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RESUMO 

 

TAKAHASHI, Bruno. Jurisdição e Litigiosidade: partes e instituições em conflito. 2019. 

312 p.  Tese de Doutorado - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2019. 

 

A ideia de que haveria uma “explosão de litigiosidade” no Brasil costuma se 

basear unicamente no acúmulo de processos judiciais nos fóruns e tribunais, 

frequentemente ignorando a diversidade das partes envolvidas. A questão principal, 

porém, permanece deslocada: em vez de aferir se há ou não muitos processos no 

Judiciário, o que importa é saber se o processo judicial é a alternativa mais adequada (ou 

menos inadequada). De fato, observa-se que, até eventualmente se tornar uma disputa, o 

conflito passa por diferentes fases, estando sujeito a ampliações e reduções. 

Redimensionando o conceito de jurisdição, nota-se ainda que o processo judicial é 

somente uma das instituições disponíveis, nem sempre sendo a melhor. Isso exige uma 

análise comparativa das alternativas, em que também é relevante observar a dinâmica das 

partes. Nesse contexto, são propostos, metaforicamente, três movimentos: dar um passo 

para trás (esbarrando no conflito em vez de ficar restrito ao litígio judicial), olhar para os 

lados (enxergando as diversas instituições e processos jurisdicionais sem limitar o foco no 

Judiciário) e observar quem está presente (percebendo as características estruturais das 

partes em ação). Com base nesses movimentos, este trabalho defende que é possível 

traçar parâmetros para auxiliar na escolha do processo mais adequado para o tratamento 

de determinado conflito conforme as partes envolvidas e os objetivos que se pretende 

atingir, o que permitiria, além disso, analisar o cenário da “explosão de litigiosidade” sob 

outra perspectiva. 

 

Palavras-Chave: direito processual, análise institucional comparada, litigiosidade, 

processos de solução de disputas, conflito, jurisdição, instituições, dinâmica da 

participação.   



 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

TAKAHASHI, Bruno. Jurisdiction and Litigation: Parties and Institutions in Conflict. 

2019. 312 p. PhD Thesis - Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

The idea that there would be an "explosion of litigation" in Brazil is usually based 

only on the number of lawsuits, often ignoring the diversity of the parties involved. The 

main issue, however, remains displaced: instead of assessing whether there are many 

lawsuits, what matters is knowing whether the Judiciary is the most appropriate (or least 

inadequate) alternative. In this context, it is observed that, until eventually becoming a 

legal dispute, the conflict goes through different stages – being subject to extensions and 

reductions – and, sometimes, even gets lost on the way. Reviewing the concept of 

jurisdiction, it is noted that adjudication by a judge is only one of the options available, 

though not always the most adequate (or less inadequate). This requires a comparative 

analysis of the alternatives, in which it is also relevant to observe the dynamics of the 

parties. In this context, three movements are, metaphorically, proposed: taking a step 

backwards (bumping into conflict instead of being restricted to judicial dispute), looking 

sideways (seeing the various institutions without limiting the focus on courts) and 

observing who is present (taking notice of the structural characteristics of the parties in 

action). Based on these movements, this thesis argues that it is possible to draw 

parameters to help in choosing the most appropriate process for the treatment of a given 

conflict according to the parties involved and the objectives to be achieved. This would 

also allow for the analysis of the “explosion of litigation” scenario from another 

perspective. 

 

Keywords: procedural law, comparative institutional analysis, litigation, conflict 

resolution, conflict, jurisdiction, institutions, dynamics of participation. 

  



 

 



 

 

RIASSUNTO 

 

TAKAHASHI, Bruno. Giurisdizione e litigiosità: parti e istituzioni in conflitto. 2019. 312 

p. Tesi di dottorato - Facoltà di Giurisprudenza, Università di São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

L'idea che ci sia in Brasile un’“esplosione di litigi” di solito si basa 

esclusivamente sull' accumulo di processi giudiziari nei tribunali e trascura quanto siano 

diversi i soggetti coinvolti. La questione principale, tuttavia, rimane fuori focus: piuttosto 

che concentrarsi sul numero di processi nei tribunali, bisognerebbe valutare se il processo 

giudiziario costituisce l'alternativa più adatta o, semplicemente, il meno peggio. Infatti, si 

osserva che, prima di diventare una disputa vera e propria, il conflitto attraversa diverse 

fasi, tra le quali espansioni e riduzioni, e persino la possibilità di perdersi lungo la via. Il 

ridimensionamento della nozione di giurisdizione permette di osservare che il processo 

giudiziario è soltanto una delle opzioni disponibili e non necessariamente la migliore. 

Sarebbe opportuna, pertanto, un’analisi comparativa delle alternative, basata sulle 

dinamiche delle parti. In questo contesto, sono proposti metaforicamente tre movimenti: 

quelle di ‘fare un passo indietro’ (arrivando al conflitto, non solo al processo giudiziario), 

‘guardarsi intorno (valutando altre istituzioni, non soltanto i tribunali) e ‘osservare gli 

astanti’ (cioè, le caratteristiche strutturali delle parti in azione). Su tali ipotesi, la tesi 

sostiene che è possibile trovare dei parametri che possano aiutare nella scelta del processo 

più appropriato per il trattamento di un determinato conflitto in base alle parti coinvolte e 

agli obiettivi che ci si prefiggono. Di conseguenza, si può analizzare lo scenario di “ 

esplosione di litigi” da un'altra prospettiva. 

 

Parole chiave: diritto processuale, analisi comparativa istituzionale, litigiosità, processi 

di risoluzione delle controversie, conflitto, giurisdizione, istituzioni, dinamiche di 

partecipazione.  
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“(...) é claro que explicar os processos não é suficiente para 

ninguém; não temos outra opção além de vivê-los, e ao vivê-los é 

que se aprende, mas também é como se cometem os erros e como 

se perde o rumo.” 

- Mario Levrero1 
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 – Aqui ninguém mais podia ser admitido, pois esta entrada 

estava destinada só a você. Agora eu vou embora e fecho-a” 

                   - Franz Kafka2 
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Cada vez mais se ouve falar que há no Brasil uma “explosão de litigiosidade”,3 

uma “inundação de ações”, 4  um “tsunami processual”, 5 uma “enxurrada” 6 ou uma 

“avalanche” 7  de processos, entre tantas outras expressões hiperbólicas. A construção 

desse cenário atemorizante é repleta de dados assustadores. Em especial, é corrente a 

análise que compara a quantidade de processos judiciais existentes no Brasil (cerca de 

100 milhões)8 com o número da população brasileira (aproximadamente 200 milhões de 

habitantes)9 e, após ponderar que há um processo para cada dois habitantes, chega à 

conclusão de que toda a sociedade brasileira é parte, na medida em que cada ação possui 

ao menos um autor e um réu. 

Essa comparação não se restringe ao senso comum, invadindo as próprias 

decisões judiciais. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, em 03 de 

setembro de 2014, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) consagrou a exigência do 

prévio requerimento administrativo para o ingresso de pedido judicial de benefício em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o Ministro Gilmar Mendes ponderou 

                                                 

 

3 ESTADO DE S. PAULO. Explosão de litigiosidade. Estado de S. Paulo, 18 set. 2010. Disponível em: 

https://bit.ly/2VhsGqi. Acesso em 28 dez. 2018. Obs.: para facilitar a leitura das notas de rodapé, utilizou-

se, como regra, um encurtador de URL ao se indicar fontes retiradas da internet. Os endereços completos 

originais, salvo indicação diversa, estão disponível na seção reservada às Referências, infra.   
4  Ao apontar que a ampliação do campo dos direitos pela Constituição de 1988 teria aumentado 

enormemente a quantidade de áreas sujeitas ao controle judicial, Bernardo Sorj afirma que, como 

consequência, o “STF foi literalmente inundado por milhares de ações que se acumulam” (A Nova 

Sociedade Brasileira. 3ª ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2006, p.115-116).  
5 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Acesso à justiça: condicionantes legítimas e ilegítimas. 2ª ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p.45. 
6 ESTADO DE S. PAULO. Aumento de litigiosidade compromete mecanismos processuais. Estado de S. 

Paulo, 28 dez. 2015. Disponível em: https://bit.ly/2Q6mAoH. Acesso em 28 dez. 2018.  
7 MANUS, Pedro Paulo Teixeira. Avalanche de processos atrasa bons julgamentos ou gera decisões sem 

cuidado. Consultor Jurídico, 03 fev. 2017. Disponível em: https://bit.ly/2EQeu2g. Acesso em 28 dez.. 

2018. 
8 O Relatório Justiça em Números –2018, produzido pelo Conselho Nacional de Justiça, indica que, no ano-

base de 2017, houve o ingresso de 29,1 milhões de casos novos, foram baixados 31 milhões de processos e 

restaram 80,1 milhões de casos pendentes. A soma dos casos pendentes com os baixados atinge, então, mais 

de 100 milhões. Tal quantidade se mantém relativamente constante desde 2013 (Brasília: CNJ, 2018, p.73-

74). 
9 Para o ano de 2017, a projeção da população brasileira feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) foi de 207.660.929 (Brasil em Números. Vol. 26. Rio de Janeiro: IBGE, 2018, p. 88). 

https://bit.ly/2VhsGqi
https://bit.ly/2Q6mAoH
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em seu voto:10 “O Brasil é um dos países com um dos maiores índices de judicialização. 

Estamos falando de 100 milhões de processos em tramitação. Portanto, estamos falando 

que, para cada dois habitantes, um tem uma demanda na Justiça”.  

Na mesma linha, em seu discurso de posse como Presidente do STF, em 10 de 

setembro de 2014, o Ministro Ricardo Lewandowski11 reafirmou o cenário de “explosão 

de litigiosidade”, mencionando que a Constituição de 1988 “escancarou” as portas dos 

tribunais, “não apenas porque continuou a dar guarida ao consagrado princípio da 

inafastabilidade da jurisdição (...), como também porque colocou à disposição dos 

cidadãos vários novos instrumentos de acesso à Justiça, em especial as ações de natureza 

coletiva”. Dados estatísticos relativos aos milhões de processos foram sobejamente 

citados.12 

Por sua vez, a Portaria do Conselho da Justiça Federal nº 369, de 10 de setembro 

de 2017, que dispõe sobre a instituição do Centro Nacional e Local de Inteligência da 

Justiça Federal, deixou expresso entre seus considerandos “que o crescimento acumulado 

de demandas desde 2009 foi de 19,4% e que, ‘mesmo que o Poder Judiciário fosse 

paralisado sem ingresso de novas demandas, com a atual produtividade de magistrados e 

servidores, seriam necessários aproximadamente 3 anos de trabalho para zerar o 

estoque’”.13 

Essa percepção da cúpula do Judiciário é propalada pela mídia,14 e, assim, atinge a 

população em geral. No entanto, questionar se e até que ponto a litigiosidade é excessiva, 

caso centrada somente no Judiciário, leva a uma discussão bizantina. Saber se os juízes 

                                                 

 

10 É interessante observar como o argumento retórico de se dividir o número de ações pela população não se 

limita ao Brasil. Em fala publicada em 1986, o Presidente da Associação Nacional de Manufaturadores dos 

Estados Unidos já afirmava: “We’re now the most litigious country on earth one of every fifteen Americans 

filed a private civil suit last year” (Cf. GALANTER, Marc. The Three-Legged Pig: Risk Redistribution and 

Antinomianism in American Legal Culture. Mississippi College Law Review, vol. 22, 2002-2003, p.53).  
11 Disponível em: https://bit.ly/2GLueFy. Acesso em 28 dez. 2018. 
12 Destaque-se o seguinte trecho:  

Em 2013, segundo o último levantamento do Conselho Nacional de Justiça, tramitaram no Judiciário brasileiro cerca de 95 

milhões processos. Naquele ano, foram ajuizados aproximadamente 28 milhões de casos novos, sem contar os feitos que 
ingressaram no Supremo Tribunal Federal.  

Mediante um esforço quase sobre-humano os magistrados brasileiros - cujo número correspondia a aproximadamente 16.500 

juízes - proferiram mais de 25 milhões sentenças, o que resultou numa média de cerca de 1.600 para cada um deles. Não 
obstante esse excepcional desempenho, a taxa de congestionamento processual continuou elevadíssima, chegando a quase 71% 

das ações em trâmite. Isso, em grande parte, porque temos hoje quase 6.500 cargos em aberto, correspondendo a mais de 39% 

do total de nosso efetivo de juízes, por motivos que vão desde a falta de verbas para preenchê-los até a carência de candidatos 
motivados ou qualificados.  

O Supremo Tribunal Federal, à semelhança do que ocorreu com o Judiciário como um todo, também foi contemplado com uma 

extraordinária sobrecarga de trabalho no ano passado. Ao longo de 2013 foram distribuídos 44.170 processos aos seus onze 
ministros, que proferiram 85.000 decisões, das quais 72.167 monocráticas e 12.833 colegiadas. (idem). 

13 Posteriormente, tal Portaria foi referendada pela Resolução CJF nº 499, de 1º de outubro de 2018, que, 

todavia, não repetiu esse motivo entre seus considerandos.  
14Vide como exemplos as matérias citadas nas notas 3 e 6, supra. 
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estão ou não assoberbados de processos dependeria, no mínimo, da definição do que seria 

o volume suportável de trabalho. A diversidade de casos, a dificuldade em contrapor 

culturas diversas e a inexistência de dados consistentes para o levantamento de uma série 

histórica são apenas algumas das dificuldades. 

Além disso, ainda que todas essas informações estivessem disponíveis, acredita-se 

que a questão principal permaneceria deslocada. Mais importante do que indagar se há 

processos em excesso é saber se os conflitos que estão sendo encaminhados para a via 

judicial deveriam sê-lo.  De fato, se o Judiciário (e o processo judicial) for a instituição 

mais recomendada para o tratamento do conflito, a “explosão de litigiosidade” deveria ser 

comemorada em vez de lamentada. 

Para que essa análise seja possível, é necessário proceder a uma comparação entre 

as opções disponíveis. Assim sendo, em vez de investigar se o Judiciário possui ou não 

muitas demandas, o que importa é responder à seguinte questão: dentre as instituições 

disponíveis, qual a mais adequada para o tratamento do conflito existente entre as 

partes?  

A resposta a essa indagação, porém, exige considerar outra perspectiva, que gira 

em torno de três elementos: o conflito, as instituições e as partes. De fato, nota-se que, 

frequentemente, o Judiciário é tido como o foro exclusivo para o tratamento de conflitos, 

confundindo-se o que está judicializado com o conflito em geral. Além do mais, as partes, 

quando não são vistas sob o viés da relação de direito material, são consideradas como 

sujeitos processuais, o que minimiza a análise de suas características estruturais além do 

processo.  Nessa linha de raciocínio, a análise da adequação muitas vezes fica restrita ao 

conflito (judicializado) entre partes (sujeitos processuais) no interior de um processo 

(judicial). Centrado no Judiciário, critica-se o excesso de processos judiciais sem analisar 

as opções ao redor ou as dinâmicas das partes envolvidas.  

Na busca do processo mais adequado, o que este trabalho propõe é alterar o foco 

de análise, realizando, metaforicamente, três movimentos: dar um passo para trás 

(esbarrando no conflito em vez de ficar restrito ao litígio judicial), olhar para os lados 

(enxergando as diversas instituições e processos jurisdicionais sem se limitar no 

Judiciário) e observar quem está presente (percebendo as características estruturais das 

partes em ação).  

Acredita-se que esses movimentos tanto servem como diagnóstico da insuficiência 

dos conceitos que sustentam o discurso da “explosão de litigiosidade” quanto como forma 

de tratamento para que o prognóstico seja favorável, isto é, para que seja empregado o 
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processo mais adequado para o tratamento do conflito ou, em termos mais amplos, para a 

promoção da justiça.  

Nesse contexto, por exemplo, se uma briga entre cônjuges é mais bem tratada na 

Vara de Família ou em uma Câmara Privada de Mediação depende da investigação do 

conflito, do modo como cada processo existente vai tratá-lo e das características das 

partes envolvidas. Também é relevante saber quais são os objetivos buscado pelos 

envolvidos, para, então, perquirir comparativamente qual instituição é mais propícia a 

atingi-los.  

Em termos mais amplos, cabe perguntar: quais são as características do conflito 

em questão? Quais são as instituições ou processos disponíveis para o seu tratamento? 

Por quem e como tais instituições são acessadas? Isso é adequado para o quê? No 

contexto desses questionamentos, surge a hipótese central deste trabalho: a análise da 

dinâmica entre conflito, instituições e partes permite identificar parâmetros que 

auxiliam na escolha do processo mais adequado para o tratamento do conflito de 

acordo com as partes envolvidas e com os objetivos que se quer atingir, o que 

possibilita, como consequência, ver a imagem da “explosão de litigiosidade” sob 

outro ângulo. 

Para o desenvolvimento dessa hipótese, cada um dos três movimentos é destacado 

em um capítulo. Neles, são trazidas algumas propostas conceituais que, para fins de 

auxiliar na compreensão, devem ser desde logo referidas.  

Desse modo, dando um passo para trás, o primeiro capítulo trata do conflito antes 

de se tornar um litígio judicial. Para tanto, torna-se necessária uma ampliação conceitual 

do conflito, considerando-o como contraposição de movimentos e não apenas como 

oposição de interesses. O conflito, assim, surge a partir da percepção da contraposição, 

quando o sujeito se vê diante de uma situação indesejada. Se essa situação indesejada é 

tida como injusta, tem-se um conflito de justiça, não se limitando o justo aos parâmetros 

do direito estatal. Se o conflito de justiça é atribuído a outra pessoa, que possui percepção 

diversa do que seria justo, há o conflito intersubjetivo de justiça. Caso essa contraposição 

entre as partes seja encaminhada para um processo decisório que tenha como traço 

diferenciado justamente o tratamento de conflitos, surge a disputa. Disputa, desse modo, é 

o conflito tornado público mediante o encaminhamento para um processo decisório 

especialmente voltado para o seu tratamento.  

Por sua vez, olhando para os lados, o segundo capítulo aponta a diversidade de 

alternativas existentes para o tratamento da disputa, ressaltando que, sobretudo no 
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pluralismo jurídico da sociedade complexa atual, o Judiciário não é a única opção. Isso 

exige, porém, o redimensionamento do conceito de jurisdição, que, então, é conceituada 

como o poder de decidir imperativamente a disputa por meio de um processo – ou seja, 

um procedimento dotado de normatividade formal ou informal – que seja minimamente 

diferenciado da relação entre as partes. Os termos dessa equação são desenvolvidos no 

decorrer do capítulo, mas, de imediato, cabe notar que processo jurisdicional (isto é, que 

oferece jurisdição), não se limita ao processo judicial, podendo também existir também 

no âmbito de outras instituições. Em particular, são destacadas quatro instituições: a 

comunidade, o mercado, o processo político e o Judiciário. Instituições são tomadas, 

assim, como feixes de processos decisórios, dentre os quais os processos jurisdicionais. 

Cada instituição possui um ou mais processos típicos que, tal como em uma metonímia, 

frequentemente são confundidos com a própria instituição. Por isso, costuma se falar do 

processo judicial adjudicatório como se fosse o próprio Judiciário, olvidando-se que o 

Judiciário também possui opções de processos não adjudicatórios e, mesmo, não 

jurisdicionais. Esse mesmo raciocínio permite identificar opções jurisdicionais nas 

instituições que tenham processos decisórios não jurisdicionais como típicos. Notar as 

características das instituições e a dinâmica institucional permite, portanto, comparar os 

processos em busca daquele que seja mais adequado aos objetivos visados.  

Conflitos e instituições, porém, são meras abstrações sem os agentes envolvidos 

no conflito e que, ao menos potencialmente, participam dos processos decisórios. Assim 

sendo, observando quem está presente, o terceiro capítulo destaca a importância de se 

investigar a dinâmica das partes em ação. O conceito de parte, nesse contexto, não se 

reduz aos de envolvidos na relação de direito material ou de sujeitos processuais. 

Defende-se a necessidade de observar as características estruturais das partes no contexto 

fático em que estão inseridas, bem como perceber como tais características são 

transpostas quando de sua participação em um processo decisório. A desigualdade 

estrutural das partes pode, então, ser mitigada ou ampliada, dependendo do processo 

escolhido. Para destacar essa dinâmica, toma-se como base um caso em que o 

desequilíbrio é notório: a oposição entre a pobre pessoa física participante eventual (one-

shotter) e o rico jogador habitual pessoa artificial (repeat player). Com isso, observa-se 

que o juízo de adequação não pode ignorar as partes em ação.  

Em contrapartida, o quarto e último capítulo busca retomar os conceitos 

apresentados, analisando a ideia de “explosão de litigiosidade” em contraposição à 

expansão do acesso à justiça a partir dos parâmetros analíticos firmados nos capítulos 



6 

 

anteriores. Sem pretender uma análise do complexo tema do acesso à justiça, limita-se a 

utilizá-lo para perceber como a lógica do excesso se fundamenta em concepções 

reducionistas do conflito, das instituições e das partes. Os três movimentos propostos, 

assim, servem para o diagnóstico do problema, ao mesmo tempo em que reforçam a 

necessidade de ir além das perguntas que normalmente são feitas. Em vez de questionar 

se há muitos processos judiciais, acredita-se que o relevante é saber se os processos que 

estão no Judiciário deveriam estar lá. Nesse segundo aspecto, procura-se apontar 

parâmetros para a busca do processo adequado, tanto para resolver a disputa como, em 

termos mais amplos, para alocar a justiça a ser oferecida. Tais parâmetros girariam, 

basicamente, em torno de três eixos, que são resumidos nas seguintes questões: Qual 

conflito? Quem decide? Quem se importa? 

Em síntese, o trabalho volta-se ao estudo do conflito, das instituições e das 

partes para observar como esses elementos se apresentam e como interagem entre si, 

com o objetivo de contribuir para o estabelecimento de parâmetros que auxiliem na 

identificação do processo adequado, o que poderá contribuir também para uma 

percepção mais crítica da ideia comumente difundida da “explosão da litigiosidade”. 

A proposta tenta se distinguir dos estudos processuais correntes acerca do juízo de 

adequação ao partir de uma perspectiva que não esteja restrita ao processo judicial ou, 

mesmo, à análise estritamente jurídica. Por sua vez, no âmbito dos estudos sociojurídicos 

no qual este trabalho pretende se inserir,15 a particularidade é a tentativa do tratamento 

conjunto dos conflitos, instituições e partes, em vez de se limitar a um só aspecto.16 

                                                 

 

15  Basicamente isso significa adotar premissas e valer-se da literatura do que, nos Estados Unidos, é 

conhecido como Law and Society (Direito e Sociedade). De acordo com Kitty Calavita, em vez de estudar o 

Direito dentro da caixa da sua lógica interna, o Direito e Sociedade toma exatamente o caminho inverso: 

examina as influências das forças externas à caixa (Invitation to Law & Society:  An Introduction to the 

Study of Real Law. 2 ed. Chicago: Chicago University Press, 2016, p.4.). No Brasil, muitas vezes essa 

corrente se aproxima do que vem sendo tratado como pesquisa empírica, embora não se reduza a ela. Como 

esclarece Fabio Sá e Silva: “(...) pode haver confusão com o tratamento do tema nos EUA, onde a principal 

sociedade científica constituída em torno de ‘estudos empíricos em direito’, a Society for Empirical Legal 

Studies (SELS), baseada na Escola de Direito da Universidade de Cornell, costuma atrair pesquisadores 

com abordagem mais quantitativa. A Law and Society Association (LSA) e a noção de pesquisa em Direito 

e Sociedade (Law and Society ou L&S) parecem se aproximar mais do que se faz no Brasil a título de PED, 

embora também não seja possível estabelecer identidade entre L&S e PED.”(Vetores, Desafios e Apostas 

possíveis na Pesquisa Empírica em Direito no Brasil. Revista de Estudos Empíricos em Direito, vol.3, nº1, 

2016, p.27, nota 3). No entanto, a obra de Neil Komesar, ou seja, um autor que costuma ser associado à 

corrente do Law and Economics, também será amplamente utilizada. Os motivos para a utilização desse 

autor em específico parte da convicção de que é possível estabelecer um diálogo entre a sua obra e a 

perspectiva da Law and Society, como será explicitado adiante no corpo do texto.       
16 Ao fazerem um breve relato dos estudos acerca do surgimento das disputas, Lynn Mather e Barbara 

Yngvesson notam a tendência em se privilegiar um ou outro aspecto e não o conjunto (Disputes, Social 
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A partir da breve menção aos capítulos do trabalho, já é possível vislumbrar a 

metodologia e os referenciais teóricos adotados. A abordagem sociojurídica leva ao uso 

de dados estatísticos e à consideração do Direito na realidade concreta. Embora não se 

ignorem tais fontes, este trabalho não procura realizar uma pesquisa empírica, sendo 

eminentemente teórico. O estudo baseia-se, sobretudo, na leitura bibliográfica. 

Em especial, como referências, destacam-se as obras de três autores: Marc 

Galanter, Neil Komesar e Carlos Alberto de Salles. A escolha deles justifica-se pela 

compatibilidade de suas observações com os movimentos propostos na busca do processo 

adequado. Não se trata, porém, de conferir-lhes exclusividade sobre o tema, mas apenas 

de tomá-los como o instrumental teórico que se entende mais apropriado para as 

finalidades escolhidas.  

É certo que Galanter é mais associado aos estudos sociojurídicos (Law & Society), 

ao passo que Komesar é relacionado à análise econômica do direito (Law & Economics), 

sob a vertente da análise institucional comparada (comparative institutional analysis). 

Dado esse aparente distanciamento, os pontos em comuns das teorias e as potencialidades 

do uso conjunto serão detalhadas no decorrer do trabalho, em especial no capítulo 3.  

Por ora, basta mencionar que o modo analítico de Galanter, em geral, baseia-se na 

percuciente análise da realidade fática em busca de padrões, mas sem a pretensão de criar 

propriamente um modelo teórico. 17  Seu famoso artigo Why the “Haves” Come out 

Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change,18 em larga medida adotado neste 

trabalho, pode ser interpretado como o resultado de um raciocínio indutivo do cenário 

norte-americano, que o levou à identificação das categorias dos repeat players e dos one-

shotters. A utilização de tal artigo como referencial teórico ou a tentativa de replicar a 

oposição entre os dois tipos de litigantes para outros contextos pode, por isso, gerar 

ruídos, justamente porque não se buscou construir um modelo teórico. Como exemplo de 

ruído, basta citar a indevida aproximação entre repeat players e a litigiosidade repetitiva 

no Brasil. A ideia de repetição considerada por Galanter (estar frequentemente em juízo) 

não se confunde com se envolver repetidamente com os mesmos tipos de litígios.19 

                                                                                                                                                  

 

Construction and Transformation of. In: WRIGHT, James (ed.). International Encyclopedia of the Social & 

Behavioral Sciences, vol. 6. 2ª ed. Amsterdam: Elvesier, 2015, p.561-562).  
17 Este argumento baseia-se na observação de Carlos Alberto de Salles durante o ano de 2018, quando da 

construção da tese.  
18Law and Society Review, 1974, vol. 9, nº 1, p.95-160. 
19 Como esclarece Paulo Eduardo Alves da Silva: “o ‘litigante repetitivo’ de Galanter não tem o mesmo 

sentido que a nossa ‘litigiosidade repetitiva’. Aquele é o litigante que participa de muitos processos 



8 

 

Por sua vez, o que Komesar ambiciona é fornecer um modelo teórico consistente 

capaz de modificar a própria forma de interpretar o Direito nas suas diferentes áreas. 

Komesar, inclusive, defende a necessidade de o ensino e o discurso jurídicos serem 

modificados de modo a se reconhecer a importância da análise institucional comparada.20 

O uso de conceitos como instituições, modelo centrado na participação, tendências 

majoritárias e minoritárias (duas forças), entre outros, 21  visa à generalização e não 

simplesmente ao relato da realidade subjacente. Ademais, embora Komesar admita 

expressamente que sua obra se relaciona a Law & Economics, deixa também claro que 

não se restringe a ela, pois qualquer análise da lei e de política pública – seja ou não 

econômica, dependeria da análise institucional comparada.22 

Desse modo, a abstração teórica de Komesar, em conjunto com as observações 

indutivas de Galanter, pode contribuir reciprocamente para a análise do contexto 

brasileiro, em especial no que se refere ao tema da busca do processo adequado. Essa 

aproximação entre Komesar e Galanter não é novidade no âmbito dos estudos processuais 

no Brasil, sendo realizado, sobretudo, na obra de Carlos Alberto de Salles.23 De fato, 

                                                                                                                                                  

 

judiciais; essa é o fenômeno de haver vários litígios sobre uma mesma questão geralmente jurídica. Na 

litigiosidade repetitiva há, é verdade, um litigante repetitivo: as empresas de telecomunicações e os bancos 

nos litígios de consumo; o governo nos litígios previdenciários e execuções fiscais. Mas os fenômenos não 

se identificam principalmente por conta da perspectiva com que olhamos para cada fenômeno. Galanter 

(1974) está preocupado com a justiça que o sistema produz, o que faz com que ele identifique um foco de 

desigualdade (portanto, injustiça) nas vantagens do litigante repetitivo. O debate sobre litigiosidade 

repetitiva no Brasil, cujas conclusões foram acolhidas pelo legislador processual civil, está preocupado com 

o volume de processos nos tribunais, o que induz a crer que o proponente das ações judiciais, , que 

geralmente é o ‘participante eventual’, não o ‘jogador habitual’, seria responsável pela aumento da 

litigiosidade.” (Acesso à justiça, litigiosidade e o modelo processual civil brasileiro. Tese de Livre-

Docência. Ribeirão Preto: Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 2018, p.57, 

nota 73). 
20 Essas mudanças são defendidas por Komesar em Law's Limits: Rule of Law and the Supply and Demand 

of Rights. New York: Cambridge University Press, 2001, p.174-180.  
21 O conceito de instituição, de acordo com a teoria de Komesar, será explicitado, sobretudo, no Capítulo 2. 

A ideia de modelo centrado na participação e duas forças é destacada, em especial, no Capítulo 3.  
22 Como afirma Komesar: “(...) any analysis of law and public policy – economic or not – depends on 

comparative institutional analysis. Institutional choice is the necessary connection between any social goal 

or goals and law and public policy” (Imperfect Alternatives: Choosing Institutions in Law, Economics and 

Public Policy. Chicago: University of Chicago, 1994, p.10). De todo modo, mesmo a associação mais 

simplista de Galanter com a corrente da Law & Society e de Komesar com a Law & Economics não 

impediriam sua aplicação conjunta, na medida em que os achados empíricos mais bem cuidados de uma 

corrente poderiam ser enriquecidos com os modelos teóricos rigorosos da outra e vice-versa. Nesse sentido, 

defendendo a possibilidade do uso conjunto da sociologia do direito e da análise econômica do direito, vide 

FIX-FIERRO, Héctor. Courts, Justice & Efficiency: A Social-Legal Study of Economic Rationality in 

Adjudication. Portland: Hart Publishing, 2003, 61-62.      
23 Em especial, o uso conjunto das contribuições de Galanter e Komesar fica visível em: SALLES, Carlos 

Alberto de. Execução Judicial em Matéria Ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998. As obras de 

Galanter e Komesar, porém, também contribuem para a análise e são referidos em: SALLES, Carlos 

Alberto de. Arbitragem em Contratos Administrativos. Rio de Janeiro: Forense, 2011. 
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Salles faz a devida contextualização de Galanter e Komesar para o cenário do direito 

processual pátrio, o que é de suma importância para a aproximação pretendida neste 

trabalho. 

O uso da obra de Salles justifica-se, assim, pela identidade das fontes e das 

consequentes premissas teóricas adotadas. Além disso,  ao propor a radicalização da ideia 

do processo como instrumento para realização de objetivos a ele externos, o que exige 

colocar a realidade fática e os problemas de cada campo específico do direito como ponto 

de partida,24 o conceito de instrumentalidade metodológica é a principal justificativa para 

que, ao se perquirir acerca da adequação, não se limite à análise do processo judicial. À 

luz da instrumentalidade metodológica, é necessário dar um passo para trás em direção ao 

conflito, olhar para o lado vendo as instituições e observar quais são as partes presentes. 

                                                 

 

24Arbitragem em Contratos Administrativos, cit., em especial, p.13-27.  
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CONCLUSÕES 

 

 

“nenhuma instituição humana é perfeita – seja uma agência 

governamental, um negócio de sucesso, uma grandiosa 

universidade ou, em tal sentido, uma família. Se você quer 

uma instituição perfeita, vá visitar uma colmeia ou um 

formigueiro.” 

                - Richard Posner680 

 

 

 

Na busca pelo processo adequado para o tratamento do conflito, o que se sugere, 

em síntese, é que se comece a procurar em outro lugar. Esta perspectiva diversa, baseada 

na instrumentalidade metodológica, envolve três movimentos: dar um passo atrás, indo 

do litígio judicial para o conflito; olhar para os lados, vendo as diversas instituições 

(processos decisórios) disponíveis além do Judiciário; e observar quem está presente, 

notando a dinâmica das partes em ação. Cada um desses movimentos implica uma série 

de desdobramentos conceituais, alguns dos quais foram abordados neste trabalho.  

 

1.Desse modo, para se dar um passo atrás (Capítulo 1), torna-se necessário, em 

primeiro lugar, partir da definição ampla de conflito como contraposição de movimentos 

(item 1.1.1.1.), em vez da clássica definição carneluttiana baseada na contraposição de 

interesses (item 1.1.1.2). Na comparação dos conceitos (item 1.1.1.3), observa-se que a 

definição ampla adotada não exclui a mais restrita, sendo ainda útil para se perceber que o 

conflito não necessariamente é negativo e nem sempre deve ser resolvido de modo 

competitivo.  

Diante da extensão do conceito adotado, porém, é necessário fazer um recorte para 

delimitar os conflitos que interessam ao Direito. Para tanto, com base no conceito de 

                                                 

 

680Divergent Paths: the Academy and the Judiciary. Livro eletrônico. Cambridge: Harvard University Press, 

2016,  p.74, em tradução livre.  
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Antonio Rodrigues de Freitas Jr., foca-se no conflito de justiça, ou seja, aquele que se 

baseia na percepção de que a situação indesejada é também injusta (item 1.1.2). 

Conflito de justiça e disputa, porém, não se confundem. De fato, o percurso é 

longo da nomeação do conflito como sendo de justiça, até a responsabilização de outra 

pessoa e subsequente reivindicação que, se negada e encaminhada para um processo 

jurisdicional, torna-se uma disputa (item 1.2.1). Ao subir os degraus da pirâmide da 

disputa, não apenas conflitos se perdem no caminho, como também podem sofrer 

reduções e ampliações que modificam suas características (item 1.2.2). Como o percurso 

e as mudanças sofridas no caminho invariavelmente são diversos, cada conflito vai ter sua 

própria história de vida (item 1.2.3).  

No contexto da sociedade complexa atual, o que se nota é que mais conflitos são 

nomeados como de justiça (item 1.3.1). Dentro da perspectiva do pluralismo jurídico, é 

necessário observar, todavia, que o justo não é somente aquilo considerado como tal pelo 

direito estatal (item 1.3.2). De igual modo, a oposição entre direito dos livros e direito em 

ação (item 1.3.2.1), bem como a noção de sombra da lei (item 1.3.2.2), devem ser 

interpretadas à luz do pluralismo jurídico. Na modernidade, destaca-se ainda que o 

pluralismo não se configura simplesmente pela existência de diferentes ordenamentos 

jurídicos, mas também pela intensa comunicação existente entre eles, formando campos 

sociais semiautônomos numa sociedade em rede (item 1.3.3). Nesse ambiente, a 

diversidade de conflitos, baseados em diferentes concepções do justo, implica, inclusive, 

a existência de diversos processos voltados ao seu tratamento.  

 

2. De maneira a perceber a multiplicidade de processos aptos à solução de 

controvérsias, é importante, então, olhar para os lados e ver as instituições disponíveis 

além do Judiciário (Capítulo 2). Isso exige, porém, um redimensionamento do conceito de 

jurisdição, de maneira que a ausência do monopólio estatal seja reforçada (item 2.1.1), 

admitindo-se, entre outras, a jurisdição arbitral (item 2.1.1.1) e a jurisdição consensual 

(item 2.1.1.2). Com base em Carlos Alberto de Salles, afastam-se os elementos função e 

atividade do conceito de jurisdição, definindo-a como o poder de decidir imperativamente 

a disputa decorrente de um conflito intersubjetivo de justiça por meio de procedimento 

dotado de normatividade (item 2.1.2). Condizente com as premissas expostas no capítulo 

anterior, essa normatividade não se limita às normas positivadas, podendo, assim, ser 

informal (item 2.1.3.1),  desde que seja, no mínimo, aceita pelo direito estatal  (item 

2.1.3.2). O que caracteriza o processo jurisdicional, então, não é a instituição a que 
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pertence, mas sim o fato de ser especialmente voltado para o tratamento de disputas (item 

2.1.4). Processo jurisdicional, portanto, é mais amplo que processo judicial (item 2.1.5).  

No entanto, se o Judiciário não é o único que presta jurisdição, torna-se 

imprescindível perquirir acerca das outras instituições (item 2.2). Tendo como base o 

conceito de Neil Komesar, considera-se que existem quatro grandes instituições: a 

comunidade, o mercado, o processo político e o Judiciário. Cada uma delas é um feixe de 

processos decisórios (item 2.2.1), dentre os quais um ou mais seria o processo típico, 

identificando-se, tal como uma metonímia, com a própria instituição (item 2.2.2). Nesse 

sentido, se o processo de solução de disputas (isto é, jurisdicional) é o típico do 

Judiciário, isso não significa que ele não possa aparecer, ainda que como forma atípica, 

nas demais instituições (como, por exemplo, o uso da arbitragem comercial no âmbito do 

mercado). Dentre as diversas formas de classificar os processos jurisdicionais, destaca-se 

aquele que se baseia na finalidade visada, seja o acordo, seja a decisão (item 2.2.3).  

Tais conceitos levam a uma proposta de análise institucional comparada da 

jurisdição (item 2.2.4). Assim, é possível comparar tanto o processo jurisdicional com 

outros processos decisórios não voltados ao tratamento de disputas (item 2.2.4.1), como 

também realizar uma comparação entre processos jurisdicionais (item 2.2.4.2). Nessas 

comparações, porém, deve-se ter a cautela de comparar situações de idêntica 

complexidade, para não confrontar o melhor cenário de um processo com o pior de outro 

(item 2.2.5.1). Além disso, cabe observar que, na realidade fática, frequentemente as 

instituições não se apresentam em sua forma pura e muito menos convivem de forma 

harmônica. Combinações entre processos de uma mesma instituição e entre processos de 

instituições diversas são corriqueiras (item 2.2.5.2).  

Outrossim, é importante notar que os processos decisórios das instituições podem 

atuar em diferentes etapas do conflito, inclusive no momento prévio que envolve a 

escolha do próprio conflito (item 2.3.1). Destaque-se ainda que, ao tratarem o conflito, as 

instituições o modificam, o que pode incluir, por exemplo, a redução dos fatos em 

categorias legais e a denegação da subjetividade autêntica das pessoas envolvidas (item 

2.3.2).  

 A busca do processo adequado, contudo, não se limita ao reconhecimento das suas 

características e da instituição que integra. É necessário perguntar para quê o processo é 

adequado. Nesse contexto, é relevante saber qual é o objetivo visado (item 2.4). É 

possível, hipoteticamente, ter como objetivo a eficiência ou a equidade (item 2.4.1) e, 

para tanto, valer-se de processos baseados em argumentos de qualidade ou de quantidade 
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(item 2.4.2). A noção de processo adequado, logo, vai depender de onde se quer chegar, 

sob pena de ter como resposta que qualquer caminho serve.  

 Sob outro ângulo, se a proposta é de encontrar o processo adequado à luz da 

realidade fática, não se pode ignorar o movimento das instituições, ou seja, sua dinâmica. 

Em relação a esse aspecto, salienta-se que todas as instituições emitem sinais (item 2.5), o 

que, então, também se aplica ao Judiciário e aos demais processos jurisdicionais (item 

2.5.1). Tais sinais, dentre outros efeitos, podem levar à atração ou a repulsão de disputas 

para determinada instituição (item 2.5.2). Além disso, aponta-se que as instituições 

podem sofrer transformações no decorrer de sua existência, a depender do contexto em 

que inseridas. A velocidade e a complexidade dessas transformações também são 

variáveis, acreditando-se, porém, que alterações estruturais no processo institucional 

típico sejam mais difíceis e demoradas (item 2.6). Como exemplos, cite-se a dificuldade 

de se atingir na plenitude um processo judicial de interesse público (item 2.6.1) ou aquele 

qualitativamente voltado à pacificação (item 2.6.2).  

 

 3. Ao passo que perceber a dinâmica dos processos é importante para o juízo de 

adequação, e sendo as instituições reativas por definição, resta observar quem está 

presente, ou seja, as partes em ação (Capítulo 3). Nessa análise, descabe considerar as 

partes apenas como sujeitos de direito ou sujeitos processuais. Para tanto, duas 

abordagens que se concentram na dinâmica das partes são especialmente úteis: seja 

olhando pelo outro lado do telescópio para enxergar a oposição típica entre o rico jogador 

habitual pessoa artificial (repeat players) e a pobre pessoa natural participante eventual 

(one-shotters), como faz Marc Galanter (item 3.1.1); seja centrando seu modelo na 

participação para aferir que os valores em jogo (stakes) podem ser distribuídos de 

maneira desigual entre as partes, como faz Neil Komesar (item 3.1.2).  

 De fato, as obras de Galanter e Komesar dialogam entre si (item 3.1.3.1). Ambos 

indicam a emissão de sinais pelas instituições (item 3.1.3.2); percebem a disparidade de 

interesses em jogo que existe entre litigantes habituais e participantes eventuais (item 

3.1.3.3); e propõem formas de equalização das partes por meio do processo judicial (item 

3.1.3.4). Os pontos comuns (item 3.1.3.5), então, confirmam a possibilidade do uso 

conjunto das teorias.  

 O uso conjunto permite, ainda, que uma teoria complemente a outra. Dessa forma, 

observa-se que os jogadores habituais de Galanter estão na frente em qualquer lugar e não 

somente no processo judicial (item 3.1.4.1). Além disso, se a oposição entre repeat 
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players e one-shotters identifica-se como um caso de tendência minoritária, aplica-se a 

observação de Komesar de que o processo judicial não costuma ser tão apto para corrigir 

esse tipo de desvio (item 3.1.4.2). A análise da tipologia de Galanter, aliás, é enriquecida 

com a análise realizada a partir da distribuição de stakes entre as partes antes e depois da 

situação indesejada, tal qual proposta por Komesar (item 3.1.4.3). Em contrapartida, os 

efeitos da repetição notados por Galanter fazem com que uma nova distribuição de stakes 

seja considerada como relevante (item 3.1.4.4). Ademais, se os valores em jogo são 

distribuídos de maneira diversa, bem como se os custos da participação variam, então não 

surpreende que os sinais emitidos pelas instituições também sejam recebidos de modo 

desigual (item 3.1.4.5). Outra interpretação conjunta das teorias de Galanter e Komesar 

permite notar subgrupos catalíticos na maioria dispersa e que, em princípio, poderiam 

servir como alternativa à equiparação do one-shotter ao repeat player (item 3.1.4.6). Com 

fundamento em Komesar, é possível observar também que o privilégio de determinado 

grupo de interesses não decorre meramente por conta de relações informais facilitadoras 

com agentes do sistema de justiça como aponta Galanter, mas pode existir como simples 

decorrência da maior participação do grupo, independentemente da proximidade com o 

agente público e do comportamento esperado dele (item 3.1.4.7).  

 Em acréscimo, partindo da relação das partes com o conflito e com as instituições, 

observam-se ainda mais motivos para os jogadores habituais saírem na frente. Em relação 

à interferência das partes sobre o conflito (item 3.2.1), nota-se que os jogadores habituais 

pessoas artificiais podem avaliar mais racionalmente suas escolhas que as pessoas 

naturais participantes eventuais (item 3.2.1.1). Além disso, a própria forma como o 

conflito é delineado, como a seleção dos fatos pertinentes ou a forma narrativa mais 

apropriada, tendem a sofrer forte influência do repeat player e, dessa forma, a favorecê-lo 

(item 3.2.1.2). Por sua vez, no que se refere à interferência das partes nas instituições 

(processos decisórios) (item 3.2.3), tem-se que o jogador habitual possui maiores 

condições que o participante eventual de escolher a instituição em que pretende participar 

(item 3.2.3.1) e também de selecionar os objetivos a serem atingidos (item 3.2.3.2), 

moldando, assim, as próprias características dos processos, incluindo os jurisdicionais 

(item 3.2.3.3). Em certas situações, o repeat player chega, inclusive, a criar o próprio 

campo de jogo no qual as disputas serão resolvidas (item 3.2.3.4).  

 Dessa forma, a análise de uma situação extrema de distribuição desigual de stakes, 

caracterizando uma tendência minoritária, permite explicitar a importância de se analisar 

a dinâmica das partes na busca do processo adequado (item 3.3). Processo adequado, 
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nesse sentido, é aquele que pode melhor traduzir a participação das partes, mitigando 

eventual desequilíbrio existente, e, assim, atingir o objetivo social  comum a elas.  

 Por fim, cabe notar que há outros atores envolvidos na construção do processo 

decisório (item 3.4). Em especial, destacam-se dois deles: o advogado, que atua como 

ponte entre a situação fática das partes e o sistema estatal, mas também, em certas 

ocasiões, podem ser repeat players que almejam interesses próprios (item 3.4.1); e o juiz, 

que delimita qual instituição responsável pela decisão, mas igualmente, em alguns 

contextos, pode assumir o papel de jogador habitual dotado de pautas e agendas próprias 

(item 3.4.2).  

 

4. Conflitos, instituições (processos decisórios) e partes, portanto, devem ser 

analisados a partir de uma perspectiva mais ampla que considere os fatores enumerados 

acima. Para corroborar a importância dessa forma de análise, cita-se como exemplo a 

noção de “explosão de litigiosidade”, associando-a à lógica do excesso de justiça em 

detrimento da expansão do acesso (Capítulo 4). Nesse aspecto, a investigação proposta 

serve como diagnóstico e como forma de tratamento para que o prognóstico seja 

favorável. 

Como diagnóstico, observa-se que, nos últimos anos, a lógica do excesso vem 

ganhando força em detrimento da lógica do acesso (item 4.1). A conclusão de que a 

questão de aceder à justiça estaria resolvida, cabendo agora lidar com o excesso, baseia-se 

em reduções em cada um dos três elementos destacados. Os conflitos são reduzidos aos 

processos judiciais, olvidando-se que poucos se tornam disputas (item 4.2.1). Além disso, 

destaca-se somente o aspecto negativo do conflito que, assim, deve ser eliminado o 

quanto antes (item 4.2.2). Por sua vez, o Judiciário é apontado como a única instituição 

que fornece jurisdição (item 4.3), o que se traduz em uma política estatista em relação aos 

meios consensuais (item 4.3.1), mas que, diante da lógica do excesso, é voltada à 

eliminação do acervo (item 4.3.2). Isso, de todo modo, não exige uma alteração 

substancial do processo judicial típico (item 4.3.3) e insere-se sem maiores dificuldades 

na agenda judicial acerca da litigiosidade, de natureza eficientista (item 4.3.4). Já as 

características estruturais das partes são frequentemente ignoradas (item 4.4). Nesse 

contexto, afirmações acerca da judicialização excessiva e da sobrecarga de processos 

(item 4.4.1), bem como a busca por soluções padronizadoras (item 4.4.2), tendem a 

prejudicar aqueles que possuem maiores dificuldades de acesso. Do mesmo modo, a 
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responsabilização das partes pelo excesso pode esconder, no fundo, a velada atribuição de 

culpa ao participante eventual (item 4.4.3).  

Em contrapartida, como  forma de tratamento, os três movimentos propostos 

visam contribuir para a retomada da pauta expansionista do acesso à justiça. Para tanto, 

cabe considerar o acesso à ordem jurídica justa sob a ótica da instrumentalidade 

metodológica, indo além do Judiciário e não se limitando à justiça baseada no direito 

material (item 4.5.1). A expansão, todavia, não é ilimitada: como direito social, acessar à 

justiça necessariamente impõe uma inevitável questão alocativa (item 4.5.2).   

Nesse aspecto, reitera-se que o discurso da “explosão de litigiosidade” parte de 

uma pergunta deslocada. Mais relevante do que descobrir se existem muitos processos no 

Judiciário, é saber qual a instituição (e qual o processo) que melhor serve para a 

concretização da justiça. Novamente, então, destaca-se a análise institucional comparada 

(item 4.6). Na busca pelo processo adequado para a promoção da justiça, valhe-se de uma 

análise semelhante àquela proposta para encontrar o processo jurisdicional adequado. De 

fato, processos jurisdicionais podem ser vistos como alternativas disponíveis entre os 

processos voltados ao acesso à justiça. Os três eixos de perguntas, então, são idênticos: 

Qual é o conflito (item 4.6.1)? Quem decide (item 4.6.2)? Quem se importa (item 4.6.3)? 

Tais perguntas implicam outras que, em conjunto, ajudam na busca e na comparação dos 

processos decisórios disponíveis (item 4.6.4).  

 

O resumo das principais ideias apresentadas no decorrer do trabalho confirmam a 

tese de que o estudo do conflito, das instituições e das partes a partir de uma perspectiva 

mais ampla pode ser útil no estabelecimento de parâmetros que auxiliem na identificação 

do processo adequado. Isso também permite uma percepção mais crítica da ideia 

comumente difundida da “explosão da litigiosidade”. 

Destacou-se a importância de dar um passo atrás em direção ao conflito, olhar 

para o lado para as instituições e observar quais são as partes presentes. No entanto, se 

houve a tentativa de apontar, sob o aspecto conceitual, os movimentos que se entende 

como necessários para a busca do processo adequado, não houve uma preocupação em 

analisar determinado conflito, olhar comparativamente para as opções institucionais 

disponíveis na situação em concreto e observar as características reais dos sujeitos 

envolvidos. Restringiu-se ao exemplo “explosão de litigiosidade” para se enfatizar a 

importância dos movimentos identificados na busca do processo adequado. Do mesmo 

modo, a complexidade de cada um dos movimentos identificados impôs seleções acerca 
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das características a serem abordadas. Não se chegou, por exemplo, ao conceito de 

conflito social e muito menos ao envolvimento de movimentos sociais; movimentos de 

desjudicialização e deslegalização foram citados, mas não aprofundados; a dinâmica das 

partes reduziu-se, basicamente, à análise de uma tipologia das partes, sem tratar das 

nuances existentes entre uma e outra ponta do continuum; etc. Tais abordagens poderão 

ser objeto de pesquisas futuras. Ao menos neste momento, porém, caminhar em direção a 

esses outros temas, talvez seria dar um passo maior que a perna. 
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