do país, os relatórios demonstram uma tendência em maior 

concentração de volume do estoque na região sudeste. Os três maiores tribunais em termos de 

porte, estoque, estrutura e máquina judiciária encontram-se nesta região. 

Levando em consideração apenas o estoque de processos, temos que o maior Tribunal 

brasileiro é o de São Paulo, com 25.943.503 processos tramitados. Este número equivale a quase 

o dobro de processos tramitados no segundo lugar do ranking, o Tribunal do Rio de Janeiro, 

com 13.448.660 processos tramitados, e, mais de quatro vezes o número de processos 

tramitados pelo terceiro tribunal do ranking, o Tribunal de Minas Gerais (6.048.754 processos 

tramitados). 

Verificamos que esta tendência se repete com relação aos outros tribunais. O TRE de 

São Paulo, novamente, ocupa o primeiro lugar do ranking com 218.428 processos tramitados, 

número duas vezes maior que o Tribunal da Bahia, o segundo em número de processos 

tramitados, com 103.121 processos tramitados no ano de 2016. A proporção numérica entre o 

Tribunal Eleitoral paulista e os demais acompanha a tendência demonstrada nos TJs. 

Igualmente no TRT, as duas primeiras colocações são paulistas: o tribunal de São Paulo 

(Capital) (TRT 02ª Região) com 1.691.392 processos, e o segundo lugar, que também pertence 

ao Estado de São Paulo, TRT 15ª (Campinas), com 1.347.022 processos tramitados. O Estado 

do Rio de Janeiro (TRT 01ª Região), em 3º lugar do ranking, com seu estoque de 930.933 

processos tramitados, ocupa o terceiro lugar do ranking. 

O mapeamento dos pontos de congestionamento também pode ser melhor 

compreendido com uma análise cruzada de estatísticas, levando-se em consideração a 

incidência de processos por litigantes e por assunto demandado. Infelizmente, para ambos os 

casos, os últimos estudos estatísticos disponíveis, realizados pelo próprio departamento de 

pesquisa e estatísticas do Conselho Nacional de Justiça, refere-se aos anos de 2011/2012. A 

série não foi repetida novamente, desde então. Há, contudo, algumas informações parciais 
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disponíveis nos relatórios Justiça em números, com números relativos aos dados coletados em 

2016. 

Assim, o que estes materiais (CNJ, 2012) nos revelam é que os Entes da Federação 

ocuparam as três primeiras posições, ao lado dos Bancos, reiteradamente, nos três braços da 

Justiça pesquisados (Justiça Estadual, Federal e Trabalhista), e também no ranking total, em 

todo país. No período compreendido entre 1º de Janeiro e 31 de outubro de 2011, o setor público 

Federal respondia por 12,14% dos casos em todos os braços do Poder Judiciário, sendo o 

primeiro da lista. O setor público municipal ocupava o terceiro lugar, com 6,88% e o Estadual 

com 3,75%. Anota-se apenas que os resultados foram diretamente influenciados pelas questões 

de distribuição de competência, e por isso, naturalmente que o Setor Público Federal iria ocupar 

83,19% dos processos em tramitação em 2012, na Justiça Federal, em comparação com os 

3,11% dos processos na Justiça Estadual, por exemplo. 

O ponto central é que o Estado brasileiro respondia sozinho, no ano em que o relatório 

foi feito, por 22,77% dos processos tramitados. Se as tendências se mantivessem constante até 

os dias atuais, isso corresponderia a 18 milhões de processos aproximadamente, para o ano de 

2016, apenas relacionados ao Estado. 

Os bancos também figuram entre os três maiores em todos os ramos de Justiça. 

Respondem por 10,88% do total de processos, sendo 12,95% dos processos tramitados na 

Justiça Estadual (o 1º lugar do ranking), 9,60% dos casos da Justiça Federal (2º lugar do 

Ranking), e, 1,78% dos casos tramitados na Justiça do Trabalho (3º lugar dos maiores litigantes 

naquele braço da Justiça). Os bancos responderiam desta forma, sozinhos, se mantida a 

tendência em 2016, a aproximadamente 8,5 milhões de processos. 

O levantamento a respeito dos maiores litigantes também demonstra que entre os 10 

mais de todos os braços estão outros setores do comércio e serviços: a telefonia é o 5º lugar, 

após os entes federados e setores bancários (1,84% dos processos), o comércio logo em seguida 

(0,81% dos processos); seguidos por seguros e previdência, dos quais se insere o INSS (0,74%), 

Indústria na nona posição (0,63%), serviços (0,53%), e por último no ranking dos 10 maiores 

estão os Conselhos profissionais (0,32% dos processos). 

Estes dados condizem com o relatório estatístico do CNJ de 2017 e a pesquisa da FGV 

(ICJ-Brasil/16). Quanto a este último documento, recorda-se que o índice de confiabilidade é 

composto de duas partes, uma em relação à confiança e outra em relação à predisposição a 

processar (índice de comportamento). E os dados colhidos revelaram que os conflitos de 

consumo são os que mais levariam os brasileiros a buscar o Poder Judiciário, sendo que 92% 

dos entrevistados afirmaram que buscariam o Poder Judiciário para solucionar questões 
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relativas a conflitos de consumo. Em seguida encontram-se os conflitos com relação de trabalho 

(91% dos entrevistados estariam dispostos a judicializar seus conflitos de trabalho), e 90% 

judicializariam seus conflitos com o Poder Público. A prestação de serviços apresentaria uma 

predisposição de 88%, logo antes de dois conflitos individuais, relacionados a direito de família 

e relações de vizinhanças. 

Com relação ao relatório de 2017 do CNJ, em relação ao primeiro grau de Jurisdição, 

que na Justiça Estadual, a cobrança da dívida ativa está entre os assuntos mais demandados, 

correspondendo a 1.103.625 processos (3,50% do total). Na Justiça Federal, este mesmo 

assunto ocupa o primeiro lugar do ranking, com 446.695 processos (1,42% do total). A cobrança 

de impostos também ocupa respectivamente a quarta e a quinta posição em cada uma destas 

Justiças. Na Estadual, a cobrança de IPTU responde por 451.617 (1,43%) e na Federal, o IR 

(Imposto de Renda) é o objeto de 87.398 processos (0,28% dos casos). 

A importância dos dados cruzados a respeito do mapeamento do estoque, em relação 

aos ramos da Justiça em relação à matéria aduz a uma conclusão em relação aos hábitos de 

litígio. Como se verá adiante, quando a doutrina e os diversos agentes dos tribunais superiores 

responsáveis pela organização do sistema de justiça se referem ao número de processos, 

frequentemente deixam transparecer nos discursos que o excesso de processos se deve à 

sociedade civil, ao litigante individual. Dá-se a ideia de que os 79 milhões de processos são 79 

milhões de brigas de vizinhos, mas esta insinuação nada tem a ver com o que as estatísticas 

demonstram. 

Em realidade, algumas conclusões emergem dos volumes estatísticos: o primeiro deles 

é de que o Brasil tem um sério problema com suas instituições, privadas e públicas. Há fortes 

indícios de um Estado ineficiente, que responde por grande parte dos processos ativos. Boa 

parte destes processos são cobranças de dívidas de contribuições, impostos e dívida ativa, 

demonstrando que há algo de errado com o sistema de contribuição. A outra grande parcela dos 

processos são atribuídas às gigantes empresas fornecedoras de produtos e serviços, dentre eles 

serviços bancários, financeiras, e logo em seguida, serviços de telefonia. Da mesma forma, um 

número elevado de litígios concentrado em um determinado assunto, e referente a um litigante 

específico pode indicar uma falha séria nas atividades que estão sendo desenvolvidas por este 

ente. E se há uma falha sistematicamente repetida, e que perdura, também a hipótese cabível é 

a de que o Estado não está desenvolvendo a contento seu papel de regulador, deixando empresas 

explorarem de forma predatória o mercado. 
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Assim, o excesso de processos não seria fruto de uma cultura predatória de uma 

sociedade altamente acostumada ao paternalismo, mas o resultado da sociedade de consumo e 

do regime capitalista. 

Estes dados levantados e as hipóteses discutidas serão consideradas no último capítulo, 

quando estará em discussão a mediação como método adequado para a resolução de cada tipo 

de conflito. 

 

1.3 Litigiosidade, carga de trabalho por magistrado e o custo da justiça 
 

Como se depreende do segmento anterior há uma tendência identificada desde 2009, 

com as devidas exceções já pontuadas, de anual crescimento dos processos acumulados no 

estoque, na ordem de 31,2%, ou seja, acréscimo de 18,9 milhões de processos pelo total do 

período. 

Apesar disso, em relação à série histórica de 2016 (ano-base de 2015), a taxa de 

congestionamento se mantém igual, no percentual de 73,0%. Contudo, isso significa que apenas 

27% de da quantidade total do estoque (considerados aqueles novos e os que já compunham o 

estoque acumulado) que tramitaram em 2016 foram solucionados. Ou seja, embora o judiciário 

tenha baixado praticamente o mesmo quantitativo ingressado em 2016, com Índice de 

Atendimento à Demanda na ordem de 100,3%11, ainda sim o estoque de processos cresceu em 

2,7 milhões, equivalente a 3,6%, de 2015 para 2016. 

Contudo, o relatório de 2017 conclui que o acúmulo, entretanto, não se deu em razão da 

baixa produtividade do efetivo: 

 

Pelo contrário, o Índice de Produtividade dos Magistrados (IPM) foi de 1.749 
processos. Considerando apenas os dias úteis do ano de 2016, excetuadas as 
férias, tal valor implica a solução de mais de sete processos ao dia. O Índice 
de Produtividade dos Servidores da Área Judiciária cresceu 2%, o que 

                                                 
11 Embora pareça uma incongruência que o IAD tenha sido na ordem de 100,3%, ou seja, atendeu-se o 

mesmo tanto de processos que a sociedade demandou, a cada ano, e mais um pouco, mas mesmo assim, 
ainda houve acúmulo de processos, isto ocorreu por que, segundo a Resolução CNJ n. 76/2009, não 
necessariamente um processo baixado teve seu fim, ou o jurisdicionado efetivamente viu a solução do 
seu problema resolvido, pois se consideram baixados, além dos processos arquivados definitivamente, 
todos aqueles de primeiro grau, em que houve decisões que transitaram em julgado e iniciou-se a 
liquidação, cumprimento ou execução; aqueles que foram remetidos às instâncias superiores ou 
inferiores, e aqueles que foram remetidos à outros órgãos judiciais competentes, desde que vinculados 
a tribunais diferentes. Ou seja, parte do número de processos que se considera “baixado” simplesmente 
foram remetidos a outros lugares, sem que o jurisdicionado tivesse visto a solução de seu problema, 
ou foram remetidos a um procedimento de execução, não significando, contudo, a solução definitiva 
do problema. 



34 
 

significa uma média de dois casos a mais baixados por servidor em relação à 
2015 (CNJ, 2017, p. 180). 

 

Os índices indicativos da produtividade de magistrados e servidores demonstram 

justamente que a força de trabalho humana dos tribunais tem aumentado. A quantidade de 

processos baixados também cresceu, atingindo a marca de 29,4 milhões de processos, um 

crescimento em relação ao ano anterior na ordem de 2,7%. 

A força de trabalho total da Justiça brasileira é estimada em 442.345 pessoas, sendo 

destes 18.011 magistrados, 279.013 servidores, e 145.321 auxiliares. Quanto aos magistrados, 

são 22.450 cargos já criados de magistrados, sendo que destes, apenas 18.011 estão providos 

(4.439 cargos de magistratura já criados mas atualmente vagos em todo o território nacional). 

São 12.392 magistrados na Justiça Estadual, 3.668 na Justiça do Trabalho, 1.796 na Justiça 

Federal, 41 na Justiça Militar Estadual, todos no primeiro grau de jurisdição. 

Destes cargos providos, 2.429 estão no 2º grau de Jurisdição (13% do total), 2.258 

desembargadores e 171 juízes substitutos de 2º grau (0,9%), enquanto 86,1% dos cargos estão 

no primeiro grau de jurisdição, 15.507 juízes de direito, dos quais estão incluídos os juizados 

especiais, e alguns destes juízes de primeiro grau funcionam como parte das turmas recursais 

dos juizados. Os magistrados dos tribunais superiores ocupam 75 cargos, 0,4% dos cargos, 

sendo 33 ministros do STJ, 27 Ministros do TST, e 15 Ministros do STM. 

Como número de referência, a ONU (organização das nações unidas) considera “ótimo” 

que um país tenha 7 juízes para cada 100 mil habitantes. Dividindo-se os 18.011 magistrados 

pela população brasileira, considerando-se que o Brasil atingiu em 2016, 206 milhões de 

pessoas (IBGE, [s.d.]), tem-se que o Brasil possui 8,2 juízes em média para cada grupo de 100 

mil habitantes, o que seria considerado “bom”, segundo os padrões internacionais. 

Apesar disso, um estudo realizado pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, 

de 2012, sobre litigiosidade comparada, aponta que o índice brasileiro, para aquele ano apurado 

em 8,3 juízes por grupo de 100 mil habitantes ficava 57% abaixo da média, considerando países 

Europeus. A média daquele ranking era de 14,5 magistrados por grupo. O Brasil ficou na 39ª 

posição em uma lista de 46 países. 

Em relação ao quadro comparativo entre países da América Latina e Estados Unidos, 

tendo por base dados coletados em 2008, o país apresentava valores levemente superior à média 

de 8,1 pontos. Também ocupa posição mediana no ranking, na 5ª posição entre 9 países listados, 

logo abaixo dos EUA, com seus 9 juízes por grupo de 100 mil habitantes. O Brasil ficou acima 

apenas da Venezuela, Chile e México, e com o mesmo índice que o Peru. 
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De 2011 para cá, ao que consta, não houve alteração substancial na relação de juízes por 

habitantes, se não para pior, caindo de 8,3 naquele ano para 8,2 juízes para cada grupo em 2016. 

Apesar disso, comparativamente com outros países europeus, os juízes brasileiros são 

os segundos mais sobrecarregados, segundo este mesmo estudo produzido pelo CNJ em 2011. 

Tomando-se os dados estatísticos oficiais no ano-base de 2008, em um ranking que media o 

número de processos (novos e existentes) por Juiz dividido pelo número de juízes, o Brasil 

encontrava-se em segundo lugar do ranking, atrás apenas da Dinamarca (que apresenta 

resultado atípico ao restante dos países do mesmo continente). 

A carga de trabalho média para cada juiz foi calculada em 1.926 processos distribuídos 

por magistrado, sendo que apenas Brasil e Dinamarca apresentam índices maiores do que o 

dobro da média. O terceiro lugar, a Áustria, ficou com 2.151 processos distribuídos por 

magistrado, um número muito próximo dos 1.926 processos da média, tendência que se segue 

para todos os 30 países restantes na listagem, enquanto Brasil apresenta um número 2,39 vezes 

superior a ela. 

Não obstante, a média também é aumentada em razão do elevado número destes dois 

países, sendo que se fossem retirados das estatísticas, a média cairia para apenas 782 processos 

por juiz. O relatório não apresenta dados comparativos, contudo, a respeito de outros países 

americanos ou de outros continentes. 

Esta sobrecarga explicaria as altas taxas de congestionamento, sendo que para 2008, o 

ano em que a pesquisa comparativa foi realizada, em um ranking com os mesmos países 

europeus, o Brasil ocupava o pódio dos mais congestionados, com 70% de taxa. A média de 

congestionamento era de 47%, sendo que dos 31 países ranqueados, apenas oito deles estavam 

acima da média. A Dinamarca, citada anteriormente como possuidora de alta carga de trabalho 

por magistrado, apresenta resultado inversamente proporcional ao brasileiro, sendo que possuía 

apenas 5% de taxa de congestionamento, uma das mais baixas entre os países cotados. 

Mas somente a relação entre o número de habitantes e a estrutura judiciária disponível 

pode não ser suficiente para se explicar a questão de congestionamento. Com referido no item 

1.2, há outros fatores históricos, culturais, sociais e políticos que influem no número de novos 

casos que são distribuídos por magistrado, considerando-se também o número de processos por 

habitante em um determinado lugar. 
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No cenário internacional, o maior exemplo dado para a baixa predisposição da 

população à judicialização do conflito12 é o Japão. De fato, há algumas obras que procuram 

discutir e explicar os fatores que fazem com que o levantamento dos dados relativos a este país 

contrarie a tendência mundial de congestionamento judiciário e aumento do número de 

processos (TANAKA, H., 1976; KAWASHIMA, 1963; NODA, 1976; HALEY, 1978, 1991; 

RAMSEYER, 1988; 1991; TANAKA, A. C., 2005). 

Os relatórios produzidos pela Japan Federation of Bar Association, o órgão de classe 

da advocacia japonesa, traz comparações mais recentes, referentes aos dados colhidos no país 

em 2016, com informações comparativas com outras realidades mundiais. 

Segundo as estatísticas deste relatório (JFBA, 2016, p. 39), em 2016 o Japão possuía 

2.755 magistrados, uma proporção de 46 mil pessoas por juiz, ou aproximadamente 2,7 juízes 

por grupo de 100 mil habitantes, o que revela ser muito abaixo da média dos demais países (o 

índice brasileiro era de 8,2 juízes, e total de 18.011 magistrados para o mesmo ano-base de 

2016, conforme o relatório do CNJ-2017). Os dados podem ser melhor visualizados através de 

quadro comparativo: 

  

                                                 
12 Esta ideia não é pacífica entre os teóricos, e tem gerado debates a respeito. O embate mais célebre foi 

feito entre Takeyoshi Kawashima (1963) e John Owen Haley (1979). Kawashima foi o principal 
criador e defensor da teoria de uma “mentalidade” japonesa avessa ao litígio, que justificava através 
de dados culturais, e até mesmo linguísticos. Haley não só afirmava ser este fato um mito, que não 
resistia a uma análise da sociedade moderna, como a perpetuação desta ideia impedia que o sistema 
legal japonês recebesse investimentos para seu aperfeiçoamento. Sobre este assunto, o tema será 
retomado no terceiro capítulo. 
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Quadro comparativo – Litigiosidade comparada para o ano base de 2016 

Ano Base-2016 População Nº de Juízes 

Relação nº 

habitante por 

juiz e (juiz/grupo 

de 100 mil hab. 

**) 

Brasil 
206.081.423 

(2016*) 
18.011 

11.441 h/j (8,2 

j/g) 

Japão 
127.110.000 

(Out. 2015) 
2.755 

46.138 h/j (2,7 

j/g) 

Estados Unidos 
321.418.820 

(jul. 2015) 

1.822 Federal 

30.157 State 

10.051 h/j (9,9 

j/g) 

Reino Unido 
57.408.600 

(jun. 2014) 
3.250 

17.664 h/j (5,6 

j/g) 

França 
66.627.602 (jan. 

2016) 
5.807 

11.474 h/j (8,7 

j/g) 

Alemanha 
81.197.537 (dec. 

2016) 
20.301 4.000 h/j (25 j/g) 

Fonte: Adaptado de JFBA, 2016, p. 40. 
 

Legenda: 
h/j - número de habitantes por juiz 
j/g - número de juízes por grupo de 100 mil habitantes 
* Dados estimados conforme o aplicativo desenvolvido pelo IBGE, com base no CENSO de 2010. 
**Todos os valores foram aproximados até a primeira casa decimal 
 

A comparação entre os números revelam que em relação às nações consideradas 

desenvolvidas do mundo ocidental, o Japão possui uma máquina judiciária enxuta. A tendência 

também segue com relação ao número de promotores de justiça e advogados. Em 31 de março 

de 2016, o Japão registrou a existência de 1.930 promotores públicos, em uma relação de 66 

mil pessoas por promotor (o número exato é de 65.860 habitantes)13. 

                                                 
13 Apenas a França apresentou números similares com 1.919 promotores públicos, mas a França é bem 

menos populosa, resultando em uma proporção promotor/habitante bem menos concentrada (35 mil 
habitantes por promotor). Os Estados Unidos, para o mesmo período possuíam 5.945 federal 
prosecutors (54 mil habitantes por promotor) e 26.775 state prosecutors (12 mil habitantes por 
promotor). A Alemanha possuía 5.279 (15 mil habitantes por promotor), e o Reino Unido, 2.445 (23,5 
mil habitantes por promotor). 
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A população de advogados japoneses é estimada pela JFBA (2016, p. 30) em 37.680 

profissionais “regulares”14, em uma proporção de 3.400 pessoas por advogado. Os demais 

países utilizados pelo JFBA como base de comparação, todos apresentaram uma relação 

máxima de 1.100 pessoas por advogado. 

O exame de ordem nipônico é considerado um dos mais difíceis do mundo, com taxa de 

aprovação de 20% (JFBA, 2016, p. 34) dos candidatos para o ano de 201615. Mas, o sistema de 

ensino sofreu uma reforma no ano de 2006, como projeto do governo japonês para aumentar o 

número de profissionais no mercado. Este projeto se deu em razão de uma crise (bolha, segundo 

uma reportagem do Wall Street Journal, 2013) no mercado imobiliário e no mercado de ações, 

na década de noventa, cuja culpa do ocorrido se deu em parte por “regulamentação fraca e 

práticas comerciais duvidosas16” (OBE, 2013). 

Em razão disso, em 2011, por recomendação de um conselho governamental, os cursos 

de direito passaram a ser oferecidos no modelo norte-americano, e com duração reduzida de 

três anos, o que fez com que o número de novos advogados saltasse naquele ano e nos seguintes, 

visando justamente aumentar e melhorar o número de profissionais disponíveis no sistema de 

justiça. 

Mas, mesmo o número de advogados ter subido para cerca de 37 mil, a concentração 

em 2016 ainda era cerca de três vezes menor do que a média dos principais países desenvolvidos 

do ocidente, os profissionais japoneses não deveriam ter problemas sobretudo por falta de 

clientela. É justamente o contrário que vem acontecendo, as firmas japonesas estão entrando 

                                                 
14 A JFBA considera quatro categorias existentes de profissionais da advocacia no sistema legal japonês: 

1. O Regular Member, referente ao cidadão japonês regularmente aprovado no exame da ordem e 
filiado à JFBA; 2. O Foreign Special Member, referente ao advogado estrangeiro regularmente 
qualificado, que recebe uma aprovação do Ministro da Justiça do Japão para atuar no país, e que são 
regularmente registrados na JFBA; 3. Quasi Members, que são os advogados estrangeiros que foram 
aprovados pela Suprema Corte Japonesa, conforme o artigo 7 do “Attorney Act” antes da sua revisão, 
em 1955, e artigo 65 do Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa to engage in 
practice as stipulated in Article 3 of the Attorney Act; 4. Finalmente, os Special Members in Okinawa¸ 
definidos como aqueles qualificados para atuar perante as leis e regulamentos de Okinawa, antes da 
reversão em 1972, e, que após, permitiu-se que continuassem atuando como defensores, segundo o 
Article 3 do the Attorney Act com a titulação de “Okinawa Bengoshi (attorney)”. Não há registros de 
membros das duas últimas categorias mais junto à JFBA japonesa, mas a lei continua em vigor, e ainda 
é válida esta categoria. 

15 Haley, em 1979, quando escreveu “The Myth of the Reluctant Litigant”, já fazia referência à 
dificuldade de se aumentar o número de juristas no Japão, à resistência de japoneses em se interessar 
pela profissão de advogados. 

16 No original “(…) (The move to overhaul Japan’s legal system dates to the collapse in the early 1990s 
of its stock-market and real-estate bubble)—which was blamed in part on opaque regulations and 
shady business practices” (OBE, 2013). 
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em falência por falta de mercado. A remuneração do advogado japonês passou de ¥ 17,5 

milhões em 2006 para ¥ 9 milhões em 2014, segundo a reportagem do jornal americano. 

Os casos civis por ano não aumentam há mais de uma década (90548 novos casos civis 

nas cortes distritais no ano de 2014, não é o maior dos últimos 10 anos), as ocorrências de crime 

diminuem a cada ano e as falências também. Com relação à área de família, segundo Tanaka 

(2005), a tendência japonesa é a de privatização das relações familiares, sendo que para os casos 

de divórcio, não é necessário pelo sistema nipônico o advogado no acompanhamento da sessão 

de conciliação. 

O número de estudantes que conseguem completar seu treinamento e ingressam na 

magistratura, em comparação, é conservadoramente estável desde 1987, na casa de 100 novos 

juízes por ano, como média nacional, com um ou dois pontos fora da tendência, não 

ultrapassando nunca mais do que 110 juízes. Contudo, a curva de crescimento no número de 

magistrados que vinha sendo positiva até 2011, estagnou entre 2011 e 2012, voltou a crescer 

em 2013 e 2014, em 2015 apresentou resultados iguais aos do ano anterior, e despencou em 

2016, chegando ao número de juízes mais baixo desde 2008. 

Como resultado, depois da reforma, menos estudantes japoneses estão se interessando 

pelos cursos de direito e pelas carreiras jurídicas, que também estão falhando em atrair os 

melhores estudantes. Índices como os japoneses contrariam a premissa de que quanto menor a 

estrutura judiciária, mais sobrecarregado o sistema, e mais congestionada a máquina. 

Na realidade, o que ocorre no sistema japonês, a par de uma série de outros fatores 

culturais, o sistema estatal japonês conta um uma estrutura privada paralela à pública bastante 

considerável, que acaba resolvendo grande parte dos conflitos antes que, e a par do, sistema de 

justiça oficial. Conforme explica Haley (1979), o que existe no Japão é o inverso do que ocorre 

no Brasil: a preferência pela via da conciliação e das soluções negociadas ao invés do processo, 

pelas vias informais ao invés da formalidade da jurisdição, e pela alternatividade17 ao invés do 

Estado. Mas, ao que parece, esta mentalidade está mudando com as novas gerações (TANAKA, 

A. C., 2005). 

Segundo o “Justiça em Números” (CNJ, 2017, p. 182), apesar do novo Código de 

Processo Civil de 2016 ter introduzido a obrigatoriedade de realização de uma audiência de 

                                                 
17 No Japão existe o chôtei, um sistema de mediação extrajudicial, geralmente presidido por três árbitros, 

dois não-magistrados e um magistrado. O papel do magistrado neste caso se limita a examinar a 
regularidade do procedimento adotado. Contudo, não há qualquer obrigação de observar as regras de 
direito substancial e de procedimento, salvo os de ordem pública. No final, os árbitros/mediadores, 
sugerem uma solução para as partes, que podem ou não aceitar (KITAMURA, Ichiro apud TANAKA, 
A. C., 2005, p. 165). 
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conciliação e/ou mediação prévia para cada novo caso que ingresse no Judiciário, apenas 11,9% 

de todas as 30,7 milhões de sentenças e decisões terminativas foram homologatórias de acordo. 

Ao que parece, tendo em vista que somente a partir de 2006 o CNJ adotou uma política formal 

de conciliação, e que as três principais leis que tratam da institucionalização e regulamentação 

da mediação no judiciário foram promulgadas após 2010, e só então que a própria Justiça 

começou a se aparelhar para receber os novos casos, é possível que o problema seja só de tempo 

até que o movimento tome força. O percentual de aumento de 2016 para 2015 é de 0,8, apenas. 

Por outro lado, conforme menciona Gabbay (2011, p. 72), a pedido do CNJ, o IBGE 

incluiu em sua Pesquisa Nacional Por Amostragem de Domicílio (PNAD) 2009, o levantamento 

suplementar sobre vitimização e justiça. Isto significa que no PNAD-2009, o instituto incluiu 

perguntas aos entrevistados buscando conhecer os tipos de conflitos vivenciados pela população 

brasileira, nos últimos 5 anos e a maneira como as pessoas tentaram resolvê-los. Não foi 

possível encontrar a repetição destes dados em anos posteriores a 2009, contudo, relacionadas 

a esta particularidade. 

A pesquisa apurou que dos entrevistados, 9,4 % deles, pessoas com 18 anos ou mais, já 

se envolveram em conflitos (12,6 milhões de pessoas). Destes 12,6 milhões de pessoas que já 

se envolveram em conflitos, 92,7% buscaram algum tipo de solução (11,7 milhões de pessoas). 

Destes, 57,8% recorreram à Justiça Comum, 12,4% ao Juizado Especial. Dos que não foram 

para a Justiça, 29,8% das pessoas, estão entre os motivos apontados para não fazê-lo o fato da 

solução do problema ter ocorrido por meio de mediação ou conciliação, 27,6%, e a percepção 

de que demoraria muito, 15,9%. 

Quanto à efetividade da solução do conflito, das 3,2 milhões de pessoas que buscaram 

a justiça e tiveram solução, 2,4 milhões tiveram seu conflito solucionado nessa instância, ou 

seja, 75,1% dos casos. Dos que buscaram alguma solução para o seu conflito, e conseguiram, o 

juizado especial foi capaz de solucionar 75,9% dos conflitos submetidos a ele; o amigo ou 

parente, 84,3%; a polícia, 66,8%, o PROCON, 88,5% e os sindicatos ou associação, 75,8%. 

Outro dado relativo a essa alegada timidez dos números de soluções consensuais 

encontra-se no investimento que os tribunais vem fazendo para tornar a profissão de mediação 

atrativa suficiente para os profissionais e para o público. 

Enquanto o tribunal despendeu, em 2016, 89,5% de seu orçamento com recursos 

humanos, de uma despesa total de R$ 84.846.934.555, nenhum centavo deste valor foi gasta 

com remuneração de mediadores, sendo a atuação dos mediadores ainda voluntária, apesar de 
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ter sido prevista no artigo 13 da Lei da Mediação (Lei nº 13.140/2015)18 e no artigo 169 do 

novo CPC (Lei nº 13.105/2015)19. 

O quadro de mediadores que atuará perante o tribunal poderá ser formado, segundo o 

previsto no artigo 167, poderá ser formado por mediadores e câmaras de mediação privadas, 

selecionados para atuar segundo os critérios de avaliação de qualidade do tribunal, podendo ser 

selecionados por acordo entre as partes. Neste caso, a remuneração do conciliador seria 

suportada pelos litigantes, através de tabelamento dado pelo próprio tribunal. É previsto que a 

tabela preveja também diferentes faixas de preço, levando em conta a expertise demonstrada e 

a relação custo-benefício. Neste cadastro de profissionais da iniciativa privada, incluem-se 

possíveis parcerias com câmaras de mediação, Universidades, etc. 

O novo Código Civil também prevê a contratação direta pelo tribunal de conciliadores, 

através de concurso público, mantendo assim, estes conciliadores como parte do quadro de 

servidores.  

No Estado de São Paulo, a remuneração dos mediadores foi prevista na Lei nº 15.804, 

de 22 de abril de 2015. Segundo esta Lei, os mediadores e conciliadores vinculados aos 

CEJUSCs do Estado teriam jornada diárias de 2 (duas), 4 (quatro), 6 (seis) e 8 (oito) horas, 

dentro do expediente forense, das 9 (nove) às 19 (dezenove) horas, limitadas ao máximo de 16 

(dezesseis) horas semanais, sem direito a qualquer banco de horas, mesmo ultrapassado o limite 

máximo (Art. 1º). A remuneração se daria a título indenizatório (não cria, portanto, vínculo de 

trabalho do conciliador com o tribunal, e nem faz necessária a contratação por concurso 

público), e o valor do abono variável, de cunho puramente indenizatório, será de 2 (duas) 

Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (UFESPs) para cada hora (Art. 2º). 20 

Ainda assim, um magistrado custou ao Estado em 2016, em média, R$ 49.093 (quarenta 

e nove mil, e noventa e três reais), para a Justiça Estadual, R$ 38.819 para os magistrados do 

trabalho, e R$ 50.876 para os magistrados federais. Com relação à Justiça Estadual, a que 

                                                 
18 Art. 13. A remuneração devida aos mediadores judiciais será fixada pelos tribunais e custeada pelas 

partes, observado o disposto no § 2o do art. 4o desta Lei. (Lei nº 13.140, DE 26 DE JUNHO DE 2015). 
19 NCPC, Art. 169. Ressalvada a hipótese do art. 167, § 6o, o conciliador e o mediador receberão pelo 

seu trabalho remuneração prevista em tabela fixada pelo tribunal, conforme parâmetros estabelecidos 
pelo Conselho Nacional de Justiça. 

§ 1o A mediação e a conciliação podem ser realizadas como trabalho voluntário, observada a legislação 
pertinente e a regulamentação do tribunal. 

§ 2o Os tribunais determinarão o percentual de audiências não remuneradas que deverão ser suportadas 
pelas câmaras privadas de conciliação e mediação, com o fim de atender aos processos em que deferida 
gratuidade da justiça, como contrapartida de seu credenciamento. 

20 O governo do Estado de São Paulo por meio do Comunicado DA-96/2017 de 21 de dezembro de 
2017, fixou o valor da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo - UFESP para o período de 01/01/2018 
a 31/12/2018 em R$ 25,70. Para o ano de 2016, o valor da UFESP era de R$ 23,55. 
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concentra o maior número de processos e juízes, o menor custo mensal com magistrado ficou 

com o Estado do Piauí, de R$ 23.387 por mês. O Tribunal que mais gastou com pagamentos a 

magistrados foi o do Mato Grosso do Sul, com uma despesa mensal por juiz de R$ 95.895, 

seguido pelo vizinho, de Goiás, gastando R$ 70.573, em média, por magistrado. 

Segundo a Lei Estadual paulista, por exemplo, um mediador que trabalhe a jornada 

máxima de 16 horas semanais, poderá receber o valor de R$ 753,60 por semana de trabalho, 

sem direito a hora extraordinária ou quaisquer outros abonos, benefícios e auxílios. Apesar 

disso, em que pese os tribunais paulistas terem pedido a dotação orçamentária para fazer a 

remuneração de seus conciliadores segundo a previsão da Lei Estadual, nos últimos anos todos 

os pedidos foram ignorados pelo Executivo Estadual. 

Ou seja, ambos, juízes e mediadores, têm a nobre função, segundo nossos doutrinadores, 

de pacificar os conflitos. Mas o Estado de São Paulo, por exemplo, gasta cerca de R$ 42.951 

mensais com o primeiro, e no máximo R$ 3,2 mil reais mensais com o segundo, se essa 

categoria vier a ser remunerada algum dia. 

A baixa remuneração do mediador é um fator desestimulante dentro de um contexto em 

que o tribunal defenda a superioridade da mediação. Fatalmente, uma remuneração sem 

perspectiva de crescimento, e relativamente baixa, se comparada com outros funcionários do 

Sistema de Justiça irá falhar em ser atrativa aos melhores profissionais. Ao que parece, este 

fato, analisado conjuntamente com a questão da previsão de intervalo de apenas 20 minutos 

entre uma sessão e outra (Art. 334, § 12 do NCPC), ainda que mínimo, sinaliza para uma 

pretensão de política pública menos voltada para a solução de conflitos de maneira integral, e 

mais para a produção em massa de adjudicações, visando a diminuição do número de novos 

casos. Esta realidade remete à reflexão feita por Owen Fiss, no contexto da Pond Conference, 

na década de oitenta: 

 

Os professores McThenia e Shaffer pronunciam-se em favor desse 
movimento, embora de maneira bastante peculiar. Eles adicionam-lhe uma 
dimensão religiosa. Enfatizam a reconciliação, em vez do acordo, e parecem 
movidos por uma concepção de organização social que toma a comunidade 
religiosa isolada como um modelo: (...) McThenia e Shaffer defendem 
mecanismos sociais que poderiam restaurar ou preservar as relações amistosas 
e, não surpreendentemente, consideram a decisão judicial um instrumento 
inapto para esse propósito. Não tenho interesse específico em contradizer tal 
posição: sou tão a favor do amor como qualquer outra pessoa. O que 
McThenia e Shaffer defendem não é errado, apenas está fora de foco: os 
motivos que os levam a buscar alternativas para a litigância não são os 
mesmos do movimento ADR. O Juiz Burger não é movido pelo amor ou pelo 
desejo de encontrar novos caminhos para restaurar ou preservar as relações 
amistosas, mas sim por preocupações relativas à eficiência e à ordem política. 
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Ele busca alternativas para a litigância com o propósito de diminuir o 
volume de casos no Judiciário ou, de forma mais plausível, de isolar o 
status quo da possibilidade de reforma pelo Judiciário. Decerto, os 
professores McThenia e Shaffer têm suas próprias razões para apoiar um 
movimento social e político, mas não deveriam se iludir com a ideia de que 
forneceram um relato geral da ADR ou explicaram sua atual importância e 
influência dentro do meio jurídico. (FISS, 2004, p. 146-147, grifo nosso) 

 

A mesma conclusão pode ser tirada para o caso brasileiro. Se no contexto americano, 

para Fiss, “o Juiz Burger não é movido pelo amor ou pelo desejo de encontrar novos caminhos 

para restaurar ou preservar as relações amistosas, mas sim por preocupações relativas à 

eficiência e à ordem política”, a posição que os tribunais tem adotado, negligenciando a 

remuneração dos mediadores, faz dá um tom de ceticismo quanto a este discurso de 

preocupação com a paz e a harmonia social como força motriz dos dirigentes dos tribunais 

brasileiros. 

Enquanto o número de processos estiver descendo, a um custo menor para o Estado, ao 

passo que o número de acordos estiver aumentando, a fiscalização e as atuações contra 

eventuais abusos e irregularidades21 ficarão relegadas a segundo plano, fazendo com que 

eventuais injustiças sejam normalizadas (tidas como normais). 

 

1.4 Tempo de tramitação do processo e o impacto da execução na taxa de 
congestionamento 

 

Outro ponto importante que transparece nos números é o fenômeno que o próprio 

relatório chama de “gargalo de execução”, a constatação de que a fase de execução é, em quase 

todos os tribunais, a que detém a taxa mais alta de congestionamento de processos, 87% na fase 

de execução, em comparação com os 64% na fase de conhecimento. Com isso, o tempo médio 

de duração de um processo é 3 vezes maior na fase de execução/cumprimento de sentença, do 

que na fase de conhecimento. O paradoxo fica por conta de que em termos de complexidade: 

 

a fase de conhecimento, na qual o juiz tem de vencer a postulação das partes 
e a dilação probatória para chegar à sentença, acaba sendo mais célere que a 
fase de execução, que não envolve atividade de cognição, mas somente de 
concretização do direito reconhecido na sentença ou no título extrajudicial 
(CNJ, 2017, p. 131). 

 

                                                 
21 Este aspecto será abordado no capítulo 3. 
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Os dados estatísticos foram coletados pelo relatório do CNJ/2017, com relação ao 

quesito “tempo do processo”, primeiramente, por tribunal, e em segundo, dividido em três 

categorias: processos pendentes; processos sentenciados e processos baixados. O marco inicial 

de contagem para os processos de fase de conhecimento foi o protocolo da petição inicial e para 

a execução ou cumprimento de sentença, do primeiro ato que dá início a esta fase, ou processo. 

Quanto ao marco final, dividido em três categorias, este se torna um pouco mais 

complexo para ser entendido. É que o rito processual, se não se tratar de um processo que já se 

inicie direto em procedimento de execução, começa com uma petição em uma fase de 

conhecimento, recebe uma sentença, que pode receber recurso ou não. Se recorrida a sentença, 

a remessa ao segundo grau é considerada como baixa. Da mesma forma, não tendo sido 

recorrida a sentença, o processo que é transitado em julgado e arquivado, também se inclui na 

categoria baixa. Igualmente se após o trânsito em julgado, o processo é enviado ao juízo de 

execução para cumprimento também é considerado na mesma categoria de baixa.  

Ou seja, para efeito de estatística, o processo pode ser contado duas vezes, na primeira 

categoria, quando é sentenciado, e na segunda categoria, quando é baixado, seja ao tribunal a 

quo, seja por que transitou em julgado e é remetido ao cumprimento de sentença, seja por que 

se findou. 

Neste ponto, o relatório demonstra que em questão de tempo médio, não se espera muito 

após a sentença para que o processo seja baixado, de forma que é perceptível a proximidade 

dos dois índices, o de espera pela sentença e o de espera até a baixa. O tempo médio do processo 

baixado no Poder Judiciário é de 1 ano e 9 meses na fase de conhecimento e de 4 anos e 10 

meses na fase de execução no 1º grau de jurisdição e de 8 meses no 2º grau (BRASIL. CNJ, 2017, 

p. 130). 

Processos sentenciados na Justiça Estadual (que responde por 67% dos processos) até 

31 de dezembro de 2016, duraram em média 2 anos e 1 mês (da data do protocolo à data da 

sentença), enquanto processos em fase de execução/cumprimento de sentença (da data do início 

da execução ou liquidação ou cumprimento, até a data da última sentença em execução), o 

tempo de duração médio dos processos sentenciados até 31 de dezembro de 2017, foram de 5 

anos e 4 meses. Neste mesmo tribunal, o tempo de duração médio dos processos que ainda não 

tiveram uma solução (ou por sentença, ou que foram remetidos para outro lugar), ou seja, os 

processos que ainda estão compondo o estoque e esperando por uma solução definitiva, estão 

na fila há médios cinco anos e quatro meses, na fase de conhecimento, contra sete anos e cinco 

meses na fase de execução. 
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Seguindo o mesmo raciocínio da dimensão continental do país, e da enorme diversidade 

entre as regiões, convém, igualmente, expor as diferenças de tempo de tramitação de processos 

por Tribunal de Justiça. Da análise dos dados, tem-se que os Tribunais do Rio de Janeiro e de 

São Paulo, respectivamente, ocupam a primeira e a segunda posição no maior tempo de 

tramitação do processo de execução. O tempo médio de duração de um processo de execução 

no Tribunal carioca é de 6 anos e 8 meses, enquanto o vizinho Tribunal paulista tem seus 

processos de execução findados em 5 anos e 9 meses, ambos acima da média nacional de 4 anos 

e 8 meses. Dos tribunais considerados de “grande porte”, apenas estes dois superaram a média 

nacional. 

 

Figura 2-Tempo de tramitação do processo (Conhecimento X Execução) por UF.

 
Fonte: BRASIL. CNJ, 2017, p. 132. 

 

Dentre os tribunais de médio porte, apenas o TJ-BA ficou acima da média nacional, com 

a duração média de tramitação do processo de execução em 5 anos e 2 meses, ocupando a quarta 

posição, em relação a tramitação mais longa, atrás do TJ-PB. Contudo, apesar de ser 

considerado um tribunal de médio porte, o TJ-BA (4.866.587 processos tramitados em 2016) 
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tem mais processos tramitados do que o classificado em último lugar dentre os tribunais de 

grande porte, o TJ-PR (4.137.586), e quase a metade dos juízes, o que explicaria o resultado. 

Apesar disso, o Estado da Bahia é o primeiro no ranking de classificação de seu grupo, pelo 

critério da eficiência e do aproveitamento dos recursos disponíveis (CNJ, 2017, p. 34). 

Já entre os de pequeno porte, também há gigantes na demora do processo de execução. 

O TJ-PB e o TJ-PI, com tempo de tramitação médio de 5 anos e 5 meses, e 5 anos e 1 mês, 

ocupam a terceira e a quinta posição no ranking de tempo médio de duração no processo de 

execução, todos acima da média nacional. 

Quanto ao processo de conhecimento, apenas para se evidenciar o fenômeno do gargalo 

de execução, nenhum tribunal brasileiro apresentou números exorbitantemente acima da média 

nacional de 1 ano e 7 meses. As maiores médias ficaram por conta dos Tribunais do Espírito 

Santo, com 2 anos e 10 meses, seguido pelo Tribunal do Pará, com 2 anos e 4 meses, e o já 

citado Tribunal da Paraíba, com dois anos e dois meses. “Empatam” na quarta posição, os TJs 

de médio porte do Ceará e de Pernambuco, e do Alagoas e Piauí, os dois últimos ambos de 

pequeno porte, todos com tempo de demora de 2 anos e 1 mês. O restante dos tribunais todos 

tiveram desempenho abaixo da média nacional, sendo que nenhum tribunal dos considerados 

de “grande porte” teve tempo de demora maior do que a média nacional, no que se refere ao 

processo de execução. 

Para a Justiça Federal22, o tempo médio de duração de um processo até a sentença, para 

os processos sentenciados até 31 de dezembro de 2016, foram de 2 anos para a fase de 

conhecimento, e 6 anos e 7 meses para a fase de execução. Dos processos ainda pendentes, 

enquanto o tempo médio que estes jurisdicionados estão esperando por uma sentença, sem ter 

recebido um provimento definitivo até 31 de dezembro de 2016 é de 4 anos e meio, enquanto 

para a execução este tempo vai para 7 anos e meio, esperando o bem da vida ser entregue pelo 

Estado. 

                                                 
22 O relatório inclui um ranking dos principais assuntos demandados pela sociedade. O ranking é 

atribuído segundo o cadastramento que o próprio jurisdicionado faz no momento de distribuição da 
ação. Algumas ações são desprezadas para o cômputo desta estimativa, como precatórios e embargos 
à execução. Outras são computadas duas vezes, pois na hora da distribuição, são cadastradas em dois 
ou mais assuntos. Assim, na Justiça Federal, o assunto mais demandado é na categoria de Direito 
Previdenciário, subcategoria de benefícios previdenciários, figurando o auxílio doença em primeiro, 
com 612.613 processos cadastrados no ano de 2016 (1,21%), e em terceiro, aposentadoria por 
invalidez, com 395.635 (0,78%), o que se compreende não rara a situação em que, dada a proximidade 
das duas causas de pedir, os pedidos são cumulados no processo. A cobrança de dívida ativa, na 
Federal, fica em segundo lugar, com 489.280 (0,96%) processos ingressados no ano de 2016. A leitura 
deste índice, ao nosso entender, merece um aparte por demonstrar que a parcela mais carente e 
necessitada da população, a que depende de algum auxílio do governo, disputa a máquina judiciária 
com a cobrança da dívida ativa. 
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1.5 Conclusão do capítulo 
 

Neste primeiro capítulo, foi feito o mapeamento do atual estado da máquina judiciária, 

com levantamentos na ordem de quantos processos existem e onde estão, quais os assuntos, os 

litigantes e os ramos da Justiça são mais demandados. Também foi pesquisado o tamanho e o 

desenho da estrutura judiciária disponível para enfrentar a demanda da população por serviços 

de justiça. 

É razoavelmente aceito que o aumento de processos seja tendência mundial. Há uma 

crise de administração de justiça resultante da ampliação do rol de direitos e do reconhecimento 

de novas categorias e novos sujeitos. Mas, do mapeamento do estoque do Poder Judiciário, a 

pluralidade de direitos e de novos potenciais sujeitos não parece ser tão responsável pelo 

aumento das demandas, e nem pelo congestionamento do estoque. 

A análise de dados cruzados entre índices de predisposição, assuntos mais demandados 

e maiores litigantes da justiça revela que há uma grande parte do estoque correspondente a 

situações idênticas. Há uma repetição dos mesmos assuntos e mesmos litigantes. Grande parte 

do congestionamento de processos relaciona-se com questões de consumo, sendo os bancos em 

geral os líderes dos rankings, seguidos por telefonia, e Estado. 

Também, a análise da estrutura disponível não aponta para a maioria dos Tribunais dos 

diversos ramos da justiça, um problema de falta de aparelhamento. Comparativamente, a 

máquina judiciária brasileira está dentro da média no que se refere a número de unidades 

judiciárias e números de juízes, em relação ao que é ofertada em outros países cujo serviço de 

justiça é considerado excelente. 

Há também um outro dado intrigante por ser paradoxal. Apesar dos levantamentos a 

respeito de congestionamento confirmarem a demora na entrega da prestação jurisdicional, e 

muitas vezes, a incapacidade da justiça de conseguir dar efetividade aos direitos, o que causa 

uma má avaliação destes serviços judiciários, a população ainda se mostra altamente 

predisposta a levar para a justiça os conflitos, sobretudo os de ordem trabalhista e de consumo. 

Curiosamente, tomando apenas o resultado das entrevistas do ICJ-Brasil, a demora no processo 

não parece ser um fator que desanima a população a litigar. 

A crise é um ponto de partida comum para a maioria dos estudos sobre métodos 

alternativos de resolução de conflitos. Contudo, o tema é tratado de forma a considerar apenas 

uma massa indistinta de processos. Esta abordagem permite construções doutrinárias que 

entendem justificável a implantação de políticas que trabalhem para o cerceamento do acesso à 
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justiça, em detrimento de outras teorias que poderiam ser mais proveitosas ao desenvolvimento. 

Por isso, para tecer as discussões que serão realizadas nos próximos capítulos é importante 

quebrar o paradigma de apenas mencionar a existência de uma crise, para que as questões 

possam ser aprofundadas. 
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2. A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA MEDIAÇÃO NO BRASIL 

 

No capítulo anterior, procedemos ao levantamento de algumas informações a respeito 

da crise do sistema judiciário. Dentre as informações colhidas, uma ressalta por ser paradoxal. 

Embora a pesquisa a respeito da confiança na justiça tenha demonstrado uma avaliação abaixo 

da média para o Judiciário, ainda sim, consistentemente, em todas as unidades da federação, a 

pesquisa apontou uma abissal diferença entre a avaliação do serviço e a predisposição para 

judicializar os conflitos. Embora a população em geral pareça não confiar no Poder Judiciário, 

achando-o moroso e dispendioso, ainda sim, com a mesma consistência os entrevistados se 

mostraram altamente predispostos a procurar o Sistema de justiça, caso tivessem algum 

problema. 

Esta realidade levanta alguns questionamentos a respeito do motivo desta disparidade 

acontecer. Faltaria conhecimento da população a respeito da existência de outros métodos de 

solução de conflitos? Ou simplesmente estes métodos não estariam disponíveis? Ou ainda, 

estando disponíveis, o que estava sendo praticado era eficiente? Como é a visão da população 

a respeito destes métodos alternativos, como a mediação, em relação ao critério de justiça e 

segurança? E o processo, o que o fazer ser visto como preferível à outros métodos e outras 

esferas, apesar de ser avaliado como moroso, dispendioso e ineficiente? 

Tendo em vista que estes questionamentos são complexos, tecer uma leitura 

minimamente satisfatória dependeria de estudos empíricos mais aprofundados. Mas é possível 

no bojo do presente trabalho propor hipóteses a fim de contribuir com as reflexões a respeito 

da explicação deste fato. 

Diante disto, neste capítulo abordaremos a institucionalização da mediação, do ponto de 

vista do motivo para fazê-lo, bem como a maneira como foi desenhada no Brasil. Para tanto, é 

preciso apontar a relação inevitável entre o desenho do modelo de solução de conflitos e o 

contexto histórico, social e político de cada uma das sociedades. No caso do Brasil, este estudo 

beneficia-se de alguns dos dados levantados no primeiro capítulo a respeito de estruturas 

comparativas entre outros países também. 

No mais, para determinar a mudança de perspectiva entre um Estado que incentiva a 

jurisdição oficial, para um Estado que transita para o desenho alternativo de solução de 

conflitos, é necessária uma reconstrução histórica do cenário político e social do qual o Brasil 

forma sua visão a respeito do que é justo. 
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2.1 Da hegemonia processual à pluralidade de meios de resolução de conflitos 

 

A grande maioria das sociedades ocidentais organizou-se em torno da hegemonia do 

processo como via de solução de seus conflitos. Há uma íntima relação entre o processo de 

formação dos Estados nacionais, e os eventos políticos e históricos ocorridos nos países 

Europeus com a organização do Estado e da Justiça organizados e institucionalizados, com a 

via do processo como via única e monopolizadora das soluções de conflitos. A parte ocidental 

do planeta se divide em países colonizadores e países colonizados. Este processo de 

colonialismo, aliás, mais do que isso, de “colonialidade23”, moldou profundamente a visão e a 

organização das nações colonizadas, consolidando a visão eurocêntrica24 de mundo. Não se 

admira que a grande maioria das nações se organize sob o paradigma das teorias filosóficas 

eurocêntricas. Daí se entender, como afirma Paulo Eduardo Alves da Silva (2012) que “a 

consolidação dos Estados modernos Europeus foi o evento histórico a partir do qual se 

generalizou a crença de que a solução mais justa de conflitos é aquela oferecida pela via Estatal, 

através da jurisdição e do processo judicial”. 

Assim foi moldado nosso sistema de resolução de conflitos baseado nos ideais 

Hobbesbianos de contrato social, através da qual o homem moderno abre mão de suas 

liberdades em troca de que o Estado lhes auxilie, proteja, organize, administre as punições e a 

justiça. O Estado, assim, tem sido visto como o caminho do civilizado, cuja função é a de 

interromper a desigualdade, a injustiça e a barbárie. Fora desta ordem hegemônica contratual-

Estatal, por muito tempo prevaleceu a ideia de que o que existia era o mundo selvagem 

(inexistente/ilegal). 

O início do Século XX é marcado por saltos tecnológicos e processos de 

industrialização. É o momento de consolidação do capitalismo, e nos Estados Unidos, é no 

começo daquele século que Henry Ford monta sua linha de produção em massa. O modelo 

                                                 
23 Colonialidade, segundo Quijano, difere-se de colonialismo. Refere-se “estritamente a uma estrutura 

de dominação/exploração onde o controle da autoridade política, dos recursos de produção e do 
trabalho de uma população determinada domina outra de diferente identidade e cujas sedes centrais 
estão, além disso, localizadas noutra jurisdição territorial. Mas nem sempre, nem necessariamente, 
implica relações racistas de poder.” (QUIJANO, 2010, p. 84). Quijano segue explicando que o 
colonialismo é anterior, é o fundamento e a causa para a colonialidade. Mas a colonialidade decorre 
de um processo de colonialismo. Esta, entretanto, é mais profunda e duradoura. O regime colonial 
cessa com a independência das nações colônias, mas a dominação cultural permanece dentro das 
estruturas sociais, perpetuada e permanente até o movimento de ruptura. 

24 Eurocentrismo, não se refere somente “a perspectiva cognitiva dos europeus, ou apenas dos 
dominantes do capitalismo mundial, mas também do conjunto dos educados sob a sua hegemonia” 
(QUIJANO, 2010, p. 86). 
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passou a ser então copiado em outras linhas de produção. A indústria, até então, era dominada 

por processos artesanais. A partir de então, com a linha de montagem, os produtos foram 

ficando cada vez mais baratos e acessíveis. Surge o mercado de consumo, e a figura do 

consumidor. Aos poucos a tônica principal da ótica capitalista vem tomando contorno. 

O comércio aceso, a produção acontecendo com mais rapidez, a vida urbana aquecida, 

esta confluência de pessoas inevitavelmente cria choques de expectativas. É preciso 

regulamentar os negócios civis, as vendas, a propriedade, os direitos reais sobre as coisas, os 

direitos da mão de obra, os direitos familiares, que agora já são mais simples do que os arranjos 

renascentistas. 

Alguns séculos antes, na França de 1789 (Revolução Francesa), e nos Estados Unidos 

de 1776, surgem movimentos revolucionários que buscam conferir e sedimentar direitos civis 

e políticos, baseados nos ideais liberais de igualdade, liberdade e fraternidade. São surgidos em 

resposta a ordens sociais em que a desigualdade de tratamento era positivada e consagrada no 

ordenamento jurídico como uma ordem justa e natural. 

Para um contexto em que havia a ascensão de uma nova classe, a burguesia, em uma 

ordem social estruturada em torno de tratamentos desiguais e privilegiados para a antiga classe 

dominante, e ordem essa na qual se entendia estar o poder político vigente em posse do direito 

de controlar aspectos vitais para a nova atividade econômica, como fixação de preço e margem 

de lucro, fazia sentido a criação de teorias que defendessem o recuo da regulamentação desse 

Estado, em nome da liberdade. 

O cenário que serviu de pano de fundo para o surgimento e a ascensão da burguesia 

como nova classe é marcado por intensa regulação da vida cotidiana, privilégios de casta que 

se traduziam em desigualdade de tratamento jurídico, e detentores de poder político sem 

quaisquer freios em exercê-los, e cujos excessos não poderiam ser questionados. 

Em um primeiro momento, entendido como a revolução mercantil, a burguesia se 

emerge aliada com o poder do monarca, para pôr fim às travas feudais que impediam o pleno 

desenvolvimento das atividades mercantis que se aqueciam. Esta aliança feita durante o 

mercantilismo, que deu início aos processos de formação do Estado moderno absolutista, em 

momento posterior não mais interessava a esta nova classe detentora do poderio econômico, 

quando já consolidada, que via na manutenção das monarquias absolutas um freio à sua 

liberdade. 

A partir da metade do Século XVIII, quando o capitalismo se intensifica, e as nações 

começam a experimentar suas transições para sociedades industriais, com as transformações 
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políticas, sociais e econômicas que sucederam a partir do final do século XVIII e início do 

século XX, aparecem as teorias liberais para justificar a ordem capitalista. 

Concomitantemente, quando as sociedades experimentam dar azo a liberdade 

econômica até então teorizada, é que se conhece as faces mais frias do capitalismo: seu poder 

de excluir, de desamparar, de criar desigualdade e pobreza de maneira insustentável para uma 

sociedade. Neste momento, através do movimento socialista, surgem as críticas a estes novos 

arranjos sociais, que permitem a exploração de classes em nome de igualdade e liberdade. 

Passa-se então a defender a intervenção reguladora do Estado para diminuir os problemas 

sociais causados pelo sistema. 

Com relação aos trabalhadores, em razão das explorações sofridas tais como “jornadas 

excessivas de trabalho, com até dezesseis horas por dia, em lugares insalubres e inseguros, 

remuneração indigna, além de abusos envolvendo mulheres e crianças” (SOUZA, 2009, p. 312), 

surgem então os movimentos sindicais, junto com os movimentos grevistas Europeus. 

Com a organização da classe trabalhadora, dos sindicatos e partidos operários emergem 

as reivindicações por direitos coletivos, e, começa a ocorrer “a transição do modelo liberal 

clássico para um modelo estatal intervencionista e garantidor de bens sociais” (SOUZA, 2009, 

p. 312). 

Também desde o final do Século XIX e início do Século XX começam a aparecer os 

movimentos feministas, a exemplo do sufragista, que exigia, a princípio, o direito da mulher ao 

voto, mas que vem desde então, reivindicando o seu papel de igual perante a sociedade, com a 

reivindicação de direitos equiparados, igualdade jurídica e providências que combatam as 

violências estruturais e culturais. 

Por fim, com o final dos conflitos da Segunda Guerra mundial, surgem os direitos de 

terceira Geração, entendidos como direitos baseados na solidariedade entre os povos, 

fortemente inspirados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos (1988), quando 

começa-se a traçar os contornos de uma teoria que prevê a existência de uma categoria de 

direitos que seja pertinente não apenas a uma classe, ou a um indivíduo, mas a toda a 

humanidade, e que altere os paradigmas de titularidade, sendo compreendidos como direitos 

pertencentes à todos, ou ao menos, a um grande grupo de pessoas. São os direitos coletivos, e 

difusos (direito ao meio ambiente, direitos da infância e do consumidor são os exemplos). 

A eclosão de novos direitos civis havidos no século XX expande o rol de possíveis 

litigantes judiciários, não só pela ampliação de direitos materiais, mas também pela expansão 

do acesso ao Poder Judiciário dá início a uma nova fase de crise da administração da Justiça, a 

partir da década de 60, conforme explica Boaventura de Souza Santos: 



53 
 

 

A segunda condição social do interesse da sociologia pelo processo e pelos 
tribunais é constituída pela eclosão, na década de 60, da chamada crise da 
administração da justiça, uma crise de cuja persistência somos hoje 
testemunhas. Esta condição está em parte relacionada com a anterior. As lutas 
sociais a que fiz referência aceleraram a transformação do Estado liberal no 
Estado-Providência, um Estado activamente envolvido na gestão dos conflitos 
e concertações entre classes e grupos sociais, e apostado na minimização 
possível das desigualdades sociais no âmbito do modo de produção capitalista 
dominante nas relações económicas. A consolidação do Estado-Providência 
significou a expansão dos direitos sociais e, através deles, a integração das 
classes trabalhadoras nos circuitos do consumo anteriormente fora do seu 
alcance. (SANTOS, 2005, p. 165) 

 

A partir da década de 70, eclodem então, os novos movimentos sociais, que propõem a 

cidadania em um novo sentido, “fortalecendo as dimensões organizativas da sociedade civil” 

(LEMOS, 2009, p. 340). Relacionam-se com organizações que não se restringem a partidos e 

sindicados, e às questões voltadas a lutas de classe, mas propõem novos tipos de conflitos 

sociais, novos espaços públicos e “reflexões não só de caráter econômico, introduzindo 

discussões sobre a sexualidade, raça e meio ambiente. Demonstram que a dominação é muito 

mais complexa e não se restringe ao universo do econômico.” (LEMOS, 2009, p. 341). São 

exemplos de NOMS25 os movimentos antirracistas, LGBT, feminismo, ambientalistas, e os que 

lutam contra outras formas de discriminação, tais como as dirigidas a deficientes físicos e 

idosos. 

Por um lado, o modelo processual, individualista e monetizado, (contempla a única 

solução para todos os pedidos como a conversão do direito em dinheiro), não é mais capaz de 

atender com eficiência as novas demandas, tanto por uma questão de volume, quanto por uma 

questão de novas categorias de direito e de pedidos, que precisaram propor uma série de 

reformas nos antigos paradigmas de atuação da Justiça. 

Por outro, a própria sociedade não mais se conforma em esperar pela resposta do Estado, 

e começa a se organizar de forma a conseguir o acesso aos serviços públicos, aos direitos sociais 

já garantidos, bem como a reivindicação por novos direitos. 

Passam a se articular em pequenas comunidades que se voltam para resolver problemas 

locais e concretos, como associações de moradores e de bairro. Um exemplo desta nova 

realidade é citado por Gabbay (2011, p. 68) sobre o movimento norte-americano da década de 

70 pela “delegalização e desregulação em relação ao formalismo legal no âmbito institucional, 

e da cultura jurídica como um todo, o que garantiu incentivos à expansão da mediação 

                                                 
25 A partir deste momento, usaremos a sigla NOMS para nos referirmos aos novos movimentos sociais. 
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comunitária”. Como resultado, o governo federal investiu nos Neighborhood Justice Center, 

centros comunitários fora do judiciário, que forneciam serviço de mediação gratuitos ou a baixo 

custo para o público. Gabbay completa explicando que muitos dos programas de mediação 

começaram informalmente como centros de mediação comunitária. 

Voltando a questão dos ADRs, esta faceta da nova cidadania26, que acompanha os 

NOMS, que demanda uma atuação da sociedade civil mais participativa também resultou em 

um aumento expressivo do número de processos, afinal, o movimento pelo reconhecimento de 

novos direitos, e pelo acesso aos já reconhecidos também se deu através do Poder Judiciário, 

além dos esforços da luta cotidiana. 

O processo no contexto dos NOMS tem sido usado como ferramenta de questionamento 

do poder da velha oligarquia enquanto as novas forças de uma sociedade civil organizada 

clamam por igualdade, quebra dos velhos privilégios, lutam contra a violência estrutural e 

cultural, e por acesso à qualidade de vida e oportunidades. E nesta nova ordem, tanto os 

detentores do poder político como do poder econômico tem sido questionados. 

Diante da impossibilidade estrutural de atender o aumento de volume dessas demandas, 

o Estado encontra na crença de que o Judiciário é o meio mais justo e mais seguro, seu maior 

obstáculo para as políticas voltadas a resolver um problema de volume. Afinal, quando este 

Estado clamou pra si, a partir da teoria contratualista, a prerrogativa de resolver conflitos, em 

substituição à atuação dos seus súditos, o fez com base na promessa de que seria o meio mais 

seguro, mais justo e que protegeria a sociedade da selvageria da prevalência da vontade do mais 

forte. 

Para reagir a este problema, os administradores do sistema de justiça então colocam em 

prática a contrarreforma, que curiosamente é planejada sem que se repense o protagonismo do 

Estado, mas apenas do juiz, no caso brasileiro. E para que seja eficiente, esta contrarreforma 

precisa atuar no campo do invisível, na mentalidade de que o processo é o meio mais justo, e 

que somente a fiscalização do juiz garante a justiça. 

Dá-se início então a uma campanha ideológica com o objetivo de encucamento de uma 

postura que valorize o acordo em detrimento da sentença. 

A mudança fundamental que se expressa é a de mentalidade relacionada com a 

compreensão da legitimidade e o meio mais justo e mais eficiente para se solucionar conflitos. 

                                                 
26 A nova cidadania contrapõe-se à visão “antiga” de cidadania, sendo esta última compreendida como 

apenas a participação através do direito de voto. A nova cidadania demanda acesso, participação e 
envolvimento com as questões do espaço público (LEMOS, 2009). 
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O Poder Judiciário como meio de solução de conflitos único vai gradualmente sendo revisitado, 

e surge então o interesse por outros meios de resolução de demandas. 

Mas é preciso cuidar para que esta leitura não seja ingenuamente percebida como uma 

consequência de uma crise de justiça, que faz com que as preferências naturalmente se 

desloquem de um meio para outro. 

Em termos de disputa de poder, esta mudança de perspectiva pode ser ambivalente: uma 

expressão do movimento da sociedade civil, como parte de um exercício de cidadania, que 

naturalmente enfraqueceria o Estado; ou pode surgir de uma iniciativa Estatal como medida de 

uma política pública com o objetivo de cristalizar um fim, o de resolver a crise de excesso de 

processos, sem diminuir o poder. 

Ainda, existe a concorrência de uma terceira força, oriunda do mercado, influenciada 

pela teoria neoliberalista de que o desenvolvimento necessita de liberdade de mercado e a 

regulação é prejudicial ao desenvolvimento. Esta corrente pleiteia a ineficiência do Estado 

como prestador de serviços em geral, incluídos os de justiça, e a força destrutiva ao 

desenvolvimento por sua ineficiência e morosidade. Não por acaso, as disputas pela 

prerrogativa de determinação do desenho do sistema de solução de disputas relacionam-se com 

os três princípios que compõem o pilar da regulação: o princípio do Estado (Hobbes), o 

princípio do mercado (Locke) e o princípio da comunidade (Rousseau). 

O pilar da emancipação, conforme Boaventura de Souza Santos (2010, p. 236), é 

construído pela articulação entre três dimensões da racionalização e da secularização da vida 

coletiva: a racionalidade moral-prática do direito moderno, a racionalidade cognitivo-

experimental da ciência e das técnicas modernas, e a racionalidade estético expressiva das artes 

e da literatura modernas. O equilíbrio pretendido entre regulação e emancipação obtém-se pelo 

desenvolvimento harmonioso de cada um dos pilares e das relações dinâmicas entre eles. 

Assim, entendemos que o panorama moderno no qual o florescimento das novas teorias 

sobre os meios alternativos de solução de conflitos estão inseridos, refletem uma reacomodação 

do equilíbrio entre os princípios da comunidade, do Estado e do mercado, reajustando as forças 

de poder dentro do campo social. 

Nos próximos tópicos abordaremos a maneira como estas forças se acomodam e 

disputam os capitais disponíveis do campo. 

 

2.2 O surgimento da teoria de um sistema “multiportas” de justiça. 
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Sabe-se que desde a década de 80 há movimentações no sentido de reforma do Sistema 

de Justiça brasileiro, tais como reformas no procedimento processual, modernização do aparato 

do judiciário (através do processo eletrônico), a introdução no direito brasileiro de alguns 

institutos estrangeiros como aqueles que lidam com as demandas repetitivas e coletivas, sistema 

de precedentes e decisões vinculantes, introdução no sistema de tutelas de urgência, algumas 

práticas (condenáveis pela doutrina) de restrição de acesso à tribunais superiores (a chamada 

jurisprudência defensiva), e, principalmente, a introdução de uma política nacional de incentivo 

aos meios auto compositivos e alternativos ao processo, para resolução de conflitos. 

Dentro desta ótica de repensar o acesso ao sistema, vem ganhando destaque na doutrina 

o conceito de sistema multiportas de Justiça. Sistema Multiportas é “o nome que se dá ao 

complexo de opções, envolvendo diferentes métodos, que cada pessoa tem à sua disposição 

para tentar solucionar um conflito” (LORENCINI, 2012, p. 58). 

A primeira vez que a teoria sobre o sistema multiportas apareceu foi em 1976, quando 

o professor emérito da Faculdade de Direito de Harvard apresentou, na Pound Conference27, o 

discurso/documento Varieties of dispute processing (Variedades do processamento de 

conflitos). Neste documento, Sanders idealiza um sistema multifacetado de resolução de 

conflitos, mas não o batiza imediatamente de “sistema multiportas”. O nome originalmente 

atribuído ao sistema era “centro abrangente de justiça” (Revista de direito FGV, p. 32), mas, o 

nome que se dá atualmente deve-se à “uma das revistas da ABA [American Bar Association — 

Ordem dos Advogados dos Estados Unidos] publicou um artigo sobre essa conversa28. Na capa 

da revista, uma grande quantidade de portas, representando o que chamaram de Tribunal 

Multiportas.” O nome acadêmico original então foi substituído pelo conceito de mais fácil 

assimilação. 

Basicamente, o que se propõe na teoria multiportas é que há uma diversidade de 

conflitos, com características diferentes, para os quais nem sempre a sentença é o meio mais 

adequado. Para essa diversidade ser mais bem atendida, é necessário que o cidadão tenha a sua 

                                                 
27 A Pond Conference (Conferência Pond) foi uma conferência jurídica organizada em 1976, em St. 

Paul, no estado do Minnesota, nos Estados Unidos, pela Ordem dos Advogados dos Estados Unidos, 
pela Conferência Jurídica dos Estados Unidos e pela Conferência dos Presidentes de Tribunais, para 
discutir o tema das insatisfações com o sistema jurídico americano. O nome da conferência foi 
escolhido em homenagem a Roscoe Pound, reitor da Faculdade de Direito de Harvard, que havia 
proferido em 1906 uma palestra sobre a insatisfação popular com a administração da justiça daquele 
país. A insatisfação com o sistema de justiça norte americano, sobretudo quanto à questão do excesso 
de processos, é um tema recorrente que aparece nos discursos acadêmicos e políticos há mais de um 
século. 

28 Sobre a palestra conferida na conferência Pond. 
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disposição um leque de opções de sistemas solucionadores de demanda. Cada um desses 

métodos é uma porta. 

O sistema multiportas não propõe a supressão total do Estado e do processo, mas a 

convivência concomitante deste com outros meios, sendo que este sistema se desenhará 

conforme as tradições sócio-jurídico-culturais de cada sociedade. 

A organização do sistema multiportas implica em decidir em quais proporções o sistema 

de resolução de conflitos será dividido entre Estado e particular. O Estado pode manter para si 

o monopólio do poder de resolver conflitos, se tornado a porta de entrada através do qual irá 

distribuir os litigantes para os diversos serviços existentes, podendo até mesmo remeter às 

partes para um procedimento feito por entidades privadas, atuando em parceria. No Brasil, por 

exemplo, há a previsão de convênios entre o judiciário e as câmaras privadas de mediação para 

a prestação de serviço de mediação e conciliação, antes do prosseguimento do processo. 

Ou ainda, o Estado pode ser uma das portas, à escolha do cidadão, dentre tantas, 

concorrendo assim com a iniciativa privada, na distribuição do serviço de pacificação social. A 

parte pode escolher dirigir-se ao Estado-Judiciário, propondo uma ação, ou, procurar uma 

câmara de mediação diretamente. 

Quando o Estado se coloca como via de acesso ao sistema multiportas, exerce a função 

de criador, detentor e organizador dos serviços alternativos. Estes serviços também não 

necessariamente serão oferecidos pela via do processo judicial, podendo acontecer de maneira 

paralela à via jurisdicional. Pode ainda oferecê-los de maneira obrigatória ou facultativa, na 

medida em que impõe ao jurisdicionado que se submeta a este ou aquele método, ou não. 

Quando o Estado não atuar organizando ele mesmo o serviço, cedendo espaço à 

iniciativa privada, pode continuar presente na medida em que fiscaliza as práticas, 

regulamentando-as e coibindo os excessos e os abusos de direito. A arbitragem29, por exemplo, 

figura dentre os procedimentos alternativos que o jurisdicionado tem à escolha, que faz parte 

de um sistema pensado no formato multiportas. Embora caiba à iniciativa privada organizar e 

explorar o serviço, o Estado se ocupa de balizar minimamente os patamares éticos da atividade, 

através de leis, decretos, regulamentos, resoluções (como a Lei 9.307/96 com alteração dada 

pela Lei 13.129 de 13 de maio de 2015, e, também, através da Resolução 125/2010 do CNJ). 

                                                 
29 Importante ressaltar que, em se tratando de um trabalho que tenha mediação como assunto, é natural 

que se dê maior destaque a este procedimento. Mas não é só de mediação e processo que se compõe o 
sistema multiportas. Há um sem-número de procedimentos e formatos possíveis, desde os mais 
formais, heterocompositivos e de maior litigiosidade, até os mais informais, autocompostivos e 
consensuais. 
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A função de coibir os excessos fica muito evidenciada, no caso da Res. 125/2010, com 

a introdução dos artigos constantes na Seção III-B, que trata das Câmaras privadas de 

conciliação e mediação, mas que pode ser também aplicada às Câmaras Arbitrais. A Seção III-

B que foi incluída em 2016, pela Emenda 2, foi uma resposta aos acontecimentos ocorridos nos 

10 anos da Lei de arbitragem, nos quais os diversos conselhos e órgãos reguladores tiveram que 

disciplinar casos em que ocorreram práticas abusivas, sobretudo com relação ao uso da 

designação “tribunal” pelos órgãos e “juiz” aos árbitros e demais sujeitos, e ao uso dos signos 

designativos da República Federativa do Brasil, como brasões, armas e selo, que eventualmente 

induziam a erro o usuário, dada a aparência oficialidade a estes órgãos privados. 

Assim, ainda que os serviços organizados pela iniciativa privada ofereçam, com certa 

autonomia, procedimentos destinados ao tratamento de conflitos com repercussão jurídica, o 

Estado não se afasta totalmente de impor um balizamento mínimo de conduta, e de atuar 

proibindo e sancionando as práticas abusivas. 

Quando há a opção pela via Estatal, há duas maneiras pelas quais o Estado oferece 

alternativas à via “processual-jurisdicional-sentença”. O jurisdicionado pode optar por 

diretamente procurar o serviço de mediação/conciliação, atualmente deslocado para o CEJUSC 

(Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania), ou pode, pela via do processo, ser 

direcionado pelo próprio andamento processual à uma sessão de conciliação. 

Os Centros Judiciários de Solução de Conflitos são órgãos criados, organizados, 

custeados e administrados pelos Tribunais, mas que podem promover mediação e conciliação 

dentro e fora do processo. Não é preciso ingressar com um processo judicial para ser atendido 

pelo serviço, bastando que se marque uma audiência pré-processual de conciliação. Neste caso, 

não há formalmente um processo. Se a demanda for infrutífera, nada acontece, mas apenas se 

a sessão resultar em acordo, este é homologado e recebe um número diferenciado, que servirá 

de título executivo. Desta forma, o Judiciário atua como uma porta de entrada, mas sem 

necessariamente ser a via da sentença. 

Com relação à faculdade e liberdade de escolha das vias eleitas, há alguns momentos e 

lugares nos quais o usuário conserva a opção ou não por este ou aquele método, bem como a 

escolha do momento em que os serviços serão utilizados. E há opções que, depois de feitas, é a 

Lei quem determina o método e o procedimento que serão aplicados ao conflito no caso 

concreto. 

É o caso da via processual, que recebeu significativa alteração com a entrada em vigor 

do NCPC. Por imposição do artigo 334 do Novo Código de Processo Civil (NCPC) (Lei 

13.105/15), a audiência de conciliação se tornou uma fase obrigatória do processo. Assim, a 
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liberdade da parte vai até a faculdade de escolher ou não a via judicial, mas uma vez escolhida, 

se submete (quase30) obrigatoriamente à via da conciliação. A conciliação, no sistema 

multiportas brasileiro, dentro da porta da tutela de Estado, só será afastada se a) for caso de 

improcedência b) ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual; c) quando não se admitir a auto composição (casos de direitos indisponíveis nos 

quais não se admite transação; e em casos não recomendados, como os de violência doméstica). 

Nos casos que forem remetidos à audiência de conciliação, a parte é obrigada a estar 

presente no ato. Não é obrigada, porém, a celebrar o acordo, podendo inclusive comparecer e 

permanecer calada, ou declarar não estar disposta a transigir. Mas o não comparecimento é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, com imposição de multa de até dois por cento 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, conforme redação do § 8º, do artigo 334 do NCPC. 

 

2.3 A institucionalização da mediação no sistema de justiça brasileiro 

 

Institucionalizar significa dar o caráter de instituição, oficializar, arraigar-se. Instituição 

por sua vez, pode ser entendida como cada um dos costumes ou estruturas sociais estabelecidas 

por lei ou consuetudinariamente que vigoram num determinado Estado ou povo, estrutura 

material e humana que serve à realização de ações de interesse social ou coletivo; organização, 

ou organismo público ou privado, estabelecido por meio de leis ou estatutos, que visa atender 

a uma necessidade de dada sociedade ou da comunidade mundial. 

Neste trabalho, institucionalizar a mediação tem o sentido de transformar em uma 

instituição integrada ao Sistema de Justiça, e a ampliação, regulamentação e oficialização do 

instituto para que se torne utilizado pelo Poder Judiciário, e reconhecido e disciplinado pelo 

Estado. 

Este tópico se destina a descrever o caminho legislativo da transformação da mediação 

em um meio informal e desregulado para um meio incorporado ao sistema de justiça, e com 

alguma regulamentação sobre ele. Mas também procura discorrer o método como esta 

transformação em uma instituição oficial do Estado atende a uma política pública que tem como 

                                                 
30 A ressalva da expressão é necessária pois a obrigatoriedade realização da audiência de conciliação 

não é absoluta, encontrando exceção no §4º. Contudo, o que se percebe da vivência jurídica é que 
ainda há resistência por parte dos magistrados para a designação destas audiências, sem qualquer 
justificativa ou embasamento legal. 
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objetivo administrar a crise na administração da justiça que se iniciou com o aumento do 

número de demandas visto no século XX. 

Sobre este assunto, interessante a proposição a respeito das dimensões que o Direito 

pode ocupar no desenvolvimento, no trabalho de Diogo Coutinho (2013). Como Direito, 

Coutinho se refere tanto ao arcabouço jurídico, quanto à máquina Estatal e explica este pode 

exercer quatro papéis na promoção do desenvolvimento social: pode vir a representar um 

objetivo a ser perseguido, a ferramenta a buscar este objetivo, pode ser o arranjo institucional 

entre os diversos papéis a serem exercidos entre Estado e setor privado, e como vocalizador de 

demanda, na medida em que é entendido tanto como arcabouço jurídico (conjunto de normas, 

regulamentações, tratados, ações, medidas, atos, processos, etc.) e como conjunto de valores, 

na acepção substantiva de “justo”. Trataremos mais demoradamente de cada um. 

Nesta obra, discorrendo sobre as teorias de Kerry Rittich (2004 apud COUTINHO, 

2013), ao falar do papel e das funções do Direito no desenvolvimento, explica que o arcabouço 

jurídico pode desempenhar três tipos de função de escopo amplo: discursiva, distributiva e 

constitutiva, da qual nos interessa aprofundar apenas a primeira. 

O direito desempenha uma função discursiva, “na medida em que a linguagem dos 

direitos subjetivos- isto é, ter direito a algo- é vocalizada para chamar a atenção e assegurar 

prioridade a certos objetivos” (COUTINHO, 2013, p. 95). O direito “tematiza, legitima e 

institucionaliza agendas políticas, dando-lhes um status diferenciado, ao positivá-las”. 

Enquanto objetivo, o direito pode ocupar dois lugares: o primeiro deles como o 

cristalizador das metas e objetivos, e o segundo, como ele próprio uma fonte definidora dos 

próprios objetivos (DAINITH, 1987 apud COUTINHO, 2013). Para a primeira acepção, “os 

objetivos e metas das ações seriam, portanto, definidos extra juridicamente, no campo da 

política, cabendo ao arcabouço jurídico a função eminentemente instrumental de realizá-los” 

(COUTINHO, 2013, p. 98). Já para a segunda dimensão, o direito seria ele mesmo um norteador 

valorativo de justiça a balizar as medidas políticas, tal como baliza a si mesmo, através dos 

mecanismos de controle de constitucionalidade. Coutinho, contudo, considera que as acepções 

não são conflitantes, mas ocorrem simultaneamente, na medida em que o direito baliza e 

cristaliza os objetivos a serem perseguidos pelas políticas públicas: 

 

Ao formalizar uma decisão política e/ou técnica sob a forma de um programa 
de ação governamental, o direito agrega-lhe traços cogentes (isto é, 
vinculantes, não facultativos), distinguindo-a de mera intenção, 
recomendação ou proposta de ação cuja adoção seja facultativa. Dito de uma 
outra forma, o direito dá à política pública seu caráter oficial e sua finalidade, 
isto é, reveste-a de formalidade e cristaliza objetivos que traduzem embates 
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de interesses por meio de uma solenidade que lhe é própria. E ao serem 
juridicamente moldadas, as políticas públicas passam, a priori e/ou a 
posteriori, pelos crivos de constitucionalidade e de legalidade que a situam 
como válidas ou não em relação ao conjunto normativo mais amplo. 
(COUTINHO, 2013, p. 99) 

 

Enquanto ferramenta, o Direito oferece os “instrumentos e veículos” para a 

implementação das políticas públicas (COUTINHO, 2013, p. 99). Toda ação Estatal que se 

destine a buscar um determinado objetivo se manifesta através de atos jurídicos dos mais 

variados, desde atos administrativos, normas, regulamentos, portarias, a ações públicas e 

políticas públicas efetivas, todas elas são em essência, trabalho jurídico. Entender o Direito 

como “caixa de ferramentas” implica em enxergar o arcabouço jurídico como uma caixa de 

ferramentas em si, e, ao mesmo tempo, como o conjunto das regras internas que permitem a 

calibragem e a autocorreção operacional destas ferramentas disponíveis, na medida em que 

fornece também os parâmetros aceitáveis na ordem jurídica, para o “desenho de mecanismos 

de indução ou recompensa para certos comportamentos, o desenho de sanções, a seleção do 

tipo de norma a ser utilizada (mais ou menos flexível, mais ou menos estável, mais ou menos 

genérica)” (COUTINHO, 2013, p. 99-100). 

Direito como arranjo institucional, por sua vez, é a organização das competências entre 

os diversos entes do setor público e do setor privado, mas mais que isso, articula, orquestra, 

organiza e coordena as tarefas e as competências de cada ente, inclusive coordenando a ação 

integrada entre as diversas políticas sociais. 

Por fim, o direito entendido como vocalizador de demandas é o Direito em seu papel de 

facilitador da participação de todos aqueles interessados na política pública, assumindo o papel 

de promotor dos mecanismos de deliberação, participação, consulta, colaboração e decisão 

conjunta, criando e estimulando mecanismos de participação dos diversos atores (COUTINHO, 

2013). 

Assim, utilizando da classificação de Coutinho, a institucionalização do método cumpre 

este papel de formalizar uma decisão política e/ou técnica sob a forma de um programa de ação 

governamental, e de cristalizar um objetivo a ser perseguido sob a forma de política pública. 

Conforme Daniela Gabbay (2011, p. 62), uma política pública que se destine a 

institucionalizar a mediação no judiciário apresenta algumas vantagens que a justificam, tais 

como: i. por que o judiciário é um lugar para onde confluem os conflitos (por isso o judiciário 

deve ser uma das portas para o método, e uma válvula de escape); ii. Para se viabilizar uma 

nova forma de acesso à justiça que não o processo formal; iii. Para se reduzir a morosidade do 

judiciário, sendo a mediação um remédio para a crise; iv. Para que os conflitos possam ser 
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tratados de uma maneira mais ampla, e integral, para uma solução além do que a sentença pode 

oferecer; v. para que a mediação utilize a confiança que a população já deposita no judiciário, 

como meio legitimador de sua atuação, como força incentivadora; vi. Para que o papel 

pedagógico possa ser exercido na comunidade jurídica (juízes, advogados, promotores), quanto 

à escolha da técnica mais adequada à resolução do conflito (quebra do paradigma one size fits 

all), reconhecendo-se os limites do judiciário para processar e resolver todos os litígios 

(mudança da mentalidade da “cultura da litigância”); vii. Para que o Judiciário possa exercer 

um papel fiscalizatório, quer quanto ao procedimento, quer quanto aos acordos decididos. 

Comparativamente aos Estados Unidos, no Brasil, tendo em vista o nosso período de 

ditadura militar, o movimento em prol dos ADRs acabou sendo atrasado, afinal, durante o 

regime de exceção, nem o Judiciário31 nem o Estado eram expoentes de uma ordem democrática 

de direitos. 

Enquanto os Estados Unidos viviam a explosão de casos a partir da década de 40, e já 

começava a aparecer um nítido movimento neoliberalista, influenciado pela Escola de Chicago, 

pela crise do petróleo e pelo declínio do movimento welfarista desde a década de 70, dentro do 

qual, a onda renovatória do Judiciário americano se enquadrou, através de clamores pela 

desregulação e privatização da Justiça, estes mesmos ideais só atingem o Brasil a partir da 

década de 90. 

Embora, as primeiras reformas no sistema de justiça já ocorriam desde a metade da 

década de oitenta32, a própria Constituição Federal de 1988 ainda guardava um espírito muito 

acentuado de Estado do bem estar Social. 

                                                 
31 Conforme a página virtual “Memórias da ditadura”, considerada o maior acervo online sobre a história 

da ditadura no Brasil, na primeira faze da ditadura militar, entre 1964 e 1968, o Judiciário até tentou 
expressar alguma resistência à ordem de exceção e à violação de direitos, mas acabou sendo, ele 
mesmo uma vítima da ditadura, com a aposentação ou demissão de juízes, em 1969 5 ministros do 
STF foram compulsoriamente aposentados. Havia uma preocupação com o disfarce de legalidade nos 
primeiros anos da ditadura, e até mesmo em razão disso, em resposta às movimentações da população, 
houve o endurecimento do regime, de 1969 para frente. (INSTITUTO VLADMIR HERZOG. Portal 
MEMORIAL DA DITADURA. [S.d.]. Disponível em: <http://memoriasdaditadura.org.br/>. Acesso 
em 25 jun. 2018) 

32 A primeira delas de que se tem notícia é a criação dos Juizados de Pequenas Causas, através da Lei 
7224/84, que em sua exposição de motivos definiu “a democratização do acesso à justiça como 
facilitação do acesso do cidadão à Justiça por meio da conciliação, simplicidade dos procedimentos, 
celeridade e economia” (GABBAY, 2011, p. 67). São outros exemplos deste primeiro momento 
renovatório a própria Constituição Federal de 1988, por ter dado realce aos papéis do Judiciário, 
Ministério Público e Defensoria Pública a Lei de Ação Civil Pública (Lei 7.347/85) e o Código de 
Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), sendo estes instrumentos, entre outros, destinados ao 
tratamento dos conflitos coletivos e transindivuais. O Juizado de Pequenas causas, posteriormente, em 
1995, foi convertido nos atuais Juizados Especiais Cíveis (Lei 9.099/95). 
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Durante a década de 90, diversas reformas tiveram lugar no processo, medidas de uma 

clara aproximação entre o sistema brasileiro e o americano, dentre elas a implantação de um 

sistema de precedentes, das class actions americanas, e finalmente, por volta da virada do 

milênio, as discussões legislativas passam a se preocupar com uma política pública que regule 

a mediação como parte do sistema de justiça. 

Em 2010, o Conselho Nacional de Justiça publica a resolução 125, de 29 de novembro, 

através da qual institui “a política pública de tratamento adequado de conflitos de interesses”. 

Esta resolução configuraria o principal instrumento através do qual o Sistema de Justiça criou 

a estrutura paralela às varas que iria vir a ser a responsável pelo atendimento dos usuários da 

justiça encaminhados ou por escolha voluntária, à mediação/conciliação. 

Através desta resolução foram instituídos os Núcleos Permanentes de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos, aos quais cabem as funções de planejamento, 

implementação e aperfeiçoamento do serviço que será prestado pelos órgãos de execução da 

política, tendo entre suas atribuições a formação e o treinamento dos mediadores que irão atuar 

junto ao Poder Judiciário, a regulamentação da função (criação de cadastro, remuneração da 

prestação do serviço, criação de convênios com entidades particulares). 

Outro órgão criado pela res. 125/2010 foi o Centro Judiciário de Resolução de Conflitos 

e Cidadania (Seção II), estes responsáveis por oferecer o serviço à população. Os CEJUSCs 

possuem dentre suas atribuições atender os Juízos, Juizados e Varas, na realização das sessões 

e audiências de conciliação e mediação, bem como o atendimento da população nas sessões e 

audiências de conciliação e mediação pré-processual. 

Além disso, a resolução 125 também dispõe sobre a coleta de dados estatísticos para a 

alimentação dos relatórios produzidos pelo Conselho, bem como a criação de um “portal da 

conciliação”, a ser disponibilizado no sítio do CNJ, na rede mundial de computadores, destinado 

a promover e dar transparência de informações relacionadas com a prática dos meios 

alternativos de conflitos. 

Outra inovação importante introduzida pela mesma resolução 125 foi a criação de um 

“código” de ética a ser observado nas sessões e audiências de conciliação e mediação, com o 

estabelecimento de princípios, garantias e procedimentos mínimos. Neste ponto, é importante 

mencionar que a informalidade é a principal regente do procedimento consensual, em oposição 

ao processo judicial, e é ao mesmo tempo a característica que faz com que seja tão atrativa por 

um lado, e desperte tanta desconfiança da comunidade jurídica, por outro. 

Não obstante, a resolução 125 estabeleceu alguns princípios e garantias mínimos 

pertinentes à mediação, regras mínimas de procedimento, e outros relacionados à conduta dos 
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mediadores, cujo descumprimento pode acarretar o seu descredenciamento do sistema do 

Tribunal. Basicamente, coube à resolução 125 do CNJ a criação de uma estrutura e condições 

mínimas de operabilidade para que a mediação fosse implantada no Sistema de Justiça. 

Finalmente, após um esforço legislativo que começa em 1998, entra em vigor a Lei 

13.140 de 26 de junho de 2015, conhecida como “Lei da mediação”. Uma diferença básica entre 

a matéria disposta na resolução 125 e na Lei de mediação seria que a primeira cria e organiza o 

serviço de mediação que será oferecido pelo Judiciário, uniformizando-o nacionalmente, e a 

segunda trata das diretrizes mínimas relacionadas ao método e ao procedimento de mediação. 

Quanto a isso, é importante pontuar que em oposição ao processo judicial, o 

procedimento da mediação não segue ritos rígidos. Há algumas modalidades de técnicas 

(DUARTE, 2016), que Gabbay (2011) chama de “escolas de mediação”. Entre os mais 

conhecidos, estão o modelo tradicional-linear (escola de Harvard), modelo Transformativo de 

Bush e Folder, modelo circular-narrativo de Sara Cobb. Além desses, há o modelo de mediação 

sistêmica (de Bert Hellinger), Mediação Transformadora de Luiz Alberto Warat, e de John 

Haynes. Trata-se de técnica, e o intuito em aplicar uma em detrimento da outra é uma escolha 

orientada para a obtenção do resultado da mediação, e não por uma questão de garantia 

processual. 

A premissa da mediação é a de que a legitimidade do procedimento está garantida pela 

voluntariedade das partes em participar no processo de mediação (aqui em sentido amplo e 

comum, e não no sentido de processo judicial). A premissa da mediação é que seja colaborativa, 

e não opositiva, por isso, a princípio, não há a preocupação primária com a defesa contra o outro 

ou contra o Estado, diferentemente do processo judicial. 

Contudo, o que existe são apenas delineamentos éticos mínimos para coibir excessos e 

abusos, tendo em vista algumas experiências anteriores em que no ambiente em que tudo era 

permitido, diversos foram os casos em que a atuação desastrada por parte da justiça acabou 

resultando em distanciamento maior entre as partes (ao invés de conciliá-los), violações ao 

direito das partes, entre outras situações. 

Dentro do judiciário, há uma uniformidade técnica na formação dos mediadores que lá 

atuarão. Em razão do artigo da Resolução 125/2010, os mediadores obrigatoriamente precisam 

passar por um curso de formação, que seguira um método previamente desenvolvido e aprovado 

segundo a escolha do CNJ. Por isso, anda que se trate de um procedimento informal, a técnica 

adotada dentro do Poder Judiciário é razoavelmente uniforme. Contudo, no curso técnico de 

formação são ministradas noções baseadas em todas as escolas. 
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Já na esfera privada, as Câmaras de Conciliação e os conciliadores não têm qualquer 

compromisso com método ou técnica, podendo escolher as disponíveis e até mesmo, criar um 

método próprio de conciliação, balizado, claro, nos preceitos éticos do Estado de Direito. 

Assim, a Lei de mediação, embora defina de maneira mais determinante e incisiva 

questões relativas à mediação judicial, como por exemplo, quanto ao critério de escolha dos 

mediadores, também tem comandos que se dirigem às câmaras privadas, como a do artigo 1º, 

os princípios éticos que a orientam no artigo 2º, e dispõe sobre os mediadores e o procedimento 

de mediação a ser adotado dentro e fora do judiciário. 

Outro importante instrumento relacionado com a instituição da mediação foi a entrada 

em vigor do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). 

No artigo 334, instituiu a realização obrigatória de audiência prévia de conciliação, 

inclusive nos procedimentos de tutelas de urgência (antecipadas e cautelares), conforme Artigos 

303, II, e 308, §3º daquele dispositivo. 

No capítulo V, trata das linhas gerais relacionadas com a audiência de mediação e 

conciliação. Na Seção V do capítulo III, na qual trata dos auxiliares da justiça, prevê entre os 

artigos 165 e 175, critérios de escolha, atuação e contratação de mediadores no âmbito do Poder 

Judiciário. 

 

2.4 O caráter pedagógico da institucionalização: emancipatório ou uma violência 
simbólica? 

 

Emancipar significa tornar livre, independente, autônomo e autorresponsável. O termo 

pode ser aplicado para diversos contextos: emancipar um país, para torná-lo livre e 

independente, relacionando-se com uma situação de colonialismo, emancipar um adolescente 

para torná-lo maior de idade e responsável por si próprio, não mais sujeito ao poder parental, 

emancipação feminina relacionado com a luta pelo reconhecimento da mulher como um ser 

pleno, capaz de direitos e deveres na ordem jurídica. 

Mas, no mundo jurídico, toda liberdade anda associada com responsabilidade. Quanto 

maior a liberdade permitida, maior a responsabilidade. A emancipação tem uma relação direta 

com a cidadania na medida em que evoca a ideia de envolvimento e participação de uma 

sociedade com suas próprias questões. Uma sociedade emancipada é compreendida como uma 

sociedade organizada, que se mobiliza para promover por si mesma os meios necessários para 

resolver seus problemas, a par do Estado e se responsabiliza por suas próprias questões. 
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Em razão destas discussões, a emancipação tem sido um valor desejado sob a ótica de 

uma nova organização do Sistema de Justiça, de uma forma não dependente do Poder do Estado. 

Conforme Boaventura de Souza Santos, a democratização da vida social, política e econômica 

é intimamente relacionada com a democratização da administração da justiça. E esta 

democratização teria, segundo o autor, duas vertentes: uma relacionada à constituição interna 

do processo e a segunda com o acesso à justiça (SANTOS, 2005). 

Na primeira vertente, estariam orientações tais como maior envolvimento e participação 

dos cidadãos, individualmente ou em grupos organizados, na resolução dos conflitos de 

interesse e problemas, e, a ampliação do conceito de legitimidade de parte e interesse de agir. 

Um exemplo prático seria a mediação coletiva através de ONGs e outras associações civis como 

instrumento de emancipação de uma comunidade (PONZILACQUA, 2007). Além destas, 

também são citadas a simplificação dos atos processuais, o incentivo à conciliação das partes, 

e aumento dos poderes do juiz. 

Já na segunda vertente relacionada ao acesso à Justiça, esta refere-se aos obstáculos 

econômicos, sociais e culturais do acesso ao consumo da justiça por parte dos grupos sociais de 

pequenos recursos. Aduz-se aqui às organizações de serviços jurídico-sociais, geridos pelo 

Estado e pelas autarquias locais com a colaboração de organizações da sociedade civil. Incluem-

se, além das medidas de acessibilidade econômica, as de acesso cultural, envolvendo políticas 

destinadas a esclarecimento dos cidadãos sobre seus direitos (SANTOS, 2005). 

Portanto, ao menos na teoria e em uma análise primária e superficial, as políticas 

públicas de incentivo à mediação e conciliação estariam alinhadas com agendas emancipatórias. 

E esta apropriação teórica tem sido percebida em algumas falas públicas de 

personalidades ligadas à organização do Sistema de Justiça brasileiro, das quais destacamos 

alguns exemplos que ilustram bem essa apropriação. Mas a aproximação entre mediação e 

emancipação que nasce no bojo da sociologia jurídica, quando transformada em discurso 

político, ganha novo colorido: o de responsabilização da própria sociedade pelo excesso de 

litígio e condenação à atitude de litigar. 

Linguagem é um vocábulo que comporta diferentes dimensões e significados. Em uma 

definição reducionista, linguagem é um sistema de signos combinados, dos quais se extrai um 

significado simbólico, com o fim de comunicação. Mas, obviamente, trata-se de um fenômeno 

muito mais amplo que apenas um sistema de comunicação. 

Não há consenso a respeito de quais eventos -sejam eles físicos, sociais, etc.- que 

ocorreram para que a espécie humana tenha desenvolvido a capacidade de linguagem humana, 

e nem é relevante ao presente tema esta discussão. Contudo sabe-se o quão fundamental o uso 
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da linguagem tornou-se para nós, não somente para comunicar e compartilhar informações, mas 

desdobra-se. A linguagem é o meio pelo qual o ser humano expressa sua identidade, estreita os 

laços com outros seres humanos, exprime emoções, e até mesmo, a linguagem nos entretém 

(através de música, histórias, linguagem de humor que expressamos). Por isso, como explica 

Ponzilacqua, a linguagem transcende o papel de sistema de comunicação, pois carrega uma 

imensa carga de poder transformador da realidade: 

 

Mundo e linguagem são elementos indissociáveis, de mútua compenetração. 
Esta afirmação é portadora de uma verdadeira e radical mudança de 
parâmetros, com relevantes implicações éticas com relação a toda elaboração 
linguística: sempre que falo, a minha fala comporta uma ação e essa ação 
implica uma repercussão exterior, e, portanto, é potencialmente 
transformadora. (PONZILACQUA, 2010, p. 26) 

 

Nas relações interpessoais, a linguagem também nos presta a estabelecer valores de 

conduta, definir limites no agir. Quando através do sistema simbólico de comunicação 

demonstramos ao outro agrado e/ou desagrado, aprovação e desaprovação da fala, da aparência 

e das ações que nos são submetidas, somos capazes de moldar o comportamento alheio33. 

Basta ilustrar esta afirmação com a hipotética situação de alguém que, ao expor uma 

ideia, é recebido com uma resposta de reprovação de seu interlocutor. Se a intenção é de 

agradar, dificilmente o emissor da fala se sentirá confortável em continuar34. A linguagem, ao 

lado de outros sistemas simbólicos exerce, portanto, um papel estruturante no comportamento 

humano, provocando a alteração do agir, do pensar e do sentir. 

No contexto social também há um processo semelhante que reproduz o mecanismo 

estruturante dos sistemas simbólicos (dentre eles a linguagem), com o poder de manter ou 

induzir a mudança do comportamento. Destacam-se, neste campo, os trabalhos de Bourdieu 

(2002), para quem a língua, a arte, a religião e até a ciência constituem sistemas simbólicos 

                                                 
33 Embora o assunto seja alheio ao tema que se estuda, é interessante observar o impacto da fala materna 

nos primeiros anos da infância, e, seu caráter construtivo ou devastador no destino do ser, estudos dos 
quais se ocupam os diversos campos da psicologia. Há uma interessante anedota que é compartilhada 
nos cursos de formação em psicologia que ilustra bem este aspecto. Conta-se que uma garotinha de 
cerca de 5 anos foi levada pela mãe à terapia. Na entrevista inicial com a terapeuta, a menina chega 
enunciando ser “mentirosa”, e ser este o problema dela. Quando questionada a respeito dos motivos 
que a levavam crer que seria mentirosa, e quais as situações reais as quais a pequena paciente realmente 
mentiu, a menina respondeu que “não sabia dizer, mas a mãe dizia que ela era muito mentirosa, e se a 
mãe dizia, então é por que ela deveria ser mesmo”. 

34 Obviamente que nossa singela explicação dos mecanismos estruturantes é meramente introdutória ao 
tema, e por isso, simplificada, em virtude do corte metodológico. Há incontáveis estudos e pesquisas 
no campo da psicologia e da sociologia que melhor explicam estes fenômenos, aos quais optamos por 
não nos aprofundarmos, para não incorrer em uma mudança do objeto proposto. 
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estruturados, mas que também exercem uma função estruturante, através do exercício do poder 

simbólico. Este é... 

 

...um poder de construção da realidade que tende a estabelecer uma ordem 
gnoseológica: o sentido imediato do mundo (e, em particular, do mundo 
social) supõe aquilo a que Durkheim chama o conformismo lógico, quer dizer, 
“uma concepção homogénea do tempo, do espaço, do número, da causa, que 
torna possível a concordância entre as inteligências”. (BOURDIEU, 2002, p. 
9) 

 

Assim, é através do consenso (sensus=consensus no texto original), que as visões 

subjetivas de mundo se tornam, pela concordância, em sentido objetivo. Por isso, para Bourdieu 

(2002), os sistemas simbólicos também são sistemas de dominação de determinada classe ou 

grupo social, na medida em que: 

 

As ideologias, por oposição ao mito, produto colectivo e colectivamente 
apropriado, servem interesses particulares que tendem a apresentar como 
interesses universais, comuns ao conjunto do subgrupo. A cultura dominante 
contribui para a integração real da classe dominante (assegurando uma 
comunicação imediata entre todos os seus membros e distinguindo-os das 
outras classes); para a integração fictícia da sociedade no seu conjunto, 
portanto, à desmobilização (falsa consciência) das classes dominadas; para a 
legitimação da ordem estabelecida por meio do estabelecimento das distinções 
(hierarquias) e para a legitimação dessas distinções. Esse efeito ideológico, 
produ-lo a cultura dominante dissimulando a função de divisão na função de 
comunicação: a cultura que une (intermediário de comunicação) é também a 
cultura que separa (instrumento de distinção) e que legitima as distinções 
compelindo todas as culturas (designadas como subculturas) a definirem-se 
pela sua distância em relação à cultura dominante. [...] É enquanto 
instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação e de conhecimento 
que os “sistemas simbólicos” cumprem a sua função política de instrumentos 
de imposição ou de legitimação da dominação, que contribuem para assegurar 
a dominação de uma classe sobre a outra (violência simbólica) dando o reforço 
da sua própria força às relações de força que as fundamentam e contribuindo 
assim, segundo a expressão de Weber, para a “domesticação dos dominados”. 
(BORDIEU, 2002, p. 10-11) 

 

Estas reflexões tomam uma proporção ainda mais relevante, ao considerarmos o efeito 

da linguagem dentro de um dos mais estruturantes sistemas simbólicos, o Direito. A luta 

simbólica travada entre as classes para impor a definição do mundo social que mais atenda aos 

seus interesses ocorre de forma direta, “nos conflitos simbólicos da vida cotidiana” ou 

indiretamente, “por procuração, por meio da luta travada pelos especialistas da produção 

simbólica (...) do poder de impor – e mesmo inculcar – instrumentos de conhecimento e de 

expressão (taxinomias) arbitrários-embora ignorados como tais - da realidade social” 
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(BORDIEU, 2002, p. 11). Por isso, sobre a fala anterior, a respeito do papel transformador da 

linguagem, e sua indissociabilidade do mundo, Ponzilacqua conclui, a respeito da linguagem 

jurídica que: 

 

Se tais considerações são verdadeiras no âmbito da língua geral, muito mais o 
são quando tratamos dos domínios especializados. O que dissemos acima cabe 
particularmente no tratamento das especialidades (linguagem técnica e/ou 
profissional) nas quais o vínculo entre o universo representado e os signos 
representantes é ainda mais visível e estreito. (PONZILACQUA, 2010, p. 26) 

 

As disputas axiológicas ocorridas no campo do Direito basicamente podem ser 

reduzidas a dois momentos distintos: o anterior à promulgação da norma, e o posterior a ela. 

Para Bourdieu, as disputas são bem-postas, no campo da interpretação, através da hermenêutica, 

com a luta simbólica pela definição do sentido da palavra positivada, para extrair dela o 

significado do espírito da norma, através da atividade cotidiana forense, do trabalho dos 

advogados, promotores e defensores, das sentenças e das definições jurisprudenciais de Direito, 

e dos questionamentos diretos e indiretos de constitucionalidade das normas. 

Por outro lado, as mesmas lutas simbólicas podem ocorrer no momento anterior à norma 

posta, através da técnica legislativa, que se empenha no processo inverso, escolhendo os 

melhores termos para empregar na redação legal, para que cumpra o objetivo a que se propõe. 

Estas normas não necessariamente irão se expressar em comandos materiais diretos e objetivos, 

podendo tomar dimensões de norma anterior, que norteie a atividade administrativa do Estado, 

embasando política públicas poderosamente estruturantes da ordem social. 

Como já discorrido, se formos pensar em uma linha histórica, em qualquer contexto em 

que estruturas de juízo tenham aparecido, antes dela havia a negociação entre as partes, de 

forma que a solução pela via do acordo, consensual, intermediada ou não por um terceiro, é tão 

ancestral quanto o próprio homem, e anterior a qualquer estrutura político-social que tenha sido 

criada. E a estrutura subsiste até os dias atuais, paralelamente à jurisdição Estatal. 

Portanto, o que muda no momento atual é que há um interesse mundial em 

institucionalizar o acordo, através de regulamentação, de políticas públicas destinadas ao 

incentivo de determinadas práticas, etc. 

Assim, do que se discorreu até o momento, percebe-se uma óbvia conurbação da via 

Judiciária (pelo processo) como sistema de solução do conflito. E a tendência mundial à 

implantação de uma agenda em favor das políticas públicas que favoreçam a cultura dos meios 

alternativos de resolução de conflito, sobretudo os da via consensual. 
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O problema é que esta agenda política em favor dos meios consensuais/alternativos de 

resolução de conflitos vem acompanhados de uma fala de reprovação moral ao exercício do 

direito de ação, transformando-o em um ato anticidadão. Esta reprovação se faz presente até 

mesmo na norma, na exposição de motivos da Resolução Nº 125 de 29/11/2010, do CNJ, que 

dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses 

no âmbito do Poder Judiciário, quando adjetiva de “excessiva” a judicialização dos conflitos: 

 

CONSIDERANDO que a conciliação e a mediação são instrumentos efetivos 
de pacificação social, solução e prevenção de litígios, e que a sua apropriada 
disciplina em programas já implementados no país tem reduzido a excessiva 
judicialização dos conflitos de interesses, a quantidade de recursos e de 
execução de sentenças (grifo nosso); 

 

A medida da utilização da jurisdição se dá conforme a configuração da própria 

sociedade. Se a sociedade sente que é necessária a utilização dos serviços da justiça é por que 

algo ocorre nas disputas sociais que resulta na necessidade da provocação judicial. Então a 

provocação não é “excessiva”, mas, ao contrário, necessária. O termo “excessiva” é 

subjetivamente empregado, afinal, não há um critério objetivo a respeito da quantidade de 

processos que cada cidadão poderá ter. O emprego de conceitos como estes reflete a visão da 

parcela que controla o capital intelectual e político necessários para a determinação do texto 

legal. 

Neste sentido, muito além da política pública e das redações legais, também existem 

algumas falas públicas, colocadas em eventos, entrevistas, palestras, textos informais, entre 

outros veículos. Para este segmento foram selecionados alguns enxertos publicados e 

publicáveis provenientes de peças jornalísticas (editoriais, entrevistas, reportagens, etc.) que 

registraram a opinião emitida por agentes públicos que possuam funções relacionadas a órgãos 

responsáveis pela implementação de políticas públicas ou que compõem os diversos órgãos que 

exerçam a organização, administração e ao funcionamento do Sistema de Justiça brasileiro. 

Exemplo destas falas pode ser encontrado na “Revista Consultor Jurídico”, que em 11 

de abril de 2017, publicou um pequeno texto noticiando a participação do ministro do Supremo 

Tribunal Federal, Dias Toffoli, no evento “A Better Use of Our Courts”, organizado pela 

universidade norte-americana de Harvard. Segundo a reportagem “a palestra do ministro 

Toffoli foi sobre como ele buscou uma mudança de cultura dentro da administração pública 

federal, ainda como advogado-geral da União”. Ainda segundo a reportagem, o ministro disse 

que “prevalece no Brasil a ‘visão míope de que a Justiça é uma instância para resolver 

processos’. O foco não deveria ser quem perde e quem ganha, quem está certo e quem está 
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errado, mas a pacificação do conflito da forma que melhor atender aos interesses dos 

envolvidos”. 

Outro exemplar de fala semelhante pode ser vista no site de notícias “G135”, que em 31 

de maio publica matéria cuja manchete era “Com média de 7,3 mil processos por juiz, Justiça 

de Ribeirão Preto leva até 4 anos para julgar crimes”. A peça jornalística afirmava aos leitores 

que o fórum da cidade de Ribeirão Preto é o terceiro maior do Estado, com 41 juízes 

responsáveis por “cerca de 300 mil ações: quase 7,3 mil para cada um, 12% a mais do que a 

média nacional”, considerando a média apurada em 2015, pelo relatório do CNJ (de 6,5 mil 

processos por juiz). A reportagem atribui o alto número de processos aos “efeitos da 

judicialização excessiva e da falta de estrutura”, e que o problema é agravado pelo “número 

interminável de novas ações diárias resulta em excesso de trabalho, congestionamento das varas 

e lentidão na resolução dos casos”. Ainda o texto registrava, através de entrevistas, as opiniões 

de advogados, promotores e juízes da região. Para o primeiro e segundo grupo, a falta de 

estrutura e investimento foi apontada como a razão para o excesso de processos. Contudo, para 

o magistrado entrevistado, o juiz Paulo César Gentili, diretor do fórum de Ribeirão Preto, o 

excesso de processos se deve à excessiva provocação da sociedade civil ao Judiciário. 

O mesmo G1 também, alguns anos antes, em 10 de maio de 2014, realizou reportagem 

a despeito da visita a Ribeirão Preto do então presidente do Tribunal de São Paulo, José Renato 

Nalini, para a inauguração a primeira unidade regional do Departamento Estadual de Execuções 

Criminais. Durante a visita, ao ser questionado sobre a confiança da população no Poder 

Judiciário, “o desembargador alegou que a elevada procura pela Justiça reflete uma 

indisponibilidade dos cidadãos para resolverem conflitos através do diálogo”. A reportagem 

relata ainda que o desembargador, nesta ocasião, chamou de “epidemia” o acúmulo de 

processos: 

 

Nalini alega que o volume de casos – os quais, segundo ele, estão em torno de 
100 milhões em todo o país – mais do que refletir certa confiança da população 
no poder judiciário, representa a incapacidade de se solucionar conflitos sem 
auxílio dos tribunais, o que ele considera uma “enfermidade social”. 
“É um excesso, para mim é uma epidemia. Há uma ‘judicialização’ do mundo. 
Todos os problemas que não precisariam chegar à Justiça continuam a chegar. 
A curva é sempre ascendente, não vejo um refluxo das demandas. A sociedade 
é que tem que se perguntar se esse é o modelo, se ela tem que levar todas as 
questões para análise de um juiz”, afirmou Nalini, que assumiu a presidência 
do tribunal em fevereiro deste ano para um mandato de dois anos. 

                                                 
35 G1 é um portal de notícias brasileiro, mantido pelo Grupo Globo e sob orientação da Central Globo 

de Jornalismo. 
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Segundo o representante do TJ, a dificuldade do diálogo é prejudicial para a 
formação de uma sociedade democrática. “Se queremos democracia 
participativa, como a Constituinte prometeu, temos que treinar a população 
para assumir com maturidade o papel de protagonista do seu destino”, 
afirmou. (EXCESSO...2014) 

 

Outros excertos, reportagens e manifestações neste sentido podem ser encontrados em 

Branco (2014), César (2016), Lauár (2016), e Nalini (1997, 2013, 2013b, 2015). 

A mediação é vendida no Brasil por esta parte da doutrina como incontestável expressão 

da emancipação e sinal de maturidade política e social de uma determinada coletividade, e até 

mesmo, como sempre recomendável, seja a qualquer tempo e em qualquer conformação 

política, econômica ou social. Em alguns contextos, pode até ser, mas não em todos os casos. 

É melhor exemplificado o argumento quando se toma por base o que ocorre no sistema 

japonês. Yasunori Kasai (Apud A.C. TANAKA, 2005, p. 172-173) nos apresenta uma narrativa 

bastante interessante a respeito de uma situação concreta ocorrida no Japão em que um menino 

foi passar a tarde na casa da família vizinha, que tinha um filho da mesma idade, ficando sob 

seus cuidados, e acabou morrendo afogado num lago perto da casa. A família vizinha, 

questionada, não deu maiores satisfações, com o parênteses narrativo de que quando 

confrontada pela mãe da vítima, a mãe vizinha teria dito que “ela poderia ter outros filhos”. A 

família resolveu iniciar uma ação judicial indenizatória, sendo vitoriosa na primeira instância, 

rejeitando qualquer tipo de acordo. Depois que a sentença condenatória se tornou pública, 

começaram a ocorrer atitudes de represália por parte dos vizinhos e da opinião pública, incitada 

pela mídia. 

Ambas as famílias envolvidas apelaram da sentença condenatória, a da vítima em razão 

da exclusão da responsabilidade do governo central e da administração local, e a vizinha, em 

razão da condenação. Ambas desistiram da apelação em razão da pressão popular. A represália 

não se restringiu à família culpada pelo acidente. A família da vítima acabou se mudando para 

uma cidade vizinha, pois o marido “já não tinha tantos clientes em sua firma, a mulher era 

constantemente ameaçada por telefone e a filha deles sofria discriminações na escola, por terem, 

eventualmente, lucrado com a ação judicial (A.C. TANAKA, 2005, p. 173-174). 

Takashi Maruta (apud A.C. TANAKA, 2005, p. 174) admite que embora a atitude do 

japonês em relação à lei esteja mudando, ainda remanesce a ideia de que “as relações humanas 

são mais importantes que os direitos e as responsabilidades”. Mas que as razões de litigar podem 

estar menos relacionadas com a indenização, e mais relacionada com a “restauração da honra 

do autor e da vítima” (A.C. TANAKA, 2005, p. 174). Esta mentalidade que se opõe à ação 

judicial, que prefere o acordo, em nome da harmonia e dos vínculos afetivos, cria então uma 
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segunda vitimização, como na narrativa descrita, a respeito da parte ofendida, que além de ter 

sofrido a perda do filho querido, ainda enfrentou a represália do meio social. 

Tanaka (2005) ainda cita outros exemplos como em Frank Upham, a respeito do campo 

dos conflitos coletivos, onde “um grupo de pessoas utilizam o Poder Judiciário como meio de 

afirmação de seus direitos, discutindo também as estratégias do governo japonês na resposta a 

estas demandas, tentando resolvê-las no plano social, político e burocrático, demonstrando que 

o direito é mais do que um mero instrumento para evitar e solucionar litígios, mas um meio de 

garantir determinados interesses ou legitimar um regime político” (2005, p. 173, n. 57). Entre 

estes sujeitos coletivos encontram-se movimentos anti-poluição, reconhecimento da igualdade 

de direitos das mulheres e dos párias (burakumin, na sociedade feudal japonesa), e conflitos de 

interesse econômico-industriais de distintos grupos. 

Para Haley (1978), as chôtei (as cortes de mediação) não foram uma reivindicação social 

para o estabelecimento de uma alternativa ao Poder Judiciário. Pelo contrário, o autor 

argumenta que foram uma política pública embasada em uma reação conservadora do governo 

à onda de processos judiciais nos anos 1920 a 1930, na esteira de “uma preocupação 

governamental em relação ao litígio como algo destrutivo em termos de hierarquia e ordem 

social baseadas nas relações pessoais, como era e continua sendo a sociedade japonesa” (A.C. 

TANAKA, 2005, p. 176). E Tanaka completa com a proposta de Satoshi Minamikata (apud 

A.C. TANAKA, 2005), de que as alterações trazidas pelo Código Civil de 1898, mais próxima 

dos ideais ocidentais de direito individualista eram inaceitáveis por parte da família imperial, 

que ainda “perpetuava valores coletivos através da educação, mantendo a inviolabilidade da 

família como uma instituição social que devia obediência ao paterfamliae e, através dele, ao 

Estado. Ou seja, as Chôtei foram uma política pública com o objetivo de manter uma estrutura 

desigual e excludente para algumas camadas da sociedade: 

 

Por conseguinte, a melhor forma de restringir e eliminar o desequilíbrio 
social que ameaçava a sociedade japonesa, proveniente da maior 
consciência dos direitos individuais, era a criação de um procedimento 
diverso do judicial, instituindo-se, então, chôtei, com o propósito de 
lidar com as questões familiares, e tendo por parâmetro princípios éticos 
e um paternalismo exacerbado. Nas palavras de Minamikata, “Chôtei 
foi estabelecido antes como parte da ideologia de um estado autoritário 
do que de qualquer espírito de liberalismo”. (A.C. TANAKA, 2005, p. 
177) 

 

Ao tomar o Japão como Corpus de análise, o que Haley argumenta é que no caso 

nipônico a diferença é que o mito da relutância do japonês em litigar foi implantado de maneira 
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bem sucedida, através de reforços de mecanismos estruturantes e de uma política pública como 

a da implantação do Chôtei, que operariam como uma profecia autorrealizável. O problema do 

reforço a esta mentalidade é que ele impõe obstáculos à construção de um Pode Judiciário 

melhor e mais eficiente, “através do questionamento sobre o equilíbrio adequado entre a 

necessidade de assegurar uma decisão judicial apropriada e a de manter uma harmonia social” 

(A.C. TANAKA, 2005, p. 179). 

Este aspecto “pedagógico” cria o risco de uma implantação de mentalidade que venha, 

no futuro, a ser um impedimento teórico a busca de desenhos melhores de sistema de justiça, e, 

além de não permitir o aperfeiçoamento do sistema, faz surgir outros problemas estruturais que 

sejam barreiras adicionais para a busca de um exercício pleno de cidadania. 

No Brasil, o que vem ocorrendo é justamente uma política pública de institucionalização 

de alternativas à Jurisdição, aliada a uma campanha ideológica no sentido de condenar a 

provocação Estatal para se obter uma solução. Gabbay (2011), por exemplo, quando trata da 

institucionalização e dos motivos para fazê-lo, menciona o caráter pedagógico deste processo. 

A proposta de incluir o oferecimento do método dentro das práticas da Justiça tem a declarada 

função de se prestar à criação de um hábito, através de um processo de encucamento. 

No centro da discussão está no embate entre sociedade civil e Estado, entre liberdade e 

regulação, que para Boaventura (2010), é o mais importante da modernidade. O autor explica 

que não há uma medida pronta a respeito do espaço ocupado entre sociedade civil e Estado, 

mas apenas um equilíbrio que deve ser buscado conforme cada sociedade vai se moldando. 

Conforme visto, tanto no Brasil quanto no sistema americano, partiu-se de uma ótica de 

Estado de bem estar social para um movimento neoliberalista. Os processos históricos que 

moldaram a sociedade moderna se pautaram por uma busca pelo equilíbrio entre a regulação e 

a liberdade. Se por um lado a regulação não parece ser desejada, pois é um freio ao 

desenvolvimento, à liberdade e uma ameaça à sociedade civil, por outro, parece temerário 

deixar ao livre desejo do mercado e da ordem capitalista. As variações entre estas duas 

polaridades respondiam ao cenário social, político e econômico na qual os teóricos estavam 

inseridos. 

Em cenários em que prevalecia o excesso de regulamentação, o abuso de poder, o regime 

de privilégios, o excesso de força do Estado e o controle da vida privada, naturalmente surgiam 

teorias que defendiam o recuo do Estado, as garantias e o direito à liberdade e igualdade. 

Quando a liberdade irrestrita impera, faz-se surgir um novo Estado de Natureza, onde impera a 

vontade do mais forte, surgem os clamores pela regulamentação do Estado. 
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Em segundo lugar, é por este equilíbrio não ser fixo que é reprovável este pensamento 

binário baseado na associação de signos como maturidade e emancipação a iniciativa privada, 

e imaturidade e paternalismo ao provimento estatal. Nem sempre a atuação a par do Estado será 

recomendada, do ponto de vista da Justiça e do equilíbrio de poder, e nem o contrário será 

verdadeiro. 

Se em uma determinada sociedade o sistema de justiça seja acessível e funcione 

razoavelmente, o judiciário pode ser uma via de emancipação cidadã, através da qual ocorra o 

reconhecimento de direitos de grupos sociais menos favorecidos, corrigindo atrasos legislativos 

dispares ou atuação por parte dos governantes que seja ineficiente ou contraria à vontade e ao 

interesse da população. 

Mas o contrário pode ocorrer também, como bem lembra Boaventura de Souza Santos 

(2010) sobre a situação do regime ditatorial do General Augusto Pinochet, no Chile, na qual a 

recomendação seria a de buscar a resolução dos conflitos fora da esfera do sistema Estatal, uma 

vez que, as leis materiais não garantiam a justiça: 

 

Estas medidas de democratização, apesar de amplas, têm limites óbvios. A 
desigualdade da proteção dos interesses sociais dos diferentes grupos sociais 
está cristalizada no próprio substantivo, pelo que a democratização da 
administração da justiça, mesmo se plenamente realizada, não conseguirá 
mais do que igualizar os mecanismos de reprodução da desigualdade. Durante 
o regime de Pinochet, um jurista chileno defendeu que não fazia sentido lutar 
no seu país por acesso à justiça por parte das classes populares já que o direito 
substantivo era tão discriminatório em relação a elas que a atitude política 
democrática consistia exatamente em minimizar o acesso. (SANTOS, 2010, 
p. 177) 

 

A medida desejada entre regulação e liberdade relaciona-se com o tipo de instituições 

que existem em cada país. Em Por que as Nações Fracassam, de Acemoglu e Robinson (2012), 

os autores argumentam que o segredo para o sucesso ou o fracasso das nações, sob a perspectiva 

desenvolvimentista, é a higidez das instituições que determina se estas funcionarão 

promovendo o acesso e a igualdade de oportunidades, ou se funcionarão de forma excludente: 

Cada sociedade funciona com um conjunto de regras econômicas e políticas 
criadas e aplicadas pelos cidadãos em conjunto. As instituições econômicas 
dão formas aos incentivos econômicos: incentivos para buscar mais educação, 
para poupar e investir, para inovar e adotar novas tecnologias, e assim por 
diante. É o processo político que determina a que instituições econômicas as 
pessoas viverão submetidas, e são instituições políticas que ditam como 
funciona este processo. (ACEMOGLU, ROBINSON, 2012, p. 32) 
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O que determina se instituições serão hígidas ou não é o equilíbrio das forças dentro de 

uma sociedade: 

 a capacidade dos cidadãos de controlar os políticos e influenciar seu 
comportamento- o que por sua vez, define se os políticos serão agentes dos 
cidadãos, ainda que imperfeitos, ou se terão a possibilidade de abusar dos 
poder que lhes foi confiado, ou que usurparam, para fazer fortuna e agir em 
benefício próprio, em detrimento dos cidadãos (ACEMOGLU, ROBINSON, 
2012, p. 32). 

 

Ou seja, se a higidez destas instituições é desejável do ponto de vista do 

desenvolvimento, só é possível se há um equilíbrio de forças suficiente dentro da sociedade a 

ponto de garantir que o embate das forças favoreça a maioria e seja o mais imparcial possível. 

As instituições que funcionam para o interesse de um grupo detentor do poder, em 

detrimento do restante das sociedades são chamadas extrativistas. Elas são possíveis graças às 

regras de “quem detém o poder e como ele é exercido” (ACEMOGLU, ROBINSON, 2012, p. 

33). 

As instituições políticas, por sua vez, que determinam as regras da divisão e exercício 

do poder. Compreendem “o poder e a capacidade do Estado de regular e governar a sociedade”, 

e igualmente influente “como o poder político se distribui na sociedade, sobretudo a capacidade 

de diferentes grupos de agir coletivamente em busca de seus objetivos ou impedir outros de 

atingirem os seus” (ACEMOGLU, ROBINSON, 2012, p. 32). 

No mesmo sentido, Boaventura também trata do papel das instituições jurídicas neste 

processo, especialmente no que se refere ao papel conformador do direito, atuando inclusive na 

esfera subjetiva, com um caráter pedagógico capaz de moldar comportamento e mentalidade. 

Este papel pode ser benéfico, trabalhando para fortalecimento dos vínculos sociais e de laços 

empáticos, ou, no sentido de conformar a sociedade com uma ordem injusta: 

 

O mesmo se pode dizer quanto ao debate oitocentista sobre o direito no âmbito 
da sociologia emergente. Se é certo que se acorda em que o direito reflecte as 
condições prevalescentes e ao mesmo tempo actua conformadoramente sobre 
elas, o debate polariza-se entre os que concebem o direito como o indicador 
privilegiado dos padrões de solidariedade social, garante da decomposição 
harmoniosa dos conflitos por via da qual se maximiza a integração social e 
realiza o bem comum, e os que concebem o direito como expressão última de 
interesses de classe, um instrumento de dominação econômica e política que 
por via da sua forma enunciativa (geral e abstracta) opera a transformação 
ideológica dos interesses particularísticos da classe dominante em interesse 
colectivo universal, (...). (SANTOS, 2010, p. 162) 
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Em Piketty (2014) e Stiglits (2013), ambos descrevem a maneira como as instituições 

políticas são moldadas pelo poder econômico, transformando, sob a bandeira da liberdade de 

mercado, instituições imparciais em instituições que trabalham para a concentração de renda. 

Quanto mais desigual for a ordem econômica, e quanto mais concentrada for a renda, mais 

possibilidades desta força ser eficaz em trabalhar a favor dos interesses de um particular ou de 

um grupo. Na obra de Stiglits há uma perfeita descrição de vários dos mecanismos sobre como 

este processo ocorre. 

Em uma sociedade primitiva, a ausência do Estado significava o domínio da força bruta. 

Em uma sociedade capitalista, o mais forte é aquele que domina os meios de produção, e detém 

maior poderio econômico. Sem a existência de um sistema de regulação, de freios, a voracidade 

do sistema capitalista demonstra seu total potencial de exclusão, criador de pobreza e de 

desigualdade de renda, e fica clara a possibilidade de exploração irrestrita dos grupos mais 

vulneráveis. 

Mas, conforme Robinson e Acemoglu, o problema é que esta inter-relação entre as 

instituições se dá de forma circular, que pode ser virtuosa ou viciosa, se retroalimentando para 

a ruína ou para o sucesso das nações. Uma vez estabelecido o padrão, é muito difícil que o ciclo 

seja revertido, embora os autores afirmem ser possível. 

Retornando novamente a Stiglits, em um país econômica e politicamente desigual, a 

desregulação trabalha em favor da acentuação da desigualdade. Por isso, a quebra dos 

mecanismos excludentes se dá através de instituições que promovam a redistribuição da renda, 

o combate da pobreza e funcionem como freio para os desequilíbrios de poder. Por isso, 

Boaventura (2005) ao falar sobre essa dicotomia, nos lembra que mesmo que o objetivo seja a 

emancipação da sociedade civil, o Estado é a condição para que isso aconteça: 

 

Para começar, o princípio da separação ente Estado e sociedade civil engloba 
tanto a ideia de um Estado mínimo como a de um Estado máximo, e a acção 
estatal é simultaneamente considerada como um inimigo potencial da 
liberdade individual e como condição para o seu exercício. O Estado, 
enquanto realidade construída, é a condição necessária da realidade 
espontânea da sociedade civil. (SANTOS, 2010) 

 

Neste sentido, tendo em vista a aproximação das teorias que defendem a mediação como 

um mecanismo de emancipação, orientadas por ideais neoliberais, de privatização da justiça e 

desregulação dos procedimentos, estas considerações serão utilizadas como base para as 

discussões futuras. 

 



78 
 

2.5 Conclusão do Capítulo 
 

O presente capítulo parte de um estudo a respeito do atual estado da máquina judiciária 

brasileira, com a constatação de que encontra-se congestionado. A partir disso, recria-se a 

mudança de mentalidade desde a consolidação dos Estados nacionais absolutistas com a 

narrativa dos momentos históricos que serviram de cenário para este deslocamento de 

paradigma. Esta estrutura inicia-se no contexto medieval por uma prática estruturada, um 

habitus, formatado para a preferência de meios informais e descentralizados de administração 

de justiça, e desloca-se para o da estruturação em torno da centralização e da formalização da 

justiça no eixo de um Estado, que passa a ser visto como o meio mais justo. 

Propomos que, diante da pluralidade de modelos possíveis, tantos quanto as variáveis 

existentes entre formal e informal, estatal ou privado, rígido ou flexível, etc., a preferência de 

um modelo de solução de conflitos em detrimento do outro possa seja influenciada pela crença 

da população a respeito de justiça e segurança. Por isso, ainda que mal avaliado como moroso, 

o Judiciário ainda consegue apresentar altos índices de predisposição ao conflito. Talvez, nem 

a morosidade e nem o custo foram motivos suficientes para elidir os litigantes de processualizar. 

O pacto a que se submete a população parece ser o de tolerar a demora em troca da segurança. 

Agora, vivemos o momento inverso, em que o caminho proposto é o da 

descentralização, e da informalização do método de resolução de conflitos. E para isto é 

necessário empreender esforços expressos políticas públicas, em investimentos privados, em 

produção intelectual, entre outras medidas, com o objetivo de reforma da mentalidade (caráter 

pedagógico). 

Mas o modelo de sistema proposto no Brasil é diferente do modelo proposto em outros 

países, e possui as suas particularidades, que relacionam-se ainda, com a ideia anterior a 

respeito de justiça e segurança jurídica. Diante da falência do Estado em cumprir a promessa 

do contrato social de ser o solucionador de problemas, surge então a disputa no campo social 

pela prerrogativa de dizer o direito ao caso concreto. O desenho do sistema que irá emergir 

desta disputa deve corresponder ao sujeito que sobressair-se. 
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3. MEDIAÇÃO, PAZ E A PACIFICAÇÃO DOS CONFLITOS 

 

Nos capítulos anteriores demonstramos um acúmulo de processos no Sistema de Justiça 

e uma crise decorrente desta situação. Também, discorremos sobre a relação existente entre este 

panorama e o movimento nascente que toma interesse por novas maneiras de solucionar 

conflitos. Integra este movimento de interesse por meios alternativos de resolução de conflitos 

alguns instrumentos legais e algumas políticas públicas, bem como, também foram coletadas 

as opiniões de alguns personagens ligados a posições estratégicas do Sistema de Justiça. 

As opiniões coletadas demonstram uma convergência em condenar a procura pelo Poder 

Judiciário como sistema primário de solução dos conflitos. Alguns destes excertos aproximam 

o ato de processar à imaturidade e individualismo. Outros condenam o processo, colocando-o 

como oposto à paz e a cultura de paz. A paz é colocada como uma mentalidade, um estado 

mental, uma predisposição, favoráveis ao acordo em detrimento da sentença. 

Neste capítulo, analisaremos estas proposições a partir da desconstrução do conceito de 

paz, seu significado e sua compreensão, através de uma ótica multicultural. Em seguida, a ideia 

de pacificação será questionada, e seu significado construído a partir das proposições de Johan 

Galtung. Neste capítulo, indagar-se-á o que é paz, o que é conflito, quando o conflito pode ser 

considerado verdadeiramente pacificado, e que dimensões deverão ser consideradas nesta 

pacificação para que seja duradoura.  

A partir desta construção, analisaremos o papel do processo, do Estado e do Juiz, em 

oposição à mediação e suas técnicas, como meio potencial para a pacificação do conflito. Diante 

da relatividade da paz, como podem as partes envolvidas no conflito se portar para alcança-la? 

Deixar de processar é condizente com uma “cultura de paz”? Ou seria justamente o contrário, 

a paz é alcançada através da busca da justiça e da satisfação de interesses? Afinal, é preciso 

escolher entre paz e justiça? Ou a paz necessariamente só é alcançada através da justiça? 

 

3.1 Escorço histórico sobre a compreensão de paz 

 

Quando se procura entender o conflito, é natural que o interesse também se deposite em 

seu oposto: a paz. Até mesmo por que é a paz, e o não o conflito, que os estudiosos dos ADRs 

buscam alcançar. Mas quanto a esta, seu significado é ao mesmo tempo intuitivamente 

compreendido, mas difícil de ser definido. De Hobbes a Kant, de Bobbio a Ghandi, muitas 

mentes já se ocuparam desta tarefa. 
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A paz tem sido um valor buscado pela humanidade desde muito tempo, embora o 

interesse nela tenha se intensificado com o advento da modernidade no Século XX 

(GUIMARÃES, 1999). Contudo, a compreensão sobre paz mudou significativamente até ser 

percebida da forma como os teóricos o fazem nos dias atuais, passando do viés negativo, 

entendendo a paz como ausência de guerra, para o positivo. 

Entre os Séculos XVII e XVIII, inspirados pelos ideais de racionalidade iluministas, as 

teorias sobre paz buscavam uma “justificativa racional para a paz” (OLIVEIRA, 2007). Dos 

iluministas, foi o conceito de Hobbes (1588-1679) que melhor caracterizava o entendimento de 

paz que prevaleceu até o Século XX. Para ele a paz ocorria como um estado de não-guerra, de 

ausência de conflitos. Os homens viveriam em um estado natural, no qual prevaleceria a 

barbárie e a truculência. E esta insegurança permanente causada pela perene ameaça a própria 

existência era um fator anti-social. Hobbes propõe em “O Leviatã”, que o homem então, 

racionalmente, escolhe renunciar “seu direito a todas as coisas (inclusive o de resolver os seus 

conflitos por conta própria) para instituir um poder que pudesse garantir a paz e a segurança” 

(OLIVEIRA, 2007). O Estado neste caso é entendido como o garantidor de uma não-violência: 

a paz social. 

Até Kant, no século XVIII, muito pouco variou o entendimento sobre paz desde as 

teorias iluministas. Espinosa (1632-1677) em Tratado político, e Locke (1632-1704), em 

Segundo tratado sobre o governo civil, também seguem o entendimento de Hobbes de Estado 

como condição para a paz (cf. Guimarães, 1999), mas esta paz sendo entendida como a ausência 

de deflagração de conflito, no sentido de violência direta: guerra. Para Locke, “onde há uma 

autoridade, um poder sobre a terra, onde se pode obter reparação através de recurso, está 

excluída a continuidade do estado de guerra e a controvérsia é decidida por aquele poder” 

(LOCKE, 21.). 

Em Kant, embora o entendimento de paz ainda seja compreendido no sentido negativo, 

a perspectiva deixa de ser humanista, inspirada no ideal religioso, e passa a tomar uma acepção 

jurídico-política. 

Em Kant, as filosofias ocidentais pela primeira vez passam a tratar a paz como uma 

construção social, passível de ser conseguida ou destruída através de ações político-jurídicas. 

Até então, antes de Kant, a paz era considerada uma “realidade inalterável na filosofia, no 

direito e na moral” (OLIVEIRA, 2007), e a natureza do homem era tida como essencialmente 

má. 

Há um hiato filosófico de contribuições relevantes durante o Século IX. Oliveira atribui 

este fato ao período europeu conhecido como “paz centenária”, entre os anos de 1815 e 1914, 
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que foi da queda de Napoleão até o início da Primeira Grande Guerra. Castro (apud Oliveira, 

2007) atribui a paz neste período a dois interessantes fatores: 1. O interesse pela paz, necessário 

para a atuação comercial internacional, e 2. A ocorrência do chamado “concerto europeu”, que 

foi um consenso diplomático entre as grandes nações, que favoreceu um equilíbrio de poder. 

É com a deflagração dos conflitos mundiais, no Século XX, e a constatação do potencial 

destrutivo que as novas tecnologias propiciaram aos armamentos bélicos, capaz de transcender 

territórios, e causar uma destruição em escala mundial de tal forma que pode significar a 

extinção humana, em especial as “experiências-limite” vistas durante elas, tais como o evento 

da bomba atômica e do Holocausto, a paz se torna um consenso ético mundial (GUIMARÃES, 

1999), então passa a despertar interesse dos mais diversos campos das ciências, seja da filosofia, 

do direito, da psicologia, da sociologia... 

Os conflitos modernos não mais precisam se circunscrever a um território ou a um povo, 

uma vez deflagrados, e os avanços tecnológicos da modernidade atribuem ao aparato 

armamentista o potencial de destruição completa, em escala global, tanto da espécie, quanto da 

ecologia do planeta, de maneira insustentável e irreversível. 

Por outro lado, por conta da “expansão universal da civilização técnico-científica” 

(GUIMARÃES, 1999), o século XX também assistiu o desenvolvimento de outros ramos da 

ciência, sobretudo das ciências humanas, e este mesmo conhecimento permitiu a humanidade 

maior compreensão e sensibilidade sobre si mesma, seus problemas e suas mazelas, a 

consciência sobre a consequente degradação do meio ambiente, economia e cultura, todos estes 

foram fatores que fizeram por despertar uma nova consciência da repercussão universal das 

ações humanas, sensibilidade para os problemas de nossa espécie e para a criação de uma ética 

comum e universal. 

Todos estes foram fatores desencadeadores tanto do reaquecimento do interesse pela 

paz como um objeto de estudo, como na mudança de seu entendimento, desde os escritos 

iluministas, de acepção negativa da paz como ausência de conflitos, para a ótica moderna para 

a qual a paz orienta-se pelo objetivo de descobrir o caminho para alcançá-la, como criá-la, como 

mantê-la: 

 

Os estudos sobre a paz começam a se libertar do domínio dos estudos militares 
ou sobre a guerra, para ganhar autonomia e abrangência própria. A própria 
problemática da paz está sendo circunscrita de forma abrangente, desde 
aspectos psicológicos, passando pela organização socioeconômica e política, 
até atingir o plano cultural. Proliferam os estudos sobre cultura de 
violência/cultura de paz, estimulados, especialmente, pela UNESCO. As 
análises compreendem desde a recusa categórica de que a guerra esteja inscrita 
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no programa genético humano até a proposição de novas perspectivas, 
passando pelo desvelamento dos mecanismos de formação de uma cultura de 
violência e pelo conhecimento do papel de certas agências, na expressão e 
produção da cultura de violência, tais como os meios de comunicação, a 
escola, a família, as instituições religiosas, o lazer. (GUIMARÃES, 1999) 

 

Dentre as expressões da nova cultura de paz e dos esforços ocorridos no Século XX, 

tanto para se chegar ao fim das guerras ocorridas na primeira metade, quanto no intuito de 

procurar conhecimento para que tais conflitos nunca mais voltassem a acontecer, a partir da 

década de 1940 os estudos pela paz começam a emergir como uma disciplina acadêmica 

própria, cujas características são a multidisciplinaridade (envolve fundamentos da psicologia, 

sociologia, antropologia, direito, relações internacionais, filosofia, etc.), a pesquisa multi-nível 

(procura entender o conflito e os mecanismos para a paz nos diversos “cosmos” em que o 

conflito pode surgir, desde os conflitos individuais, entre vizinhos, dentro do 

casamento/relacionamento, entre grupos dentro de uma população, entre dois Estados ou 

nações, civilizações, grupos étnicos, etc.), pretende propor teorias e modelos que respeitem a 

multiculturalidade, é analítico e normativo, e finalmente, contém tanto pesquisas teóricas 

quanto aplicadas. 

Em 1959 é fundado o Peace Research Institute Oslo- PRIO, um dos primeiros centros, 

e até os dias presentes, considerado um dos mais relevantes centros dedicados a estudar e a 

entender a natureza e os fatores deflagradores do conflito, e os mecanismos para promover e 

atingir a paz, sendo o sociólogo Johan Galtung considerado o principal pesquisador e fundador 

dos estudos pela paz (peace research), bem como um dos pesquisadores ligados à fundação 

deste primeiro instituto. 

Ainda durante a Segunda Guerra Mundial, em 1942, ocorreu a Conference of Allied 

Ministers of Education (CAME), no Reino Unido, pelos governos dos países europeus, que 

enfrentaram o Nazismo. O objetivo desta primeira reunião era “procurar caminhos e meios para 

reconstruir os seus sistemas de educação, quando a paz fosse restaurada”. Finalmente, a 

proposta feita na CAME “ganhou momentum”, com o final dos conflitos da Segunda Guerra, e 

se tornou uma agenda universal (UNESCO) 

Então, de 1 a 16 de novembro de 1945 ocorreu em Londres ECO/CONF (United Nations 

Conference for the establishment of an educational and cultural organization), reunindo 

governos de 44 países, que decidiram criar a United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization (UNESCO), organização ligada a Organização das Nações Unidas 

(ONU), uma organização que personificaria uma “genuína cultura de paz”, cuja missão seria 
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estabelecer uma solidariedade intelectual e moral entre a humanidade, (UNESCO, ), prevenindo 

assim, a eclosão de novos conflitos. 

Até os dias atuais, os esforços das organizações criadas no Século passado ainda 

perpetuam-se. A UNESCO, criada há 70 anos, em resposta a Segunda Guerra Mundial, uma 

guerra fortemente marcada por um viés racista e antissemita, continua relevante como nunca, 

tendo em vista que a “diversidade cultural está sob ataque e novas formas de intolerância, 

rejeição de fatos científicos e ameaças à liberdade de expressão desafiam a paz e os direitos 

humanos”36 (UNESCO). 

 

3.2 A simbólica da paz 

 

No item anterior foi feita a reconstrução dos principais escritos sobre a paz na 

perspectiva da filosofia ocidental, através do levantamento dos principais escritos do assunto. 

Mas apenas o levantamento dos principais tratados para a compreensão da variação do 

significado deste termo oferece uma visão parcial do fenômeno. 

Embora paz seja um estado universalmente buscado, há variações no seu significado 

para cada sociedade, que não se dissocia de outros fatores culturais como o sistema de crenças 

e religioso, as atividades econômicas e o modo de produção, ou mesmo os fatores geográficos 

como o clima e a vegetação de um determinado lugar. Os próprios escritos filosóficos a que nos 

referimos no item anterior são fruto de uma cultura, de uma tradição cultural. Por isso é 

importante a contextualização das produções a respeito de paz. 

Por outro lado, dada a noção moderna de paz como “cultura”, como um combinado entre 

mentalidade, atitude, comportamento e ações, na dimensão da justiça, as soluções negociadas, 

o entendimento entre pessoas, as soluções amigáveis, colaborativas e empáticas são mais 

alinhadas com a cultura da paz, do que o processo. 

Por isso quando a doutrina trata do tema da mediação, e a contextualiza como integrante 

da “cultura da paz”, a paz se refere a esta bagagem simbólica multicultural da paz como um 

conjunto de signos variantes alinhados com a tradição de cada lugar. Do ponto de vista do rigor 

metodológico, necessariamente há um referencial de paz envolvido. Utilizaremos o conceito de 

Simbólica dado por Guimarães como “o conjunto de expressões – discursos, mitos, criações 

                                                 
36 No original: “Cultural diversity is under attack and new forms of intolerance, rejection of scientific 

facts and threats to freedom of expression challenge peace and human rights”(tradução nossa) 
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artísticas, ritos cotidianos, etc. – através dos quais a humanidade expressou sua valoração da 

paz” (1999). 

Quando a simbólica referencial é omitida, o artigo passa a ter um tom de universalidade 

de um valor, de forma a se cometer violência simbólica no sentido de ignorar as múltiplas 

perspectivas existentes, as particularidades de cada lugar e cada povo, impingindo a culturas 

diferentes um ideal a ser buscado que nada tem de relação com aquela cultura ou povo. 

Dos diversos levantamentos entre as diversas simbólicas relacionadas às tradições, a paz 

se alterna entre o conformismo e a abnegação, e, do outro polo, a dominação através da 

eliminação dos opositores. Algumas mencionam a relação entre a paz e a justiça, a justiça como 

caminho para a paz. 

É comum encontrar obras com interpretações a respeito do arcabouço cultural de outros 

países, como o que acontece com as culturas orientais a respeito do Confucionismo, como por 

exemplo em Targa (2004) e Kawashima (1963). A filosofia de Confúcio é citada como fator 

para a preferência pelo acordo em detrimento do processo e da sentença, como uma filosofia 

que condena o conflito, e prega a harmonia social através da solução negociada, tal como vemos 

em Targa: 

 

As sociedades mais antigas e, portanto, com maior cabedal cultural, não 
admitem que o ser humano não esteja apto a resolver seus próprios problemas 
ou que não participem da solução dos problemas do grupo, sendo interessante 
o relato do que ocorre na China, realizado por Caetano Lagrasta Neto: para os 
chineses, a necessidade de lançar mão de recursos judiciais para a solução de 
conflitos de interesses significa que as partes são destituídas de sensatez 
sendo, portanto, pessoas inferiores. Trata-se da adoção da filosofia de 
Confúcio, segundo a qual o homem sábio sempre consegue resolver suas 
divergências de maneira amigável, o que é levado em grande conta pelo povo 
chinês, que, por isso, não conta com uma estrutura judiciária como a nossa. Se 
alguém insiste em levar uma controvérsia a juízo, terá assistência de 
advogados (que não cobrarão por sua atuação, ou o farão mediante simbólica 
taxa), conciliadores, Juízes, vizinhos, conselheiros ou anciãos e, quanto maior 
a recalcitrância da parte em não resolver o problema de maneira conciliada, 
maior será a atenção a lhe ser dispensada por toda a comunidade, porque essa 
pessoa causa uma verdadeira sensação de comiseração nos demais, posto que 
são considerados “seres inferiores empenhados numa disputa ou engajados 
numa conduta anti-social”. (TARGA, 2004, p. 43-44) 

 

Geralmente a doutrina se refere a países como a China e o Japão, para tratar desta atitude 

contrária ao litígio. Dos dois países, o que é mais icônico a respeito desta postura é o último. O 

que os dados japoneses têm de atrativo, e que faz os demais estudiosos dos ADR se interessarem 

pelo país, é que supostamente haveria uma resistência da população em litigar. Este fenômeno 
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tem sido alvo de investigação de diversos autores e muitas teorias já foram propostas para 

explicá-lo. 

Alguns dos que enfrentaram o tema, entre eles Takeyoshi Kawashima (1963), a quem 

se atribui o papel de “pai da sociologia jurídica no Japão” (RAMSEYER, 2009), atribuem a 

razão deste comportamento à cultura baseada na filosofia do Confucionismo chinês, que prega 

o respeito à hierarquia e a harmonia nas relações horizontais. 

Contudo, os escritos de Kawashima foram questionados por Haley (1978), para quem a 

teoria de relutância ao litígio é uma interpretação equivocada de fatores culturais, e, sequer pode 

mais ser aplicada ao Japão moderno. Sobre a teoria de Confúcio, o americano afirma que se 

esta filosofia condena o confronto entre pessoas em posições hierarquicamente diferentes, 

associando o não-confrontamento à harmonia social, a filosofia cristã também prega o amor, e 

condena o litígio (I Coríntios 6,7; e Mateus 5,40). 

Para Haley (1991), o que ocorreu é que durante o regime Feudal militarizado japonês, o 

neo-confucionismo mostrou-se útil como base filosófica para dar legitimidade aos que 

ocupavam o poder37, para “reconciliar força com direito, e unir poder e autoridade” (HALEY, 

1991, p. 53): 

 

O Pensamento neo-Confucionista proveu uma justificativa para o governante 
que, como a Lei na Europa, tornou possível reconciliar força com direito e 
unir poder com autoridade. A redescoberta do Mandamento do Céu pode 
legitimar o domínio virtuoso independente da maneira como foi originalmente 
conseguido. Dessa forma nas décadas iniciais da hegemonia Tokugawa, o neo-
Confucionismo foi rapidamente estabelecido como o componente primário de 
uma ideologia oficialmente encorajada. Explicito nos mandamentos neo-
Confucionistas estavam a condicionalidade da autoridade para garantir a 
ordem através da virtude. O impacto na Lei foi considerável. Como foi 
expressado por Soto Yamaga (1622-1685), uma das proposições mais antigas 
da Escola de Ensinamentos Antigos [kogaku], o “governo virtuoso” não 
poderia ser alcançado até que “os ritos e a música, a aplicação da lei e a 
administração política tenham sido colocados em ordem”. Uma vez 
internalizados por aqueles no poder, os valores intrínsecos à legitimidade do 

                                                 
37 No trecho descrito, Haley refere-se ao período da história japonesa a partir da qual estabeleceu-se o 

regime do Xogunato Tokugawa, uma ditadura feudal estabelecida em 1603, por Ieyasu Tokugawa 
(徳川家康). Tokugawa recebe o título de Xogum do imperador e ascende ao poder 3 após vencer a 
batalha Sekigahara, em 1600, que põe fim ao confronto entre Clãs. O que Haley explica é que em um 
primeiro momento, Ieyasu Tokugawa, com 60 anos, ascende ao poder legitimado pelas vitórias 
militares. Apesar de abdicar de sua posição em favor de seu filho e herdeiro, Tokugawa Hidetada, 
passou os últimos anos que lhe restavam de vida em esforços para a perpetuação do Shogunato 
Tokugawa. Mas, somente o sucesso militar não era suficiente para justificar e legitimar o governo, ao 
menos não para garantir a hereditariedade. E neste aspecto, o neo-confucionismo encaixa-se como a 
justificativa perfeita para conciliar “poder” com “direito ao poder”. A ideologia neo-confucionista foi 
uma peça central na consolidação da hegemonia Tokugawa, que governou o Japão por 250 anos (até 
a restauração Meiji). 
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neo-Confucionismo inexoravelmente produziria governantes cuja auto 
justificação do poder os exigiria racionalizar sua conduta em termos de uma 
benevolência paternalista, expressada em lei. (Tradução nossa).38 

 

Este processo de associação de uma ordem social à uma ideologia que a legitime não é 

nova e nem exclusiva daquela cultura. Novamente, nos referimos a associação entre ações 

positivas de dominação e discurso legitimador. 

Por fim, tendo em vista que o sentido de paz é dado eminentemente por sua simbólica, 

convém para efeito deste estudo, levantar as compreensões de paz nascidas das diversas 

tradições filosóficas ocidentais, baseadas na pesquisa de Marcelo Guimarães, do qual 

emprestaremos o conceito de “simbólica” como o “o conjunto de expressões – discursos, mitos, 

criações artísticas, ritos cotidianos, etc. – através dos quais a humanidade expressou sua 

valoração da paz” (GUIMARÃES, 1999). 

Também nos aproveitaremos do recorte escolhido pelo autor, em relação à escolha de 

perfilar as tradições grega, romana, e judaico-cristã, em razão da sua relevância e contribuição 

direta na formação cultural brasileira. Acrescentaremos, contudo, uma quarta tradição, provinda 

da filosofia confucionista, relacionada às civilizações asiáticas, em razão, sobretudo, da 

tendência doutrinária em evocar o confucionismo a temas relacionados à mediação. 

No entanto, o que se pretende aqui é apenas sinalizar os principais elementos 

relacionados com a compreensão da paz de cada uma das tradições culturais, com o objetivo de 

demonstrar que a paz é um valor que varia de uma sociedade para a outra. O estudo da paz 

também compreende o respeito pelo multiculturalismo, e a compreensão de paz de cada uma 

das civilizações. 

É preciso desde o início fazer a advertência de que a descrição destas simbólicas engloba 

diversas tradições culturais de civilizações que existiram durante muitos séculos. Estas 

civilizações tiveram um começo, um apogeu, e algumas, tiveram um fim, embora ainda 

influenciem o pensamento moderno até os dias de hoje. Por exemplo, a tradição cristã existe há 

                                                 
38 No original: “Neo-Confucian thought provided a justification for ruler that, like law in Europe, made 

it possible to reconcile might with right and join power with authority. The rediscovered Mandate of 
Heaven could legitimate virtuous rule however initially acquired. Thus in the early decades of 
Tokugawa hegemony, neo-Confucianism was rapidly established as the primary component of an 
officially encouraged ideology. Explicit in neo-Confucian tenets was the conditionality of authority to 
ensure order through virtue. The impact on Law was considerable. As expressed by Soto Yamaga 
(1622-1685) one of the early proponents of the School of Ancient Learning [kogaku], “virtuous rule” 
could not be achieved until “rites and music, law enforcement, and political administration have been 
put in order”. Once internalized by those in power, the values intrinsic to neo-Confucian legitimacy 
would inexorably produce rulers whose self-justification of power would require them to rationalize 
their conduct in terms of a paternalistic benevolence expressed in law.” 



87 
 

cerca de dois mil anos, mas mistura-se na sua origem à tradição judaica. Por outro lado, a 

própria filosofia cristã também se modifica da sua origem, até os dias de hoje, e simplificar toda 

a tradição filosófica medieval em poucos escritos é reconhecidamente reducionista. 

A tradição grega é originada na antiguidade grega, que passou por muitas 

transformações desde sua origem, no período pré-Homérico (Século XX a.C. a XII a.C.), 

passando pelo Homérico, até seu apogeu, no período clássico (Séculos V a IV a.C), e seu 

declínio, que começa com o período Helenístico, no qual a Grécia esteve sob o domínio da 

Macedônia (entre os séculos III a.C e II a.C), e culmina com a posterior dominação romana do 

território grego. Para a Grécia, com o decorrer do tempo as narrativas mitológicas vão se 

transformando e evoluindo, como se a história dos Deuses acontecesse paralela à dos homens. 

A própria noção de paz, como se verá, era ligada ao Estoicismo e ao Epicurismo, inicialmente, 

mas ao final, já misturada com as tradições romanas, a visão grega se alterou de uma paz de 

aceitação, para uma paz bélica parecida com a romana, sendo que a simbólica acompanha este 

movimento. O mesmo raciocínio se aplica para o Confucionismo. 

Entendemos que estas limitações, ainda que impeçam de realizar um levantamento 

satisfatório do simbolismo de cada uma destas tradições, permitem ao menos servir ao objetivo 

de demonstrar que a simbólica de paz é ao mesmo tempo variável, como possui pontos em 

comum entre as diversas tradições. Esta comparação ajuda a colocar em perspectiva o discurso 

a respeito de uma “mentalidade” voltada ao não litígio, e embasa as possíveis críticas com 

relação a ser ou não desejável do ponto de vista deste “caráter pedagógico” de um processo de 

institucionalização. 

Curiosamente, a influência filosófica destes ensinamentos nas práticas cotidianas, em 

termos de proporções populacionais, é pequena. Segundo o último censo do IBGE (2010), dos 

cerca de 190 milhões de brasileiros, o país possui 123 milhões de católicos, 42 milhões de 

evangélicos, e quase 4 milhões de espíritas. E, no entanto, apesar da predominância das religiões 

cristãs no Brasil, entre os teóricos da mediação é o confucionismo que é citado como moral 

favorável à paz como comportamento cultural. 

 

3.2.1 A tradição grega 

 

As horas são deidades da mitologia grega responsáveis pelo tempo da natureza, 

relacionadas com a ordem natural e os ciclos. Com relação a quantas deidades eram as horas, e 

quais delas, as narrativas foram variando com o tempo e com a evolução dos mitos e da 

civilização grega. 
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Originalmente, as horas eram apenas três. Depois passaram a ser nove, dez, e até doze 

deusas guardiãs relacionadas com a passagem do tempo no dia (12 horas), e a ciclo do tempo, 

da natureza e das estações. 

Mas na primeira versão, a considerada a mais antiga e a mais conhecida, citada por 

poetas como Hesíodo, Pseudo-Apolodoro, Pausânias e Higino, as horas são as três filhas de 

Zeus e a titã Têmis. São as guardiãs dos portões do Olimpo, e também são divindades 

relacionadas com as estações (que para os gregos eram três, divididas em quatro meses cada), 

os ciclos da natureza e a passagem cíclica do tempo. Eram as parteiras dos Deuses e as 

responsáveis por servir a ambrosia a eles e aos mortais merecedores da imortalidade. Participam 

do cortejo ligado ao ciclo agrícola, juntamente com Afrodite, Hera, Hermes e Perséfone. 

Também, são associadas com o ciclo dos dias, e por isso, também relacionadas a Apolo e sua 

carruagem sol. 

O sentido de paz relaciona-se com a tríade original, composta por Irene/Eirene (a paz), 

Eunômia (a legalidade, as leis e a ordem cívica, também aparece como equidade), e Dice/Dike 

(a Justiça, também traz o ensinamento do poder da reflexão e da racionalidade em oposição ao 

impulso). A mãe, a titã Têmis, era a guardiã dos juramentos dos homens. Assim, Eunômia 

criava as leis, Dice/Dike inspirava as leis com justiça e Irene mantinha a paz através destas 

mesmas leis. 

Irene era representada tendo nas mãos algum símbolo de fertilidade, fartura e 

abundância, como uma cornucópia, um caduceu com espigas de trigo, uma tocha, ou até mesmo 

carregando Plutão, o deus da riqueza, menino, nos braços (GUIMARÃES, 1999). 

A paz grega relaciona-se também com os ideais de epicurismo e estoicismo, sendo este 

último uma escola do helenismo, de raiz ético-religiosa, fundada por Zenão de Cício, por volta 

dos anos 300 a.c. (SANTIDRIAN, 1996): 

 

O estoicismo explica o mundo e os Deuses pela simples razão ou logos 
universal. Os deuses não são mais que as forças deste logos, modelo de todas 
as coisas. O homem faz parte também da ordem universal. Seu dever é viver 
conforme esta ordem universal e em harmonia com a natureza. O modelo da 
conduta humana é seguir a natureza tal como a conhece a razão. A partir desta 
coordenada, temos de entender a doutrina estóica da providência, da liberdade, 
da felicidade, do dever, da vida, da fortuna, da desgraça e da morte. O homem 
tem de estar acima de todas estas coisas sem querer chegar à “autarquia” ou 
independência e à apaceia ou indiferença, meta e ideal do sábio. O sustine et 
abstine: agüenta e abstem-te, será o lema dos estóicos. Uma austeridade 
aplicada ao domínio dos sentidos e das paixões. (SARTIDRIÁN, 1996, p. 196) 
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A simbólica desta mitologia evoca a ideia de que o mundo humano tal como o mundo 

da natureza, ambos tem uma ordem natural de ser e acontecer. A paz é a portadora da fartura, 

da felicidade e da riqueza, mas é relacionada por parentesco com a justiça e a igualdade entre 

os homens, e com a ordem das coisas, dentro da Polis e na natureza. Na natureza, a ordem das 

coisas garante a fecundidade e a vida e cabe ao homem não interferir com o ciclo que é definido 

pela divindade. Na Polis, a Paz é relacionada com a justiça e a equidade, mas traz também um 

sentido de não perturbação da ordem social, um não agir. 

Mas, conforme explica Guimarães, a fragmentação do mundo grego, o seu declínio e a 

aproximação com o Império Romano foram responsáveis por mudanças nesta simbólica, que a 

aproximaram da compreensão romana de paz. 

 

3.2.2. A tradição romana 

 

A tradição romana de paz toma a simbólica grega e, a partir dela, constrói alguns 

elementos próprios. Como relaciona Guimarães (1999) da simbólica grega para a romana, a paz 

transforma-se de “não mais a compreensão de paz para a civilização, como condição de 

desenvolvimento e florescimento desta, mas a paz da civilização, consequência da organização 

e ação imperial”. Para Roma, a paz está associada ao Poder, poder militar, poder do Estado, e 

poder do Imperador. A paz é obtida pela repressão, pela ação militar e pelo controle pela força, 

e também uma “dimensão de segurança estabelecida sobre um sistema centralizado, na qual a 

ideia de autoridade ocupava um lugar de primado em relação à liberdade” (GUIMARÃES, 

1999). A paz para os romanos é: 

 

...concebida como dom, concessão, presente do vencedor ao vencido, por um 
lado e, por outro, submissão e subserviência do vencido ao vencedor. Começa 
a conjugação do verbo pacificar e apaziguar, como imposição da ordem 
vigente, sendo introduzida uma ambigüidade no próprio conceito. Do lado do 
vencido, a paz é experimentada como dominação, saque, escravidão. 

 

Há uma narrativa da mitologia grega em que Eirene, a divindade grega da paz, que 

habitava o monte Olimpo, era frequentemente perseguida, atormentada e ameaçada pelo deus 

da Guerra, Ares. Na simbologia romana, a deusa romana da Paz era, ao contrário, retratada em 

harmonia nas moedas junta a Marte, o deus da guerra, ou então com um dos pés sobre a cabeça 

de um vencido. 

É da obra do escritor romano Flávio Vegécio, do Século IV, Epitoma rei militaris 

(Compêndio Militar) que se originou o brocardo latino Si vis pacem, para belum (se queres paz, 
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prepara-te para a guerra), que é até os dias de hoje evocado, sobretudo no mundo jurídico, 

embora o trecho tenha sido ligeiramente modificado do original “quem deseja a paz, prepare-

se, portanto, para a guerra; quem aspira à vitória, aplique-se a formar seus soldados”. Os escritos 

de Vegécio sintetizam a simbólica de paz romana. 

 

3.2.3 A tradição judaico-cristã 

 

Em que pese a riqueza e pluralidade de ambas as tradições filosóficas, opta-se por 

descrever ambas as simbólicas no mesmo tópico por terem alguns pontos de contato, em 

especial um começo comum. O cristianismo nasce no contexto da tradição judaica, a partir dos 

ensinamentos e da mitologia referente ao messias. O cristianismo representaria, assim, uma 

cisma na mitologia judaica, em que parte dos fieis acredita que o Cristo seja o messias. Apesar 

da cisão, ambas as religiões bebem de bases filosóficas e simbólicas comuns, dadas por textos, 

narrativas, cânticos, e pela bíblia como texto sagrado, com relação ao Antigo Testamento. 

Com relação ao judaísmo, Sartidrián (1996) define como “a religião da aliança entre 

uma terra (santa) um Deus e um povo”. O povo judeu se originou na Mesopotâmia, na região 

de Ur, por volta do ano 2.500 a.C. São conhecidos por Judeus39, hebreus40 e israelitas41 Segundo 

Guimarães, a simbólica da paz judaica está fortemente relacionada com a ideia de aliança entre 

o povo escolhido e Deus. O judaísmo é nascido a partir de algumas experiências de libertação 

de situações de opressão sofridas por algumas tribos na antiguidade, experiências estas que 

atribuem à uma aliança com Deus, a liberdade. 

O que prevalece na cultura judaica a respeito do simbolismo é a paz conseguida a partir 

da aliança entre a divindade e o povo escolhido. A paz da promessa é trazida pelo messias, o 

“Príncipe da Paz” (Is 9, 6). 

A aliança é o elemento central desta tradição, e a sua importância se dá na promessa de 

um tempo pleno, de abundância, fartura, e felicidade, um tempo futuro, em que os símbolos da 

guerra são convertidos em símbolos da paz, e a evocação da imagem de conciliação universal, 

até mesmo dentro da ordem natural: 

                                                 
39 Judeu, segundo Sartidrián (1996), significa “habitante da Judéia que ‘reconhece Deus’ (yehudi)”. De 

todas é a nomenclatura mais próxima da ideia de aliança entre Deus e o seu povo. 
40 O povo foi, em primeiro momento, chamado de “Hebreu”, por ser descendente de Heber, um 

antepassado de Abrão. 
41 Mais tarde ficaram conhecidos como israelitas, por referência ao patriarca Jacó (Israel, “forte em 

Deus”) (SANTIDRIÁN, 1996). 
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A prática da aliança, porque baseada na promessa, cria a expectativa da 
chegada de um tempo pleno, os tempos messiânicos. A chegada do Messias, 
descrito ele mesmo como o Príncipe da Paz (Is 9, 6), é gerada em imagens 
anti-militaristas: espadas transformadas em arados e lanças transformadas em 
podadeiras e o fim do ensinamento para a guerra (Is 2,4-5), botas que batem 
com estrépito e mantos revolvidos em sangue sendo queimados (Is 9,4), carros 
de combate sendo eliminados, os arcos de guerra sendo despedaçados e a paz 
sendo proclamada às nações (Zc 9,10). O fim das guerras faz parte da maioria 
das representações escatológicas, onde é o próprio Deus quem quebra as armas 
de guerra (Os 2,20; Zc 9,10; Sl 46,10). Esta paz messiânica é expressa também 
através de uma simbólica da confraternização universal, pautada por imagens 
como o lobo habitando junto com o cordeiro, o leopardo deitando-se perto do 
cabrito, o bezerro e o leãozinho sendo alimentados juntos e conduzidos por 
um menino, a criança de peito brincando no ninho da áspide e colocando a 
mão na boca da víbora (Cf. Is 11,6; Ez 34,25; Os 2,20). 

 

A compreensão judaica da paz é dada por uma literatura composta por “textos poéticos, 

oráculos proféticos, fragmentos legislativos, orações, com uma variedade de expressões e 

contextos” (GUIMARÃES, 1999). O autor acrescenta que o termo “shalom” aparece 239 vezes 

no Antigo Testamento, “apontando para uma pluriformidade e complexidade de significados, 

tais como: prosperidade, bem-estar, felicidade, saúde, segurança, salvação, relações sociais 

equilibradas, harmonia com Deus, vida em plenitude, metáforas para a realização e completude 

humanas” (GUIMARÃES, 1999). 

Contudo, há outras simbólicas da paz presentes no livro do antigo testamento, que 

convivem com a da paz da aliança, como a da ideia de uma “guerra santa”, a guerra pela 

conversão de almas, e de um Deus guerreiro. 

A cisma entre a filosofia cristã e a filosofia judaica de paz se dá com o próprio 

nascimento do cristianismo, com a aceitação ou não da figura de Jesus de Nazaré como o 

Messias. Embora herdeira de grande parte da filosofia judaica, o Cristianismo apresenta uma 

moral própria de paz, que contamina o ocidente.  

Quanto a este último, nenhuma outra expressão de paz merece tanto a ressalva a respeito 

da impossibilidade de se definir apenas uma simbólica. O Cristianismo nos primórdios sofreu 

influência da fé judaica, com matizes do estoicismo grego, em que a paz é ao mesmo tempo 

messiânica e relacionada com a justiça e a equidade. 

As próprias narrativas cristãs demonstram uma autoconsciência da comunidade cristã 

primitiva em rejeitar a guerra e a violência, e derrubar os limites da exclusão. Guimarães (1999), 

sobre os ensinamentos de Jesus, aponta que segundo o relato das escrituras, a primeira palavra 

do Ressuscitado é Shalom, e que este usa diversas vezes a expressão “vai em paz”. O autor 

também lembra que no Sermão da Montanha, proclama “Felizes os que promovem a paz (Mt 
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5,9); Em Mateus (26,52), quando Jesus é preso pelos Romanos, o messias repreende Pedro: 

“Embainha a tua espada, pois todos os que tomam a espada morrerão pela espada”. 

Em outras passagens, a paz de Jesus é uma paz de divisão e de enfrentamento à opressão 

Romana. Guimarães alude à diversas passagens bíblicas em que o Cristo afirmava a paz da 

divisão, tais como as registradas por João, na última ceia, “eu deixo a paz, eu dou a paz, mas 

não como o mundo a dá” (Jo 14, 27), e, na expressão paulina “a paz de Deus que supera toda 

compreensão” (Flp 4,7), e ao definir sua missão, o Cristo “afirma expressamente que ‘não veio 

estabelecer a paz sobre a terra, mas a divisão’, certamente uma crítica à pax romana” 

(GUIMARÃES, 1999). A paz do início do Cristianismo é a paz da oposição à paz Romana. 

Com a conversão do império ao Cristianismo, a paz cristã concilia-se como uma cultura 

convertida, que entendia-se como a paz do fim dos tempos, e o tempo em que a espada 

convertia-se em arado. A paz do Séc III “assume conotações próprias da concórdia, 

compreensão que marcará indelevelmente a simbólica ocidental da paz” (GUIMARÃES, 

1999). 

Após o fim das perseguições aos cristãos, homens e mulheres migram para o deserto, 

praticantes do Ascetismo, doutrina filosófica que defende a abstenção dos prazeres físicos e 

psicológicos, acreditando ser o caminho para atingir a perfeição e equilíbrio moral e espiritual. 

Para estes cristãos, a paz retoma a dimensão de “paz de alma” do estoicismo. 

Com a ascensão política da igreja no contexto medieval, surge então a paz da guerra 

Santa, a paz da conquista, da cruzada pela conversão das almas. A inquisição e as cruzadas são 

instituições que marcam esta simbólica de paz, em que se migra de paz como justiça, para a 

concepção de guerra justa. 

A paz cristã, ainda com uma simbólica presente, fica então relegada à paz dos claustros, 

a paz íntima da alma, da morte (Requiescat in pacem), privada e íntima demais “para liderar 

um projeto global para a humanidade” (GUIMARÃES, 1999). 

 

3.2.4. A tradição confucionista 

 

Definir confucionismo por si só já é uma tarefa não tão simples, a começar pela 

discussão existente sobre sua natureza: religião ou filosofia. A filosofia que hoje conhecemos 

como Confucionismo baseia-se nos ensinamentos de 3 mestres chineses que viveram em 

períodos diferentes da história: Confúcio (K´ung Fu-Tzu, 551-479 a.C.), Mêncio (Men-ko, 371-

289 a.C.) e Hsün-Tzu (Xunci, 298-238). Cada um dos mestres contribuiu com ensinamentos 

próprios para construir o confucionismo moderno. 
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Nos comentários aos Analectos, de Confúcio, Giorgio Sinedino explica que o homem 

Confúcio e seus pensamentos são muito diferentes do confucionismo e do mito que se criou em 

torno do mestre, assim como na cultura Cristã existe um Jesus histórico e um Jesus contado 

conforme a narrativa da mitologia cristã. O nome de Confúcio era Qiu, e Kong seu sobrenome. 

Kong-fu-zi traduz-se como “aquele mestre Kong”. 

Não se acorda sequer se o Confucionismo é mesmo uma religião, afinal, os 

ensinamentos tratam de regras de agir, mas relacionadas com a harmonia social, e a conduta 

humana, e não a respeito de assuntos transcendentes ou metafísicos, não falam de divindades, 

ou estabelecem uma mitologia. Thiollier, em seu dicionário das religiões, o define como 

“conjunto de crenças e de ritos especificamente chineses, baseados nas obras clássicas e 

ordenados por Confúcio” (THIOLLIER, sem ano, p. 89). Já o Dicionário de religião de 

Santidrián (1996) nos explica que para os chineses, confucionismo é, ao mesmo tempo, religião 

(chiao) e filosofia (chia). 

A religião chinesa é uma amálgama entre confucionismo, taoísmo e budismo 

“perfeitamente combinados com base na religião primitiva da China” (SANTIDRIÁN, 1996, 

p. 105). Os preceitos do Confucionismo transcenderam a China, e influenciaram enormemente 

outros países do extremo oriente, dentre eles Japão e Coréia (ao menos a República da Coréia). 

A sociedade é dividida entre os que estão acima (上, shang) e os que estão abaixo (下, 

xia). Confúcio faz diferença entre duas categorias de homem, o “Homem Nobre”, e o “Homem 

parvo”. No original chinês, emprega-se o ideograma 小人(xiaoren), “pessoa pequena”42. 

O Homem nobre corporifica tudo que é bom e desejável, e na ordem social, é o homem 

aristocrático. O Homem parvo (ou pequeno, ou mesquinho, ou comum), é o de baixa posição 

social. 

Para o confucionismo, o universo reflete as relações sociais. Se estas estiverem 

equilibradas, o universo também estará, e todas as pessoas viverão em felicidade e harmonia. 

Esta harmonia social é conseguida através da hierarquia das relações, entre superiores e 

inferiores. 

As relações hierárquicas são as entre pai e filho, irmãos mais velhos e mais novos, entre 

cônjuges, governantes e governados, entre antepassados e descendentes, patrões e empregados, 

superiores e subalternos, professores e alunos, etc. 

                                                 
42 Em pinturas e esculturas chinesas antigas as pessoas de mais alto status social são retratadas como 

mais altas ou maiores do que os servos (CONFÚCIO, 2012, p. 48). 
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Assim, estabelece-se uma relação horizontal e estratificada que organiza o grupo social, 

estabelecendo critérios de superioridade e inferioridade: os professores são superiores aos 

alunos, pais superiores aos filhos, marido superior à mulher43, patrão superior ao empregado, 

os mais ricos (de classe social mais alta) são superiores aos de classe social inferior, os mais 

velhos em geral, superiores aos mais novos, e os homens, superiores ás mulheres. Mesmo entre 

pessoas de classes sociais diferentes, os critérios complexos de idade também clamam respeito 

aos mais velhos, experientes no trabalho, talento artístico, ou até mesmo condição de hóspede. 

Quanto às relações entre amigos a princípio, seriam relações entre iguais. Conforme 

comentários de Sinedino aos Analectos, amigo é “aquele com quem se tem ideais comuns”, do 

Chinês clássico (2012, p.3). Ainda acrescenta que “os Chineses antigos diziam que aquilo que 

possui a natureza comum, permanecem juntas”. Esta igualdade é variável em maior ou menor 

rigidez conforme o país e o tempo. Para o Japão feudal, amigo era aquele semelhante em classe 

social, de forma que seria mais apropriado que os conflitos fossem resolvidos entre eles através 

de acordo mútuo, em respeito à privacidade das partes. A austeridade e a privacidade são 

importantes para a filosofia confucionista na medida em que a virtude é cobrada do homem 

nobre, externada através de seus atos. O agir tem mais importância do que a palavra, de forma 

que a aparência se torne bastante relevante para se verificar a virtude do homem médio. 

Na Coréia do Sul, que passou parte da sua história sob intensa dominação chinesa, e por 

isso, possui uma cultura confucionista bem presente, nem mesmo as relações de amizade são 

iguais. Os amigos, ainda que jovens, seguem uma hierarquia de idade e experiência. Os 

protocolos sociais são seguidos e exigidos mesmo quando a diferença de idade é pouca. 

A harmonia social Confuciana é conseguida quando o elemento o elemento inferior 

obedece e respeita o elemento superior e, em contrapartida, o superior se responsabiliza pelo 

bem-estar do elemento inferior. Esta ideia sintetiza a concepção de paz social para a sociedade 

confucionista.  

Mas, embora os mandamentos desta filosofia imponham a harmonia e o equilíbrio 

através da obediência e a concepção de uma diferença inata de virtude entre as pessoas de 

posições sociais diferentes, por outro lado cria um mecanismo de responsabilização dos 

                                                 
43 A questão de o marido ser considerado superior à mulher depende de outros referenciais de cada 

sociedade. Kawashima diz que as relações familiares são caracterizadas pela horizontalidade, ou seja, 
todos os membros da família supostamente pertencem a um mesmo nível social. (KAWASHIMA, 
1963, p.44, nota 7). Contudo, há países do oriente, como o Japão, em que a estrutura familiar é 
organizada em torno da figura do chefe de família, na figura do marido e pai, e, a própria sociedade 
tem características marcantes de dominação patriarcal, embora ao que parece, a preocupação com a 
promoção da igualdade tem sido um assunto endereçado por lá. 
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governantes, na medida em que também exige do “homem nobre” a preocupação com o bem-

estar do seu subordinado. Sobre este aspecto, Haley explica que “o Neo-Confucionismo, dessa 

forma, incluía portanto, um ideal de governança assente em princípios que, embora separado 

de regras legisladas, no entanto, responsabilizavam tanto o soberano como suas leis” (HALEY, 

1991, p.53, Tradução nossa)44. 

Elementos da obediência filial encontram-se no capítulo dois dos Analectos, sobre 

Weizheng, a arte do governo, misturadas a uma série de recomendações a respeito da 

organização da vida política e familiar. Segundo a tradução comentada, (CONFÚCIO, 2012), 

este capítulo se organiza para tratar da arte política, que para os confucianos, significa “possuir 

um conjunto de qualidades morais e usá-las na vida política” e em segundo, o objetivo da 

política era “promover a estabilidade das relações sociais. Neste sentido, não há relações mais 

estáveis que as relações familiares” (CONFÚCIO, 2012, p. 27). Por isso, neste capítulo há uma 

recorrência importante de passagens que discutem sobre os deveres dos filhos para com os pais. 

Mas ao contrário do que as leituras modernas fazem de Confúcio, o ideal de paz e 

obediência ao superior não é um sinal de mero conformismo e não confrontação. Se inferior 

não se opõe ao superior, o superior, diante de algum sinal do inferior de que está desconfortável, 

deve pensar em seu bem estar e atendê-lo. Um rei deve pensar no seu povo, tanto quanto o povo 

deve respeitar seu rei. O homem nobre é moralmente superior ao homem parvo por que “o 

Homem Nobre se integra e o Homem pequeno se conluia” (CONFÚCIO, 2012, p. 47), 

significando que “o homem pequeno é movido por interesses pessoais, considera as posições, 

as vantagens e as posses que pode obter do outro”, enquanto o Homem nobre “tem grandeza de 

espírito: não tem preconceitos” (CONFÚCIO, 2012, 48-49). Do Homem nobre de Confúcio são 

esperadas atitudes como austeridade, virtude, correição no agir, obediência aos Ritos, desapego 

material e ausência de preconceitos. Eram elogiados pelo Mestre os seus discípulos estudiosos 

e que se punham a pensar sobre o que aprendiam. Por fim, o comportamento, mais do que as 

palavras, era visto como definidor do caráter de um homem, e, considerado mais capaz de 

moldar o comportamento dos homens inferiores, através do exemplo, a virtude. 

Sobre o seguinte trecho presente nos Analectos, “2.1 O Mestre disse: ‘Usar a virtude 

para governar um país pode ser comparada com a Estrela do Norte, que ocupa seu lugar 

enquanto as outras estrelas giram ao seu redor’’, traz outros ensinamentos de Confúcio sobre 

as habilidades de governar. Para Sinedino, “o que possibilita a manutenção da Ordem é sua 

                                                 
44 No original: “Neo-Confucianism thus included an ideal of principled governance that, although 

separate from legislated rules, nevertheless, held both the ruler and his laws accountable”.  
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virtude, e quanto maior for ela, menor a necessidade de interferência na vida social, já que seu 

exemplo basta para inspirar e transformar as pessoas” (CONFUCIO, 2012, p. 29). O trecho, 

segundo Sinedino, seria uma leitura Confuciana da doutrina da “Não-Ação”, originalmente 

associada ao taoísmo, para qual os soberanos devem “repousar com o povo”, que significa evitar 

altos impostos, punições cruéis e vida luxuosa. 

Diante deste cenário, uma informação interessante é trazida por Haley (HALEY, 1991, 

p. 53) quando afirma que estudos a respeito dos registros das revoltas camponesas durante 

século XXVIII e início do Século XIX, ou seja, um período da história do Japão ainda durante 

o Xogunato Tokugawa, em que o poder do clã e os mandamentos do confucionismo já estavam 

bastante encucados e interiorizados, os protestos geralmente eram colocados em forma de apelo 

à virtude sem expressar desafio à autoridade de quem estivesse no poder. Mesmo assim, 

implicitamente no mero fato da oposição coletiva e a demanda por benevolência já eram uma 

ameaça à legitimidade do governo. E, como resultado, fosse por este motivo, ou o resultado de 

uma força de ação coletiva, estas revoltas contra os impostos rurais foram muito bem sucedidas. 

 

3.2.5 As expressões simbólicas da paz e o contexto político e social 

 

As diversas tradições relacionadas com a paz oscilam entre a paz conformada e a paz 

buscada. Trata-se de um ideal desejado pelas nações e pelas diversas tradições, mas sempre é 

concebido segundo a ordem política e social posta. Tradições como a judaica, cristã e grega 

relacionam a paz com outros valores da ordem social, tais como, a justiça. Observa-se a 

oscilação de simbólica relacionada com o ponto de vista de quem a concebe, conforme seja 

dominador ou dominado, ou livre. Para Roma, no polo do dominador, a paz só é alcançada pela 

guerra, justifica-se e justifica as ações legítimas de conquistas de outros povos. Para a ótica 

judaica, a paz da não militarização é a desejável, mas até que se concretize, é preciso a guerra. 

A paz da aliança só se converte após a libertação, a vinda do messias. Até lá, prevalecem os 

símbolos militares. A paz grega, embora tenha o ideal de não interferência na ordem natural, 

também evoca a ideia de justiça, e de uma justiça de ordem natural. A natureza é sábia em sua 

justiça, e não cabe ao homem interferir (nem para o bem, nem para o mal). A vida política em 

algumas cidades-estados, como Atenas, são célebres por conseguir alcançar algo mais próximo 

da democracia e da plena participação popular na vida política, apesar das críticas a respeito de 

que esta democracia era dada apenas aos cidadãos atenienses. Com relação ao confucionismo, 

sabe-se que o próprio mestre Confúcio era por si uma figura contraditória, filho de nobre por 

parte de pai, filho de serva por parte de mãe. Educado como nobre, mas cujo acesso seria 
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irremediavelmente negado. As teorias de Confúcio exprimem esta dualidade, trabalhando ao 

mesmo tempo pela manutenção da ordem de castas, e, recomendando ao homem nobre, virtudes 

no agir e na vida política. 

Claro que muitas destas ideias e tradições foram posteriormente utilizadas como 

instrumento de justificação ideológica acerca da dominação de um grupo sobre os demais. E 

isto se relaciona com o equilíbrio de forças dentro das nações, ou entre grupos, ou dentro de 

uma sociedade. A simbólica da paz pode tanto servir ao dominador, quando legitima a 

dominação, quando prega ao dominado a não resistência e o conformismo, como serve ao 

dominado como bússola moral, como alento na esperança de um futuro melhor. 

 

3.3 Pacificação de conflitos, segundo a teoria de Johan Galtung 

 

Afinal, diante de todo o levantamento simbólico e teórico a respeito do conceito e 

compreensão da paz, desde quando um conflito pode ser considerado pacificado? 

A resposta pode ser tão múltipla quanto são as perguntas, a começar pelo referencial 

teórico a partir do qual se compreende o conflito. Se o conflito for tomado no sentido de não 

guerra, a paz negativa, então só existirá quando houver uma violência concreta, física ou verbal. 

Assim que cessar a violência, então pode ser considerado que o conflito cessará. 

Curiosamente, no entanto, o que é visto geralmente é que pouco tempo depois de um 

conflito deflagrado ser dissipado, ele torna a se reacender. A história mundial é abundante em 

exemplos de conflitos recorrentes, com intervalos entre eles, como o caso da primeira e da 

segunda guerra mundial, das guerras no oriente médio; as disputas entre Japão, China e Coréia 

na península asiática, etc. 

O mesmo ocorre nos conflitos vistos dentro de um mesmo país, na vida cotidiana da 

sociedade. No judiciário, é sintomático que um dos problemas de congestionamento de 

processos encontre-se justamente na efetivação do direito declarado pelo Juiz. Ainda que o 

procedimento de execução tenha passado por diversas reformas nos últimos 30 anos, com 

objetivo de melhorar a efetividade da prestação, vê-se (conforme o primeiro capítulo deste 

trabalho) que o tempo de espera pelo adimplemento do direito supera em quase três vezes o 

tempo de espera pela sua declaração. 

O inconformismo com a decisão ultrapassa o momento recursal do processo, e, quando 

atinge a execução, se concretiza em mais impugnações e resistência extrajudicial à decisão, 

refletida em atos fraudulentos, expedientes sonegatórios e de ocultação de patrimônio. 
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Ainda que a decisão judicial acabe sendo adimplida, é comum no dia a dia judiciário 

que um processo resulte em outros retomem aquela mesma primeira situação, a exemplo do que 

ocorre nas causas de família. 

Uma mágoa mal resolvida no casamento, não tratada durante o processo de separação, 

pode culminar em descumprimento de pensão alimentícia dos filhos, não cumprimento dos 

acordos de visitas (pelos dois lados, tanto do guardião que oculta a criança, quanto do genitor 

que negligencia as visitas), agressões físicas ou verbais, que acabam virando uma questão 

criminal de violência doméstica, discussões relativas a partilhas dos bens e até mesmo pedidos 

de indenização moral por situações ocorridas durante o casamento, ou até mesmo durante o 

próprio processo de divórcio. 

A sentença dissipa o conflito, na força, mas pode se considerar que foi definitivamente 

pacificado? E a mediação, por sua vez, é capaz de atingir esta pacificação? 

Diante destas falhas em se manter o “cessar-fogo”, os estudos modernos sobre paz 

passaram então a rejeitas as premissas anteriores de que: i. o conflito se resume à violência 

direta; ii. Se o conflito se resume à violência direta, só é possível pacificá-lo pela violência 

direta; iii. A maldade, a crueldade, a barbárie e a ignorância são naturais no ser humano; iv. A 

paz não é um fenômeno alcançável por medidas políticas e sociais. 

Dentre os modernos teóricos a respeito da paz, o trabalho de Johan Galtung se destaca 

como um dos mais eminentes, sendo considerado o principal fundador dos estudos modernos 

sobre a paz (peace research). 

Contrariando a máxima utilizada por Hobbes, para o qual “o homem é o lobo do 

homem”, expressando que o estado natural da humanidade seria a selvageria e a maldade, para 

Galtung a ideia de uma predisposição natural para este ou aquele comportamento deve ser 

rechaçada. O ser tem igual potencial para a violência como tem o potencial para o amor, mas o 

que determina a realização deste potencial são as circunstâncias: 

 

…mas as circunstancias condicionam a realização deste potencial. A violência 
não é como a alimentação ou o sexo, comuns em todo o mundo com pequenas 
variações. As grandes variantes da violência podem explicar-se facilmente em 
função da cultura e estrutura: violência cultural e estrutural causam violência 
direta, e usam como instrumentos atores violentos que se rebelam contra as 
estruturas e empunham a cultura para legitimar seu uso de violência. 
(GALTUNG, 2004, Tradução Nossa)45 

                                                 
45 No original: “...pero las circunstancias condicionan la realización de dicho potencial. La violencia 

no es como la alimentación o el sexo, comunes en todo el mundo con pequeñas variaciones. Las 
grandes variantes de la violencia pueden explicarse fácilmente en función de la cultura y estructura: 
violencia cultural y estructural causan violencia directa, y emplean como instrumentos actores 
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O problema da falha nos esforços em manter a paz está na utilização do termo 

significando apenas a ausência de violência direta. Esta compreensão de paz pode ser tanto 

ingênua quanto maliciosa e propositalmente empregada de maneira incompleta, “por aqueles 

menos ingênuos que sabem tudo isso e não querem que o trabalho se inicie46” (GALTUNG, 2004, 

Tradução nossa). Assim, a própria palavra “paz” “logra em converter-se em um eficaz obstáculo para 

lograr a paz”47. 

O autor trata do tema em diversos segmentos, como em “Violence, Peace, and Peace 

Research” (GALTUNG, 1969), no qual se dedica mais detalhadamente a descrever e definir a 

compreensão de paz e violência. Neste artigo, explica que o entendimento restritivo de 

violência, como apenas uma “incapacitação somática, ou privação de saúde, sozinhas (sendo 

matar a forma extrema disso), nas mãos de um ator que tenha a intenção disso, como 

consequência48”, então “ordens sociais altamente inaceitáveis seriam ainda compatíveis com a paz”. 

Por isso, na teoria de Galtung, a violência deve ser compreendida de maneira triangular, 

dividindo-se em violência direta (física), violência estrutural e violência cultural (invisível). A 

violência direta é a que se expressa concretamente, de maneira visível. Trata-se da violência 

física ou verbal, que “se faz visível através do comportamento”49” (GALTUNG, 2004, 

Tradução nossa). A questão é que: 

 

A ação humana não surge do nada: tem suas raízes. Das quais são indicativas: 
a cultura da violência (heroica, patriótica, patriarcal, etc.), e a estrutura 
violenta em si mesma por ser demasiado repressiva, exploradora, ou alienante; 
demasiado estrita ou permissiva para a comodidade do povo. (Galtung, 2004, 
Tradução nossa)50 

 

A violência que se expressa e que é visível tem como causa a violência cultural e 

estrutural anterior, e, por isso, não pode e não deve ser desassociada da violência invisível que 

                                                 
violentos que se rebelan contra las estructuras y esgrimen la cultura para legitimar su uso de la 
violencia.” 

46 No original: "por aquellos menos ingenuos que saben todo eso y no quieren que el trabajo se inicie”. 
47 No original: “logra convertirse en un eficaz obstáculo para lograr la paz”. 
48 “(…) somatic incapacitation, or deprivation of health, alone (with killing as the extreme form), at the 

hands of an actor who intends this to be the consequence”. 
49 “se hace visible a través del comportamiento”. 
50 la acción humana no surge de la nada: tiene sus raíces. Dos de ellas son indicativas: la cultura de 

la violencia (heroica, patriótica, patriarcal, etc.), y la estructura violenta en sí misma por ser 
demasiado represiva, explotadora o alienante; demasiado estricta o permisiva para la comodidad del 
pueblo. 
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a acompanha. Esta proposta se aplica a todos os cosmos onde a violência pode estar presente, 

desde os conflitos íntimos a conflitos entre nações. 

Mas interessante ver que o que ocorre no macrocosmo se reflete no microcosmo. E por 

isso mesmo, as teorias de Galtung podem servir como uma teoria geral do conflito, aplicada ao 

ponto de interesse do presente trabalho, relacionado aos hábitos de litigiosidade do país. 

Os conflitos são marcados por ciclos de violência, como ondas. O momento da 

deflagração do conflito é apenas o vértice da onda, o momento de combustão da violência. Mas 

uma vez pacificado este momento de ápice, dois problemas permanecem: i. em geral, mesmo o 

conflito direto sendo dissipado, subsistem as violências invisíveis anteriores à sua deflagração 

(por ser demasiado repressiva, exploradora, excludente ou alienante das minorias), e, se foram 

poderosas o suficiente para fazê-lo se aquecer antes, também o são para re-incendiá-lo de forma 

que o ciclo da violência nunca se interrompa; ii. Os conflitos diretos em geral deixam 

resquícios. Os da violência direta são bem conhecidos; mortos, feridos, danos materiais. Mas a 

violência direta reforça a violência estrutural e cultura, deixando sentimento de vingança e ódio 

por parte dos perdedores, e sede de mais vitórias e glória por parte dos vencedores, o que logo 

deflagra um novo conflito, ou, parafraseando Galtung (2004), se as estruturas e a cultura são 

capazes de produzir violência, também são capazes de reproduzir violência. 

Se a violência visível, física ou verbal, for entendida apenas como a expressão do 

conflito, e não como a raiz dele, a paz também será construída “desde a cultura e a estrutura e 

não somente na mente humana51” (GALTUNG, 2004, Tradução nossa). Diante desta conclusão, 

a tarefa de definir cada uma das três arestas do modelo triangular de Galtung se faz necessária. 

Violência estrutural, assim, é entendida como uma forma de violência na qual uma 

estrutura social ou uma instituição social podem prejudicar pessoas impedindo-as de satisfazer 

suas necessidades básicas. A violência cultural se inseriria da mesma forma, quando a “cultura” 

é o instrumento deflagrador desta violência. Entre uma e outra há algumas distinções técnicas 

que alguns autores se encarregariam de fazer, mas seria traçar um desvio desnecessário para 

atingir as discussões deste trabalho. 

Sendo qualquer forma de violência, da visível a invisível, o que o autor propõe como 

ponto de partida para o seu entendimento é que ela está presente quando seres humanos 

estiverem sendo influenciados de forma que as suas realizações somáticas e mentais estiverem 

                                                 
51 desde la cultura y la estructura, y no sólo en la ‘mente humana’. 
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abaixo das suas potenciais realizações52. E o conceito dado pelo autor, embora ele mesmo 

admita ser problemático e não unânime, centra-se nas palavras-chave “potencial” e “atual”: 

 

Violência é aqui definida como a causa da diferença entre o potencial e atual, 
entre o que poderia ter sido e o que é. Violência é o que aumenta a distância 
entre o potencial e o atual, e tudo o que impede a diminuição desta distância53.  

 

Por exemplo, a morte por tuberculose no Século XVIII não seria considerada uma forma 

de violência. Mas em uma morte por tuberculose no Século XX estaria presente a violência, 

uma vez que esta seria evitável por todos os recursos médicos já conhecidos pela humanidade. 

A violência então se faria presente em qualquer mecanismo social, econômico, cultura, político 

e/ou estrutural que faça com que o atendimento médico existente não chegue a uma população 

doente e necessitada dele. 

Uma expectativa de vida de 30 anos, no período neolítico, não configura violência. Mas 

uma expectativa de vida de 30 anos, nos dias de hoje, como ocorre em alguns lugares do planeta 

tais como bairros violentos dos grandes centros urbanos ou zonas de pobreza extrema, é uma 

expressão da violência. 

É visível assim, que a violência estrutural e cultural esteja intimamente relacionada à 

injustiça social, e também à desigualdade e à pobreza. São exemplos de violência estrutural o 

racismo, nacionalismo, sexismo, classicismo, elitismo, etnocentrismo, entre outros 

(GALTUNG, 1969). 

Portanto, se a violência não se encerra ao conflito direto, as medidas destinadas a 

prevenir e remediar o conflito devem tratar igualmente as violências estruturais e culturais, 

tanto as anteriores, quanto as residuais do conflito deflagrado. Sem isso, o “cessar fogo” seria 

reduzido a um mero período “entre - guerras”. 

A solução integral, como no modelo proposto por Galtung (2004), se comporia de três 

etapas: i. a resolução da raiz subjacente do conflito; ii. O problema da reconstrução posterior à 

violência: a reconstrução do dano infligido às pessoas e reconstrução do dano material; a 

reestruturação posterior do dano estrutural; a “re-culturação” posterior ao dano cultural; iii. A 

reconciliação das partes no conflito. 

                                                 
52 Violence is present when human beings are being influenced so that their actual somatic and mental 

realizations are below their potential realizations. 
53 Violence is here defined as the cause of the difference between the potential and the actual, between 

what could have been and what is. Violence is that which increases the distance between the potential 
and the actual, and that which impedes the decrease of this distance. 
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Estas medidas, contudo, não serão capazes de prevenir futuros conflitos se aplicadas 

separadamente, se somente uma dessas ações for colocada em prática, sem as demais. 

Obviamente, a intervenção direta na pacificação do conflito, dissipando-o, sem se alterar as 

estruturas e a cultura que provocam as violências, esta intervenção seria ineficaz. A mera 

conciliação individual dos envolvidos diretamente no conflito, seja individualmente, seja 

coletivamente também de nada adiantaria se a violência deflagradora continuasse a ocorrer. 

Por isso, o entendimento moderno sobre a paz que vem sendo adotado e praticado até 

mesmo como diretriz proposta pelos organismos internacionais que se propõem a promovê-la, 

tais como a ONU, é o de que a paz é uma cultura: só pode ser alcançada e mantida através de 

valores, atitudes, comportamentos e estilos de vida voltados ao fomento da paz entre as pessoas, 

os grupos e as nações (art. 2º da Declaração e Programa de Ação sobre uma Cultura de Paz das 

Nações Unidas).  

Segundo o dicionário de filosofia (ABBAGNANO, 1901, p. 632), “cultura” é um termo 

que possui dois significados: o primeiro deles é “a formação do homem, o seu melhorar-se e 

refinar-se”. O segundo significado decorre do primeiro, “o produto desta formação, isto é, o 

conjunto dos modos de viver e de pensar cultivados, civilizados, que se costumam também 

indicar pelo nome de civilização” (ABBAGNANO, 1901, p. 209): 

 

No segundo significado a palavra [cultura] é hoje especialmente usada pelos 
sociólogos e antropólogos para indicar o conjunto dos modos de vida criados, 
apreendidos e transmitidos de uma geração para a outra, entre os membros de 
uma determinada sociedade. Nesse significado a C. não é a formação de um 
indivíduo na sua humanidade ou a sua maturidade espiritual, mas é formação 
coletiva e anônima de um grupo social nas instituições que o definem. Neste 
sentido o termo foi usado pela primeira vez por Spegler, que entendeu por ela 
“a consciência pessoal de uma nação inteira”; consciência que, na sua 
totalidade, ele entendeu como um organismo vivo que, como todos os 
organismos, nasce cresce e perece. [...] Mostraram, porém, a utilidade de um 
termo como o de C., para indicar o modo de vida de um grupo humano 
determinado, sem referência ao sistema dos valores para os quais estão 
orientados êsses (SIC) modos de vida. (ABBAGNANO, 1901, p. 212) 

 

Já mentalidade pode ser definida como o “termo empregado pelos sociólogos para 

indicar as atitudes, as disposições e os comportamentos institucionalizados em um grupo e 

adaptados para caracterizar o próprio grupo”. Ambos os termos se referem, portanto, a uma pré-

disposição a determinado comportamento presente em um determinado grupo de pessoas, em 

uma determinada região e em uma determinada época. É o comportamento e o modo de pensar 

considerados coletivamente, de forma que haja a repetição de um padrão suficientemente a 
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ponto de se configurar uma tendência àquele pensar ou agir daquele determinado grupo, naquele 

determinado período de tempo. 

Por isso, em oposição ao entendimento de paz, na acepção negativa, como a ausência 

de conflitos diretos, os modernos pensadores propõem o conceito de paz “positiva”, a paz que 

englobe justiça (sobretudo a social), liberdade, equidade, e patamares mínimos de violência, 

miséria e desigualdade. É um resultado obtido de ações que promovam transformações que 

transcendam o agir, atingindo a “dimensão dos valores, das atitudes, dos estilos de vida até as 

estruturas políticas, econômicas, jurídicas e as relações políticas internacionais” (OLIVEIRA, 

2007). 

É a partir do modelo proposto por Galtung que iremos analisar, nos tópicos seguintes, a 

questão da cultura da paz, e os objetivos pretendidos pela política pública de institucionalização 

da mediação. 

 

3.4 A função de pacificar diante da proposta de uma “cultura da Paz” 

 

Em 2005, é publicado o artigo “Cultura da Sentença e Cultura da Pacificação”, de 

autoria do professor Kazuo Watanabe, na qual o autor faz uma crítica sobre a mentalidade dos 

profissionais do direito, no Brasil, cuja atitude configuraria uma “cultura da sentença”. Embora 

a crítica do artigo dirija-se especialmente aos magistrados, e as principais razões alegadas pela 

classe para um comportamento que Watanabe vê como majoritariamente adotado, o artigo 

também faz referências à como a estrutura social é moldada de forma a que a conduta de todos 

os operadores do direito atuem prestigiando um processo que termina em sentença ao invés do 

acordo. 

Com relação aos advogados, que são os responsáveis pela arquitetura do método de 

solução que será utilizado para resolver o direito de seu cliente, existe uma crença comum de 

que a única forma de solução possível é o processo, seja qual for o problema de fato e a questão 

jurídica envolvidos. Já para os magistrados, existe a noção equivocada de que seu papel se 

limita a sentenciar o caso, e, no máximo, administrar o processo para que chegue 

satisfatoriamente a fase de sentença. 

A mentalidade seria então moldada a partir de um habitus, de uma estrutura estruturada 

e estruturante, que se basearia na compreensão de que os métodos informais de solução de 

conflitos seriam próprios das sociedades primitivas. Como visto no primeiro capítulo, esta ideia 

se relaciona com a percepção até então vigente ligada às teorias contratualistas de que a ordem 

social só pode ser justa, imparcial e segura sob a atuação do Estado. 
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Esta percepção a respeito do papel do Estado como meio mais justo era também 

compartilhada pelos colegas do Largo, os processualistas Ada Grinover, Cândido Dinamarco e 

Araújo Cintra, que em edições mais antigas de seu clássico manual de Teoria Geral do Processo 

(2003, p. 21) explicavam que a auto composição ocorre quando “uma das partes em conflito, 

ou ambas, abrem mão de seu interesse, ou de parte dele”54. Por muito tempo prevaleceu a ideia 

de que conciliar implicaria em perda. 

Neste ponto, também exerce um papel neste molde de comportamento profissional a 

formação acadêmica dos juristas. O treinamento que se recebe na maioria dos cursos de direito 

é estruturado de forma maniqueísta e técnico-dogmática: “a solução pelo critério do ‘certo ou 

errado’, do ‘preto no branco’, sem qualquer espaço para a adequação da solução, pelo concurso 

da vontade das partes, à especificidade de cada caso (WATANABE, 2005)”. Basicamente, é 

assim que se ensina a pensar nas faculdades, e é isso o que se espera dos estudantes para que 

estes tenham sucesso nas avaliações e na vida acadêmica. Posteriormente, isso é o que será 

esperado do profissional do direito. 

O mindset ensinado na faculdade de direito consolida-se então no cotidiano da prática 

judiciária como uma “cultura da sentença”. Para os advogados, o mercado é o responsável por 

perpetuar este entendimento, que se expressa na valorização do profissional combativo, que é 

hábil não só em vencer o pleito, mas também quando sair vencido, demonstrar igual maestria 

em resistir ao comando judicial, seja propondo ações infundadas, seja recorrendo até a última 

instância possível, ou utilizando-se de expedientes protelatórios, ou ainda na fase de execução, 

adotando praxes para impossibilitar o adimplemento da obrigação. 

Já para os magistrados, Watanabe acrescenta que o próprio sistema de recompensas dos 

tribunais contribui para a existência da “cultura da sentença”. Por um lado, há a percepção por 

parte da classe da magistratura de que a avaliação de desempenho que será utilizada como 

critério para as promoções dentro do tribunal leva em consideração apenas as boas sentenças 

(diz-se até mesmo em questão de volume, em relação à quantidade de sentenças proferidas). 

Outros fatores como as atividades conciliatórias, a condução diligente e correta dos processos, 

                                                 
54 Os autores deste manual, com o aprofundamento dos estudos no campo dos meios alternativos de 

conflitos, passaram a externar uma mudança de opinião, que promoveu até mesmo a reformulação 
desta clássica obra de Teoria Geral do Processo. A professora Ada Pellegrini Grinover, por exemplo, 
é uma das pioneiras e mais célebre defensora dos estudos sobre os meios alternativos de conflito, 
autora de diversos artigos e obras escritas sobre o tema, bem como organizadora de tantas outras obras 
coletivas de enorme prestígio na comunidade jurídica. A autor inclusive argumentava pela perspectiva 
da efetividade do método consensual, como meio adequado para a verdadeira pacificação dos 
conflitos, em comparação com a sentença. 
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a dedicação à organização da comarca e a participação em trabalhos comunitários ficariam à 

margem destas avaliações, a não ser em situações excepcionais. 

Por outro lado, tendo em vista que o artigo de Watanabe foi escrito em 2005, de lá para 

os dias atuais, a institucionalização da mediação progrediu muito. Desde o relatório Justiça em 

Números de 2016 (do ano-base 2015), tem se dado maior importância em registrar e analisar 

os procedimentos que envolvem a mediação, ainda que apesar de todos os esforços do tribunal 

em promover os meios alternativos de conflito os resultados obtidos tenham sido tímidos, mas 

crescentes. 

Para o contexto do movimento dos ADRs, a paz é frequentemente evocada como 

oposição à sentença e ao processo. A cultura de paz é realizada, como visto, quando há uma 

preferência da população em resolver os litígios pela via do acordo. Também propõe que o 

envolvimento das partes na solução de suas próprias questões configuraria um exercício de 

emancipação cidadã: 

 

Apesar de estar ele próprio muito colonizado pelo princípio do Estado e pelo 
princípio do mercado, o princípio da comunidade rousseauiana é o que tem 
mais virtualidades para fundar as novas energias emancipatórias. A ideia da 
obrigação política horizontal, entre cidadãos, e a ideia da participação e da 
solidariedade concretas na formulação da vontade geral são as únicas 
susceptíveis de fundar uma nova cultura política e, em última instância, uma 
nova qualidade de vida pessoal e colectiva assentes na autonomia e no 
autogoverno, na descentralização e na democracia participativa, no 
cooperativismo e na produção socialmente útil. A politização do social, do 
cultural e, mesmo, do pessoal, abre um campo imenso para o exercício da 
cidadania e revela, no mesmo passo, as limitações da cidadania de extracção 
liberal, inclusive da cidadania social, circunscrita ao marco do Estado e do 
político por ele constituído. (SANTOS, 2010, p. 263) 

 

Assim, na modernidade, passa-se a falar em paz como uma “cultura”, um conjunto 

formado por ações (positivas ou negativas), e também pelo mindset favorável a não-violência, 

que envolve, entre outras coisas, a preferência pela solução através do diálogo e da negociação 

dos conflitos da sociedade. 

Naturalmente que a solução negociada é pertinente à discussão dos meios alternativos 

de conflito. A ideia de cultura da paz então transcende às relações internacionais e o militarismo 

e atinge o direito processual, e o desenho de solução de conflitos. 

Neste aspecto, o que “Cultura da Sentença e Cultura da pacificação” propõe é o resgate 

do papel original do juiz de gerenciador e pacificador do conflito, que se perdeu no atual 

momento do Sistema de Justiça. Ao que parece, a linha de produção fordista atinge a justiça, 

dado o grande número de demandas, e a potencialidade de novos direitos sujeitos a receber a 
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proteção judicial. As sentenças então precisam ser produzidas em massa, em um processo 

mecanizado, no qual muito pouca atenção se dá para as particularidades de cada litígio. As 

soluções apresentadas são as previstas em lei, através de fórmulas pré-estabelecidas nas quais 

se encaixam os casos concretos que são submetidos à Justiça. 

De fato, em relação a administração do conflito, a mediação oferece algumas vantagens 

sobre a sentença, para alcançar resultados melhores. 

A primeira delas é que a mediação é capaz de tratar o conflito na sua integralidade, 

levando em consideração elementos essenciais para a sua deflagração que não são tratados na 

sentença. Especialmente nos conflitos individuais, existe uma dimensão subjetiva, emocional, 

que não é trazida ao processo, que não constitui “fato jurídico”. 

Maria Inês Corrêa Targa (2004), menciona a questão dos filtros, pois quando o conflito 

chega ao judiciário, a narrativa que deu origem à deflagração do conflito já passou ao menos 

por dois filtros: o primeiro da parte, ao consultar-se com seu advogado; e o segundo do 

advogado, ao redigir a peça processual que irá pleitear o direito também omite os aspectos 

fáticos que acha pertinente, seja por técnica de defesa, seja para preservar a privacidade de seu 

cliente. 

Mas mesmo que o advogado não filtre estas informações, e faça um relato completo do 

que ocorreu com seu cliente, descrevendo toda a frustração emocional presente naquele caso, o 

juiz não tem mecanismos para levar esta carga em consideração na sentença, a não ser se for 

para considerar um pedido de indenização moral. O magistrado, através da sentença, não tem 

mecanismos que permitam obrigar uma das partes a ter empatia e a se comunicar com a outra, 

e o leque de soluções que pode oferecer é limitado. O juiz, constrito pelos princípios do 

processo, deve ater-se ao pedido feito em inicial e defesa, ainda que nas razões cada um dos 

litigantes houvesse declarado os motivos de querer aquele bem da vida, teria que dar 

integralmente o bem da vida a um ou a outro55. 

                                                 
55 Esta informação poderia ser contestada argumentando-se que há a possibilidade de reconhecimento 

parcial do pedido. O que ocorre neste caso é que ou são vários pedidos feitos, a que o juiz atende uns, 
mas não atende a outros, ou a modulação dos valores relativos aos pedidos feitos. Um exemplo didático 
clássico é o da mãe que presencia a briga entre seus dois filhos por uma laranja. Antes de decidir, 
indaga de cada um o motivo de quererem a fruta para si. O mais velho responde que precisa usar a 
casca para fazer uma maquete para um projeto de geografia sobre o globo terrestre. O mais novo 
responde que tem vontade de comer a fruta. A mãe então, retira a casca com cuidado e a entrega ao 
mais velho, e a polpa ao mais novo. Estes princípios relacionam-se com a escola de negociações de 
Harvard, descritas na obra “Como chegar ao Sim: negociação sem concessões”, de  ( ). Pela vinculação 
do juiz ao pedido, se as partes não entrarem em um acordo, no processo o juiz tem que escolher dar a 
laranja integralmente para um ou para outro. É esta impossibilidade de tratar da complexidade do caso 
que torna a sentença desvantajosa em muitos casos, em relação à mediação. 
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Assim é uma enorme vantagem que exista na mediação como meio de soluções de 

disputas a possibilidade de se encontrar uma solução que enxergue a integralidade do problema 

e sua complexidade, permitindo que a solução desenhada possa ser igualmente complexa e 

multidimensional (que enxergue o problema em todas as suas dimensões). 

Há um certo tempo, havia um jovem casal de origem pobre que contraiu matrimônio. 

Como os dois eram realmente muito jovens e estavam começando a vida, o pai da moça então, 

como é muito comum acontecer no Brasil, cedeu os fundos do terreno onde morava com o 

restante da família para que a filha e o novo genro construíssem ali uma pequena casinha 

(“puxadinho” na expressão popular). O tempo passou e o casal teve então seu primeiro filho. 

Como ambos os pais trabalhavam, a avó materna era quem dispensava os cuidados com o 

menino, levava à escola, dava banho, jantar, acompanhava a lição de casa, até que a mãe 

chegasse em casa. 

Quando o menino tinha 5 anos, uma fatalidade acometeu a família: a mãe contraiu 

dengue hemorrágica e faleceu, de repente. O menino e o pai continuaram morando nos fundos 

da casa do sogro/avô materno, e, apesar de todo o luto, a rotina continuava a mesma. 

No entanto, a filha era de certa forma quem fazia a mediação entre as expectativas do 

marido e de seus pais. A nova família que se forma com a união entre duas pessoas é uma 

amálgama da criação e das personalidades de cada um dos cônjuges. Cada um traz a sua 

bagagem cultura, valores, hábitos e educação. O jovem casal constrói através de negociações 

cotidianas o novo referencial sobre o qual serão regidos na nova casa, em relação ao trato com 

os filhos, etc. Com a morte da filha, este elemento de negociação natural entre os dois valores 

desapareceu. 

Começaram então a surgir pequenos conflitos entre o sogro e o genro, sobretudo a 

respeito da criação do menino. O avô temia pela segurança e o futuro do neto, e enxergava o 

genro como “irresponsável” e “incapaz” de cuidar bem de uma criança. Além disso, cuidar do 

neto órfão ajudava a suavizar a dor da perda da filha. O pai do menino, por sua vez, sentia que 

seu direito de pai, a autoridade necessária na educação do menino, bem como sua intimidade e 

privacidade, estavam sendo invadidas pelas constantes ingerências do sogro sobre sua própria 

vida e a do garoto. 

O conflito então se deflagra cerca de seis meses após a morte da jovem. O viúvo arruma 

uma nova companheira, que tem uma filha de uma união anterior, com mais ou menos a mesma 

idade do garoto, e a traz para morar na casa dos fundos do terreno do sogro. O sogro então entra 

em confronto direto com o genro e o expulsa de casa. Em retaliação, o genro leva o neto embora, 

e promete que os avós nunca mais verão a criança. 
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O que se segue então é uma profusão de processos, entre regulamentação de visitas, 

pedidos de guarda, a processos envolvendo a casa e o direito de posse e propriedade, boletins 

de ocorrência por desobediência das diversas sentenças judiciais proferidas e mais processos 

indenizatórios. 

Por um lado, havia um luto de um pai que é sentido de forma e em proporções diferentes 

do luto de um marido. Seis meses de luto para este pai não foram suficientes para elaborar a 

morte da filha, ainda mais sendo uma tão repentina. Quando o genro trouxe outra mulher para 

casa, a reação do sogro foi de sentir que a importância e o significado da vida de sua filha 

haviam sido diminuídos, por um luto tão breve. Além disso, naturalmente que a iniciativa de 

ceder parte do terreno para que o casal morasse se dava em razão do vínculo de afeto existente 

com a filha, em um primeiro momento, e com o neto em um segundo momento. A presença de 

uma estranha desnaturava essa situação, e colocava a relação entre sogro e genro em uma 

perspectiva diferente. 

Por outro lado, o viúvo, que era leigo em direito e não conhecia o princípio de que “o 

assessório segue o principal”, insculpido na regra do art. 1.255 do Código Civil com relação à 

acessão por construção, compreendia aquela casinha como sendo dele, “seu pedaço de chão no 

mundo”, já que contribuiu com os materiais que foram utilizados na construção do prédio. 

Embora a lei preveja soluções para estes dilemas, como de fato prevê, por exemplo, 

sobre a visita avuela (1.589, parágrafo único do CC, dado pela Lei n° 12.398/11), o exercício 

do poder familiar (1.631 do CC), e o direito à indenização para quem constrói em terreno alheio 

(1.255 do CC), nenhuma destas soluções legais, que foram administradas através de várias 

sentenças, realmente pacificou o conflito. Tanto o era que mal acabava a discussão de um 

processo, logo se iniciava outro, para modificar o regime de visitas, para pedir indenização pelo 

não cumprimento do direito de visitas, para pedir indenização pela expulsão do genro da casa 

que entendia ser sua de direito, e assim continuava. 

Nesta guerra, o menino, a parte mais fragilizada do conflito, continuava a ser vitimado: 

perdeu a mãe, depois perdeu os cuidados da avó, as tardes brincando na oficina do avô, 

construindo cavalinhos de madeira com o resto da matéria prima que sobrava dos projetos de 

marcenaria, perdeu a casa onde morava desde o nascimento, e o que lhe restou era assistir 

diariamente as principais referências que tinha de segurança e afeto se agredirem mutuamente. 

Do ponto de vista do gerenciamento do processo, de fato, a solução mediada parece ser 

mesmo a que fornece instrumentos mais aptos a tratar a dimensão integral do conflito, do ponto 

de vista psicológico e emocional. Um dos motivos para isso é de que é mais fácil atingir 

questões centrais do conflito como mal-entendidos, percepções pessoais, sentimentos mal 
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resolvidos, rancores e ressentimentos, em um ambiente colaborativo, no qual as partes tem uma 

garantia mínima de privacidade, sigilo, e sobretudo, de que a verdade mais íntima de cada um 

não será usada para justificar uma futura reprimenda moral/legal pública por parte de um agente 

do Estado. Ou ainda, segundo o método de Harvard56, o ambiente seguro e que inspira a 

confiança é extremamente favorável para que as partes coloquem seus interesses e não suas 

posições. 

Ao menos em relação à conflitos individuais, é justamente nas questões mais 

emocionalmente dolorosas, frustrantes, e aquelas que geralmente vem acompanhadas de 

sentimento de vulnerabilidade, que está a raiz dos mal-entendidos, dos interesses que geram as 

posições. No ambiente do processo, qualquer “alegação pode ser usada contra” o litigante, e no 

final, a sentença por vezes é tomada pelo vencido não como um mero instrumento distributivo 

de direitos, mas uma reprovação do ser, um atestado de “reprovação” não do fato isolado, mas 

do próprio sujeito.  

Por isso, a mediação também é um método que contribui para a diminuição do tempo 

de duração do processo, pois a solução voluntariamente construída pelas partes elimina o 

problema do “gargalo na execução”. A parte que contribui para a solução do problema, 

participando da solução levando em consideração suas possibilidades para este cumprimento, 

tende a ser muito menos resistente à entregar esta solução espontaneamente do que aquela que 

é compelida por uma sentença imposta. 

Além disso, a disposição colaborativa do ambiente da mediação, em oposição ao 

ambiente do processo cria, através de técnicas desenvolvidas pelas diversas escolas, o 

fortalecimento da empatia entre as partes litigantes, quando estas são incentivadas a fazer um 

exercício mental para compreender a visão de mundo de seu oponente. Assim, a solução 

mediada pode também ter um caráter pedagógico e fortalecer o senso de comunidade, ao invés 

do individualismo. 

Contudo, este endereçamento da complexidade do problema demanda tempo, um 

trabalho técnico delicado e sensível, e amadurecimento de questões. E a sobrecarga de trabalho 

é outro dos motivos frequentemente invocada pelos magistrados para não se dispensar maior 

                                                 
56 O método de Harvard basicamente ensina que para uma argumentação ser bem sucedida, e para se 

fechar acordos “sem concessões”, as partes envolvidas na negociação precisam focar no motivo por 
trás do pedido, e não no pedido em si. Assim, é possível propor soluções estratégicas e criativas que 
atendam ao interesse de ambas as partes, para que ambas consigam se satisfazer sem que isso signifique 
perda para o outro lado. 
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atenção ao estudo e à promoção da mediação. Há a falsa sensação de que um processo é mais 

rapidamente finalizado através de uma sentença do que “ficar conversando57”. 

De fato, uma sessão de mediação, a depender do método, pode sim durar algum tempo. 

Há casos em que as rodadas de mediação duraram semanas, meses, e até mesmo já se falou em 

ano. Contudo, dadas as atuais circunstâncias da justiça brasileira, uma solução consensual pode 

abreviar em muito a duração do processo, considerando que um processo em média tem 

demorado dois anos para chegar à fase da sentença, e mais alguns outros esperando o 

provimento final. 

Contudo, embora a mediação possa vir a ser mais rápida, o critério tempo é um fator 

perigoso, pois quando a promessa de tempo é colocada antes da promessa de justiça, este é um 

ambiente propício para transformar um método artesanal e complexo em uma linha de produção 

Fordista de acordos. 

Por isso é preocupante que a institucionalização da mediação seja posta abertamente 

como uma política pública de caráter pedagógico, para mudar a mentalidade. Sobretudo por 

que embora na teoria, a mediação seja um método eficiente para contemplar a solução integral 

do litígio, a maneira como vem sendo colocada em prática pelos órgãos e dirigentes do Sistema 

de Justiça sinaliza que não é a justiça da decisão a preocupação desta medida, e sim, a resolução 

de um problema de excesso de processos. São sinais desta afirmativa a baixa remuneração dos 

conciliadores, que aliás, até este ano, tem atuado de forma voluntária ao menos no Estado de 

São Paulo; e a previsão de intervalo (ainda que mínimo) de 20 minutos entre uma audiência de 

conciliação e outra. 

Se a “cultura da Sentença” por assim dizer, a indústria da Sentença, a aplicação da linha 

de produção industrial para a sentença de mérito, não é eficaz como instrumento de pacificação 

dos conflitos, também não o é a aplicação da mesma lógica de linha de produção para os 

acordos. 

 

3.5 A paz e a justiça na mediação: a pacificação diante do desequilíbrio de poder 
individual, cultural e estrutural 

 

                                                 
57 Há uma anedota que é contada nos bastidores de um curso de mediação, a respeito de um determinado 

magistrado de uma cidade pequena que foi interpelado sobre a possibilidade de ter uma das suas 
audiências de conciliação observadas para efeito de produção de relatório sobre as técnicas que era 
utilizadas em sua comarca, ao que o magistrado respondeu que ele tinha “muito o que fazer, e que aqui 
(na comarca dele), eles não tinham esse negócio de ficar conversando com as partes não”. 
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Em sua dissertação de mestrado sobre o papel do terceiro facilitador de conflitos, Bruno 

Takahashi (2015), começa seu texto com a narrativa a respeito de uma audiência de conciliação 

sobre direitos previdenciários, no bojo da justiça federal: 

 

Um senhor com pouco mais de sessenta anos de idade comparece à sessão 
de conciliação com trajes simples, mãos calejadas dos anos de trabalho com 
a enxada e rosto castigado pelo sol. A única informação que possuía é que 
tinha entrado com um processo para, segundo suas próprias palavras, tentar 
“se encostar”. Mal começa a sessão, o procurador federal que representa o 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) dá uma rápida olhada no 
processo, pede para ver a mão do indivíduo e, então, fala mecanicamente: 
“A proposta é de conceder o benefício de aposentadoria por idade rural 
desde a DER, com pagamento de 80% dos atrasados, com DIP na data da 
audiência e RMI de um salário-mínimo”. Aturdido com tantas siglas, só 
depois de alguns minutos o autor percebe que havia outra pessoa na mesa 
além de seu advogado. Essa pessoa parece ser um jovem estudante, que nem 
ao menos se identifica e se limita a digitar uma ou outra palavra, olhando 
fixamente para a tela do computador. Desconfortável, o indivíduo tenta 
entender o motivo pelo qual teria que renunciar a algum valor se, de fato, 
trabalhou por mais de quinze anos na roça e tinha vários documentos que 
comprovavam isso, desde a sua certidão de casamento até a ficha de registro 
de empregado e os recibos de pagamento de salários. Incomodado, olha para 
a pessoa do computador que, sem o encarar, diz: “a opção de não aceitar o 
acordo é do senhor; mas se não aceitar, o processo vai para julgamento; 
ainda que favorável, o INSS poderá recorrer; então, serão anos sem receber 
nenhum valor”. 
O senhor então pensa em voz alta: “Aquela pessoa é o juiz?”. “Não, eu sou 
o conciliador. O juiz não está aqui na Central de Conciliação hoje. Está no 
gabinete do fórum, cuidando da análise de casos mais importantes. No final 
do dia, levamos os acordos para ele assinar”, responde o conciliador. Sem 
saber o que fazer, o indivíduo dirige o olhar ao seu advogado, que se limita 
a resmungar: “Não tem jeito. É melhor aceitar”. 
Resignado, o autor aceita a proposta, embora ainda sem entender o ocorrido. 
Quando está saindo da mesa, percebe que outra pessoa está prestes a se 
sentar. Segue-se para a próxima conciliação, pois a pauta do dia é longa. 
(TAKAHASHI, 2015, p. 11-12, grifo no original) 

 

A narrativa, extraída do cotidiano judiciário, externa um problema de desequilíbrio 

estrutural do poder presente na relação entre segurado e instituição de seguridade social.  

A narrativa poderia ser transposta para outras situações de desequilíbrio, como as entre 

um consumidor e uma grande empresa, ou a relação entre patrão e empregado, ou mesmo entre 

cônjuges. 

Também é um problema presente tanto no processo quanto na mediação. Ela influi na 

justiça das decisões mesmo com a atenção do juiz sobre o assunto. Por exemplo, a diferença de 

poder econômico desequilibra a relação entre as partes, pois obviamente, a parte que detém 

melhores condições financeiras tem condições de pagar melhores advogados, de suportar os 
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custos de processo por mais tempo, de recorrer a instâncias mais altas do sistema de justiça, 

mas também as diferenças de padrão econômico influenciam até mesmo em outras questões 

não diretamente ligadas à justiça, como o grau de escolaridade e o acesso à informação (e 

consequentemente o conhecimento mínimo sobre direitos), o domínio da linguagem culta, o 

conhecimento de questões políticas, etc. 

A questão é que as disparidades estruturais, culturais e individuais são agravadas ainda 

mais quando o tribunal para o qual o conflito está sendo submetido tem estruturas informais. 

Ao invés da informalidade ser um fator que permite a solução criativa, empática e integral, ela 

se torna o mecanismo através do qual se faz prevalecer o mais poderoso dentro da ordem social, 

perpetuando, assim, a estrutura do privilégio dos donos do poder: 

 

Nos casos em que os litígios ocorrem entre cidadãos ou grupos de poder sócio-
econômico parificável (litígios entre vizinhos, entre operários, entre 
camponeses, entre estudantes, etc.) a informalização da justiça pode ser um 
genuíno factor de democratização. Ao contrário, nos litígios entre cidadãos ou 
grupos com posições de poder estruturalmente desiguais (litígios entre patrões 
e operários, entre consumidores e produtores, entre inquilinos e senhorios) é 
bem possível que a informalização acarrete consigo a deteriorização da 
posição jurídica da parte mais fraca, decorrente da perda das garantias 
processuais, e contribua assim para a consolidação das desigualdades sociais; 
a menos que os amplos poderes do juiz profissional ou leigo possam ser 
utilizados para compensar a perda das garantias, o que será sempre difícil uma 
vez que estes tribunais informais tendem a estar desprovidos de meios 
sancionatórios eficazes. (SANTOS, 2010, p. 179-180) 

 

Do ponto de vista do modelo de conflito proposto por Galtung, em que o conflito tem 

raízes invisíveis, que estão presentes antes da violência direta acontecer, o autor conclui que só 

é possível o tratamento integral do conflito, se este contemplar todas as suas dimensões, com 

simultaneidade. 

Mas mesmo pensando em tratamento simultâneo, ainda sim descortinam-se dois 

modelos possíveis. O primeiro deles, “remete a resolução aos políticos-diplomatas-juristas, a 

reconstrução aos ‘promotores do desenvolvimento’ e a conciliação aos teólogos e 

psicólogos”58. (GALTUNG, 2004, Tradução nossa), ou seja, o conflito é simultaneamente 

tratado em suas três dimensões (física, cultural e estrutural), mas isso se dá em ambientes 

diferentes para cada um dos aspectos, três caminhos separados, um para cada tarefa 

(GALTUNG, 2004). O segundo modelo proposto refere-se a “um caminho para as três tarefas”: 

                                                 
58 No original: “remite la resolución a los políticos-diplomáticos-juristas, la reconstrucción a los 

‘promotores del desarrollo’ y la reconciliación a los teólogos y psicólogos”. 
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O segundo modelo funciona as três áreas em uma, baseando-se em uma 
hipótese fundamental: a reconciliação se leva a cabo de uma maneira melhor 
quando as partes cooperam na resolução e na reconstrução e é possível que 
seja no mesmo caminho onde se localiza a paz, se a paz se define como a 
capacidade de enfrentar os conflitos com empatia, não-violência e 
criatividade. A capacidade para enfrentar os conflitos se perde durante uma 
guerra.59  

 

A princípio poderia se dizer que a sentença se encaixaria no primeiro modelo, enquanto 

a mediação entraria no segundo. Mas nem mesmo esta afirmação estaria correta do ponto de 

vista da sentença. Quando o cidadão procura a Justiça pela via do processo, recebe através da 

sentença o tratamento da violência concreta, a indenização por danos, eventual medida 

preventiva para que não volte a ocorrer, essa na modalidade de uma punição pecuniária. 

O Brasil carece de um modelo processual que resgate o papel do juiz como um case 

manager, com poderes suficientes para tratar o conflito de maneira integral, podendo remeter a 

parte para atendimento multidisciplinar, com o envolvimento de equipe composta por 

assistentes sociais e psicólogos, por exemplo. O que ocorre, na realidade, é um juiz que mal 

desincumbe de sua função de julgador. Fica a critério da parte, e também por ela suportadas as 

despesas, caso precise de um atendimento em outras frentes como o atendimento psicológico 

ou assistencial. 

Neste ponto, a cultura da sentença de fato é oposta a uma cultura de pacificação. O juiz 

no papel de gerenciador de conflitos poderia até mesmo, caso avalie ser recomendável e 

possível, optar por remeter as partes à mediação. A mediação neste caso seria estrategicamente 

aplicada, segundo as características do caso, e não, uma remessa automática sem qualquer 

consideração pelas particularidades do caso. 

Esta proposta também se ajustaria à recomendação de que o juiz do processo não exerça 

ele mesmo a função de mediador, por questões de princípios e técnicas. Isto maculariam o 

ambiente colaborativo que é essencial para a aplicação bem sucedida do método consensual. O 

sigilo das propostas, por exemplo, é um dos princípios pensados para que as partes possam 

apresentar seus argumentos sem que isso influencie uma eventual futura sentença. Mas o juiz 

                                                 
59 “El segundo modelo fusiona las tres tareas en una, basándose en una hipótesis fundamental: la 

reconciliación se lleva a cabo de mejor manera cuando las partes cooperan en la resolución y la 
reconstrucción. Y es posible que sea en el mismo camino donde se ubica la paz, si la paz se define 
como la capacidad de enfrentar los conflictos con empatía, no-violencia y creatividad. La capacidad 
para enfrentar conflictos se pierde durante una guerra. Es necesario reconstruirla.” 
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que atue como gerente do processo poderia, em percebendo uma possibilidade de conciliação, 

remeter às partes para o serviço a disposição do sistema de justiça. 

Mas ainda do ponto de vista de uma desigualdade estrutural ou cultural, só a intervenção 

do Poder Judiciário para a solução do conflito individual não parece ser suficiente, pois 

enquanto o problema estrutural não for corrigido, este continuará produzindo conflitos 

individuais consequentes. 

Como observado no primeiro capítulo, embora o judiciário tenha sido objeto de alguma 

provocação no sentido de correção de uma desigualdade de direitos, que concede privilégios a 

alguns grupos em detrimento de outros, este aumento de número de demandas, a que alguns 

têm chamado de “epidemia”, outros de “uso predatório da justiça”, relacionam-se mais com um 

funcionamento institucional ineficiente, do que com um florescer de novos direitos. Basta que 

se veja quem são os maiores litigantes em todas as esferas da justiça, com a observação de que 

a própria Justiça do Trabalho é por si só uma justiça criada para disciplinar uma estrutura de 

classe, desigual pela própria natureza da matéria tratada. 

Dentro da esfera do direito de consumo, o desequilíbrio de potencialidades entre os 

litigantes obriga ao consumidor que se sentir lesado a procurar necessariamente a intervenção 

institucional, não necessariamente do judiciário, mas de alguma instituição que reestabeleça o 

equilíbrio, como o caso do PROCON e iniciativas privadas como o portal online “RECLAME 

AQUI”. Este último, criado em 2011 e mantido por meio de uma Holding, recebe reclamações 

dos consumidores insatisfeitos, e as repassa diretamente para as empresas. Estas podem entrar 

em contato com o consumidor, e tentar resolver o problema. Além disso, através dos dados 

alimentados pelos usuários, segundo os próprios idealizadores, mais de 15.000.000 e 120.000, 

o portal mantém rankings de avaliação do desempenho das principais fornecedoras de produtos 

e serviços, por área de atuação, geral e por periodicidade (12 meses, último mês, última semana 

e diário), avaliadas pelo número de reclamações recebidas e pelo índice de solução de 

problemas. 

Assim, segundo o “Reclame aqui”, o ranking das piores empresas na categoria geral, 

em quase todas as periodicidades, é formado por gigantes da telefonia (Claro, Vivo, Tim), dos 

provedores de TV a cabo e internet (SKY e NET), do comércio varejista, eletrodomésticos e 

lojas populares (Magazine Luiza, Ponto frio, Lojas Americanas), Bancos (Bradesco, Santander, 

Samsung), e fabricantes de celulares e gadgets (Motorola e Samsung). 

No ranking da telefonia celular, o Ranking das piores provedoras de serviço estão as 

principais fornecedoras do Brasil na ordem Tim; Claro; Vivo; Oi móvel, Fixo, TV; e a Net 

Serviços, todas com avaliação “não recomendada”. O problema mais demandado foi “cobrança 



115 
 

indevida”, com 13.503 reclamações para a telefonia celular, em junho de 2018, 11.841 

reclamações para TV por assinatura. Estes resultados estão de acordo com o apurado no 

relatório a respeito dos 100 maiores litigantes e também com os assuntos apontados pela 

pesquisa da FGV (ICJ-Brasil) e do CNJ (Justiça em números). 

A proposição de solução integral de Galtung não pode se limitar a análise do conflito 

deflagrado. A integralidade da solução posta deve enxergar os contornos do conflito individual, 

mas também, ser capaz de reconhecer padrões estruturais e culturais, externos ao conflito, 

sobretudo naqueles chamados de massa, que sinalizem para uma violência estrutural, que não 

está suficientemente sanada apenas com a solução para o processo. 

Dentro da proposta de uma cultura da paz, a solução integral deve transpor a esfera do 

litígio que alcança o Poder Judiciário, a exemplo do que foi narrado por Tanaka (2005) sobre o 

que acontece no Japão, quando a dimensão do conflito se expressa de forma coletiva, 

transindividual, ou individual mas repetitiva, e o governo Japonês, mais do que reagir com 

sentença, se propõe a fazer as alterações necessárias na burocracia, na legislação, nas políticas 

públicas, naquilo que for possível para resolver o problema. Uma vez detectado que 

determinado conflito individual pertence a um problema estrutural/cultural, trata-lo apenas no 

Judiciário não é suficiente. A solução deve contemplar as políticas públicas que visam diminuir 

as assimetrias estruturais e culturais da ordem social, como a promoção dos direitos básicos 

(entre eles e principalmente, a educação e o acesso à cultura), regulação do mercado 

consumidor, da atividade econômica, das relações de trabalho, da implantação de uma rede de 

seguridade social, e de políticas públicas distributivas, voltadas para a diminuição da 

desigualdade e da pobreza, entre outras medidas. 

 

3.6 Conclusão do Capítulo 
 

Partindo do levantamento sobre as acepções de paz, demonstrou-se que a paz é um valor 

multicultural que pode expressar uma diversidade de significados. Na filosofia a paz parte de 

um conceito negativo, entendida como a ausência de um conflito direto, para um conceito 

positivo, um conjunto de circunstâncias que contribuem para a sua existência e manutenção. O 

alargamento do conceito moderno de paz também provoca o alargamento do conceito moderno 

de conflito, abarcando os elementos invisíveis que precedem e sucedem a violência direta, 

verbal ou física. 

Assim, para uma pacificação verdadeira do conflito é preciso que o modelo pensado 

para tratar este conflito seja apto para considerar as violências invisíveis presentes, sem as quais 
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o tratamento do conflito não se resolveria. Para isso, há dois caminhos possíveis. Um deles é o 

tratamento do conflito de maneira simultânea, que direcione esforços na pacificação das 

diversas dimensões, mas remete cada uma delas a uma esfera: judiciário, psicólogo, etc. A outra 

é o tratamento do conflito de maneira integral, em uma via, fazendo com que as partes 

participem da solução e construam elas mesmas a reparação das violências causadas. 

A mediação corresponderia ao segundo modelo, enquanto a sentença poderia (ou não) 

encaixar-se no primeiro. O risco da adoção do primeiro modelo é o de, ante a insuficiência de 

poder do magistrado, e da rede de proteção Estatal, a parte acabar apenas recebendo o 

tratamento do conflito em uma de suas dimensões. 

Por outro lado, a paz também pode variar conforme as tradições de cada sociedade, e 

com isso, expressar-se nas manifestações de cidadania de cada povo. Há sociedades em que a 

paz significa o conformismo, a abdicação, enquanto que para outras, ela só pode ser alcançada 

através de uma luta por justiça. Quando a justiça for obtida, a paz também o será. Há a noção 

de paz que justifica o poder militar, e a dominação dos povos, e outra que dá conforto ao 

dominado através da esperança em um tempo futuro em que a justiça social será alcançada, e 

com ela, a bonança e a fartura. A paz que se relaciona com a justiça pode ser invocada para 

exigir e responsabilizar o governante, mas também para garantir a perpetuação de uma 

determinada classe no poder. 

Diante desta diversidade de acepções, a leitura do que a paz se relaciona depende 

também do emissor do discurso a que serve, e do cenário social no qual está inserida. A paz 

social brasileira não necessariamente será atingida com a desistência em litigar. O processo 

pode ser necessário para o reconhecimento e a efetivação de direitos, e a correção de uma justiça 

ou violência estrutural. O meio alternativo, diante da desigualdade, ao contrário, menos que um 

instrumento de emancipação, pode servir como um mecanismos de afastamento do Estado, 

como fiscal da ordem pública, sobretudo se for amparado em uma política pública que promova 

a mediação apenas como instrumento para resolver uma crise do sistema de justiça. 
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CONCLUSÃO 
 

O presente trabalho se propôs a analisar a institucionalização da mediação como uma 

política pública voltada para a promoção do desenvolvimento. O conceito de desenvolvimento 

escolhido foi o adotado pela Organização das Nações Unidas, como o desenvolvimento integral, 

aquele que contempla o desenvolvimento sustentável nas suas três dimensões – econômica, 

social e ambiental – de forma equilibrada e integrada” (ONU, 2015, p. 3). 

Tomando como ponto de partida esta definição de que o desenvolvimento pretendido 

contemplaria também aspectos sociais, as políticas públicas relacionadas com a inserção da 

mediação no sistema de justiça nacional envolveriam a discussão da pertinência das medidas 

quando contextualizadas com o contexto histórico e social, sobretudo, com relação às tensões 

entre a regulação e a emancipação, entre o princípio do Estado, do mercado e da comunidade. 

Desta forma, embora a regulamentação se mostrasse útil para corrigir alguns excessos 

no uso desta ferramenta, que já ocorriam no cotidiano forense, a política de implantação do 

mecanismo também externa traços de uma dissonância entre o discurso teórico técnico-

científico que se constata da doutrina e dos agentes que representam órgãos hierarquicamente 

altos da organização judiciária nacional, e, o que vem sendo implantado. 

Duas características se destacam: a questão da remuneração insatisfatória dos 

conciliadores e os critérios de organização da pauta de audiência. Ambos são sinais de uma 

intenção mais voltada a resolver um problema de volume de casos do que de melhorar o sistema 

de solução de conflitos. E é neste ponto que a prática destoa do discurso. 

A pesquisa também se propôs a desconstruir e reconstruir as noções de emancipação e 

paz, argumentando que paz é um fenômeno de compreensão multicultural, que pode servir a 

um discurso que dê legitimidade à uma situação de exploração, como também pode servir para 

dar alento e conforto a uma nação, ou a um grupo dentro de uma nação, que estão sob a condição 

de exploração. Há muitas acepções para a paz, e em algumas delas, a paz é posta como opositora 

da justiça, quando a escolha que se coloca é o conformismo (a paz pelo não agir), ou a luta pelo 

justo (sacrificando, assim, a paz). 

Para outras tradições, a paz é conseguida através da obtenção da justiça, e é indissociável 

desta. Só há paz quando a justiça e a equidade são satisfeitas. Esta acepção se coaduna com o 

entendimento moderno de paz, a paz positiva, como sendo a situação alcançada pelo tratamento 

do conflito de forma integral. Assim como a paz, o conflito na acepção moderna também tem 

seu conceito alargado, para contemplar as violências invisíveis presentes antes e depois da 

deflagração direta do conflito. Para que a solução seja verdadeiramente uma transposição do 



118 
 

conflito, para que este não se transforme num armistício apenas, um intervalo entre batalhas, 

todas as suas dimensões precisam ser tratadas. Neste aspecto, ao menos para contemplar a 

dimensão emocional do conflito, as ferramentas da mediação são mais adequadas do que a 

sentença. Também atendem melhor ao princípio da comunidade na medida em que exercem um 

caráter pedagógico no sentido de reforçar a empatia entre os sujeitos envolvidos no litígio, e 

reforça os laços entre pessoas de uma mesma comunidade. 

Por outro lado, diante de violências estruturais, a mediação como meio informal e 

desregulado tende a acentuar as desigualdades de poder entre as partes, e, pode contribuir para 

validar uma ordem jurídica inaceitável, que promova uma organização social extrativista ao 

invés de promover a justiça, a equidade e o desenvolvimento. 

Por fim, as queixas a respeito da mentalidade e do arcabouço cultural brasileiro não 

parece ser pertinentes. Apesar de as estatísticas confirmarem que o estoque de fato é maior do 

que a capacidade de trabalho da máquina judiciária, e que a prestação jurisdicional tem sido 

morosa e ineficiente, o excesso de processos parece estar mais relacionado com os 

desequilíbrios institucionais do que com uma mentalidade dependente de um Estado e de uma 

política paternalista. Uma política pública que visasse o desenvolvimento seria mais eficiente 

se criasse mecanismos de comunicação entre o Judiciário e o Poder Público, utilizando o 

excesso de casos como indicativo de áreas que necessitam de regulamentação, ao invés de 

incentivar uma ideologia de recriminação do uso do serviço de justiça. 
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