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RESUMO 

 

Nas duas últimas décadas, os meios consensuais têm sido aceitos como formas de acesso à 

justiça. Esses mecanismos têm passado por intensa institucionalização no Brasil, sendo o Poder 

Judiciário protagonista do processo. Existem também experiências institucionalizadas no Poder 

Executivo, em outras instituições de justiça, como a Defensoria Pública, e no ambiente privado, 

com câmaras privadas de programas de indenização extrajudicial. Até hoje, os meios 

consensuais têm sido vistos como uma alternativa preferível ao processo judicial, em razão dos 

problemas de morosidade e efetividade que ele enfrenta. Contudo, já existem experiências 

suficientes para que analisemos esses mecanismos sob perspectiva crítica e não apenas otimista. 

No primeiro capítulo, estudam-se as concepções e discursos de acesso à justiça que embasam 

o uso dos meios consensuais. Adota-se uma concepção de acesso à justiça como direito social, 

sujeito a escolhas políticas distributivas, o que nos permite identificar quais os interesses por 

trás de sua institucionalização. No segundo capítulo do trabalho, são abordados os riscos de sua 

adoção sistemática para a justiça material com base nas críticas de Owen Fiss, inclusive o 

afastamento dos meios consensuais da lei estatal e o risco do desaparecimento de julgamentos. 

No terceiro capítulo, analisam-se os meios consensuais sob a óptica do devido processo legal. 

Abordam-se os riscos que eles podem representar quando utilizados em situações em que estão 

presentes disparidades de poder, considerando os critérios de vulnerabilidade e a diferença entre 

litigantes repetitivos e litigantes ocasionais, conforme proposta de Marc Galanter. No quarto 

capítulo, aborda-se a relação entre meios adjudicatórios e meios consensuais, considerando as 

influências que os primeiros podem exercer sobre os segundos relativamente ao 

estabelecimento de balizas materiais para o acordo, à legitimação ou deslegitimação de outros 

fóruns de solução de conflitos, ao controle do devido processo legal nos meios consensuais e à 

atividade de homologação de acordos. Por fim, o último capítulo contém o estudo de caso do 

Programa de Indenização Mediada, instituído pela Fundação Renova para reparação dos 

atingidos pelo rompimento da Barragem do Fundão, no episódio conhecido como “Desastre de 

Mariana”. O estudo de caso busca articular os conceitos desenvolvidos nos capítulos anteriores 

à luz de uma realidade concreta, e verificar se de fato são fundadas as preocupações com os 

riscos dos meios consensuais. No estudo de caso, investigam-se os antecedentes do programa, 

seu desenho, suas transformações e suas interações com o Judiciário. Ao final, produzem-se 

algumas propostas em busca de contribuições à solução dos problemas de justiça material, 

considerando as potencialidades da interação dos meios consensuais com a adjudicação estatal. 

Palavras-chave: Acesso à justiça. Meios consensuais de solução de conflitos. Justiça 

procedimental. Desigualdade processual. Programas de indenização. 

 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

In the last two decades, consensual mechanisms have been accepted as forms of access to 

justice. These mechanisms have undergone intense institutionalization in Brazil, and the 

Judiciary is the protagonist of this process. Experiences have been institutionalized in the 

Executive branch, in other institutions of justice, such as the Public Defender's Office, and in 

the private field, with private chambers of extrajudicial compensation programs. Until now, 

consensual means have been seen as a preferable alternative to the judicial process, due to the 

problems of slowness and effectiveness that the latter faces. However, there are already enough 

experiences to analyze these mechanisms from a critical, and not just an optimistic, perspective. 

In the first chapter, we study the conceptions and discourses of access to justice that support the 

use of consensual means. A conception of access to justice as a social right is adopted, bound 

to distributive political choices, which allows us to identify the interests behind its 

institutionalization. In the 2nd chapter, we address the risks of its systematic adoption of 

material justice based on Owen Fiss' critique, including the removal of the consensual means 

from state law and the risk of disappearance of judgments, are addressed. In the third chapter, 

we analyze the consensual means from the perspective of due process of law. We approach the 

risks they may represent when used in situations where power disparities are present, 

considering the vulnerability criteria and the difference between repetitive litigants and 

occasional litigants, as proposed by Marc Galanter. The fourth chapter deals with the relation 

between contracting and consensual means, regarding the influences that the former can exert 

on the latter in relation to the establishment of material goals for the agreement, the legitimation 

or delegitimation of other conflict resolution forums, control of due legal process in consensual 

means, and the activity of homologation of agreements. Finally, the last chapter contains the 

case study of the Mediated Compensation Program, instituted by the Renova Foundation to 

repair those affected by the rupture of the Fundão Dam, in the episode known as the "Disaster 

of Mariana". The case study seeks to articulate the concepts developed in the previous chapters 

in the light of a concrete reality, and to verify whether the concerns about the risks of consensual 

means are based on facts. In the case study, we investigate the antecedents of the program, its 

design, its transformations and its interactions with the Judiciary. In the end, some proposals 

are produced aiming at contributing to solve the problems of material justice, considering the 

potential of the interaction of consensual means with state adjudication. 

Keywords: Access to justice. Consensual means of conflict resolution. Procedural justice. 

Process inequality. Compensation programs. 

 

  



 
 

 

  



 
 

RÉSUMÉ 

 

Au cours des deux dernières décennies, les moyens consensuels ont été acceptés comme 

moyens d’accès à la justice. Ces mécanismes ont fait l'objet d'une intense institutionnalisation 

au Brésil et le pouvoir judiciaire est le protagoniste de ce processus. Il existe également des 

expériences institutionnalisées au sein de l'exécutif, dans d'autres institutions de justice, telles 

que le << defensoria pública >>, et dans le secteur privé, avec des chambres privées de 

programmes d'indemnisation extrajudiciaires. Jusqu'au présent, les moyens consensuels ont été 

considérés comme une alternative préférable au processus judiciaire, en raison des problèmes 

de lenteur et d'efficacité auxquels ce dernier est confrontég. Cependant, nous avons déjà 

suffisamment d’expériences pour analyser ces mécanismes d’un point de vue critique et pas 

seulement optimiste. Dans le premier chapitre, nous étudions les conceptions et les discours de 

l'accès à la justice qui soutiennent l'utilisation de moyens consensuels. Il adopte une conception 

de l'accès à la justice en tant que droit social, soumis à des choix politiques distributifs, ce qui 

nous permet d'identifier les intérêts qui sous-tendent son institutionnalisation. Dans le deuxième 

chapitre, il aborde les risques de l'adoption systématique de la justice matérielle sur la base des 

critiques d'Owen Fiss, notamment la suppression par les moyens consensuels du droit étatique 

et le risque de disparition de jugements. Dans le troisième chapitre, nous analysons les moyens 

consensuels du point de vue de la régularité de la procédure. Ils abordent les risques qu’ils 

peuvent représenter lorsqu’ils sont utilisés dans des situations de disparités de pouvoir, en tenant 

compte des critères de vulnérabilité et de la différence entre plaideurs répétitifs et plaideurs 

occasionnels, comme le propose Marc Galanter. Le quatrième chapitre traite de la relation entre 

la contractualisation et les moyens consensuels, en considérant les influences que le premier 

peut exercer sur le second en ce qui concerne l'établissement d'objectifs matériels pour l'accord, 

la légitimation ou la délégitimation d'autres instances de résolution de conflits, le contrôle du 

respect de la légalité, par des moyens consensuels, et l'activité d'homologation des conventions. 

Enfin, le dernier chapitre contient l’étude de cas du programme d’indemnisation par médiation, 

institué par la Fondation Renova pour réparer les personnes touchées par la rupture du barrage 

de Fundão, dans l’épisode connu comme "catastrophe de Mariana". L'étude de cas cherche à 

articuler les concepts développés dans les chapitres précédents à la lumière d'une réalité 

concrète et à vérifier si les préoccupations concernant les risques liés aux moyens consensuels 

sont fondées sur des faits. Dans l’étude de cas, nous examinons les antécédents du programme, 

sa conception, ses transformations et ses interactions avec le pouvoir judiciaire. À la conclusion, 

certaines propositions sont élaborées dans le but de contribuer à résoudre les problèmes de 

justice matérielle, en tenant compte du potentiel de l'interaction de moyens consensuels avec le 

jugement des États. 

Mots-clés: Accès à la justice. Moyens consensuels de résolution des conflits. Justice 

procédurale. Traiter l'inégalité. Programmes d'indemnisation. 
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INTRODUÇÃO 

 

O título escolhido para a tese de doutorado ora apresentada é “Releitura crítica dos 

meios consensuais como forma de acesso à justiça”.  

Pretende-se que esse título reflita adequadamente o tema a ser desenvolvido, qual seja: 

a análise crítica dos meios consensuais1, assumidos pelo Direito Brasileiro e pelo nosso sistema 

de justiça (Judiciário e demais atores) como uma porta válida de acesso à justiça, do ponto de 

vista da justiça das soluções por eles atingidas, e que passaram a ser adotados de forma 

sistemática. 

O tema a ser desenvolvido parte da constatação de que o sistema de justiça se apropriou 

de forma permanente dos meios consensuais, especialmente a conciliação e a mediação, como 

forma de promoção do acesso à justiça. É praticamente consenso entre os membros do 

Judiciário e da doutrina que sua utilização constitui uma via válida e constitucional de se 

efetivar o acesso à ordem jurídica justa, sem que represente qualquer violação ao art. 5°, 

XXXV, da Constituição Federal2. 

A preocupação decorre do uso dos meios consensuais a serviço do Poder Judiciário 

enquanto forma de lidar com o grande volume de processos e de litigiosidade, especialmente a 

repetitiva, aliado ao possível interesse de grandes litigantes em controlar e gerenciar as 

demandas contra si dirigidas. 

A depender da forma de emprego dos meios consensuais, podem emergir riscos à 

justiça material das soluções encontradas na via autocompositiva e às garantias processuais 

mínimas que devem informar qualquer meio de solução de conflitos. 

Por outro lado, já é também fruto de certo consenso a ideia de que o Judiciário, em sua 

atividade adjudicatória, não é capaz e nem é a via mais adequada para lidar com toda a 

conflituosidade – expressa ou latente – existente na sociedade.  

A resposta judicial também não garante que o julgamento de mérito será justo ou 

tecnicamente consistente, sendo necessário o incentivo ao uso adequado meios alternativos de 

solução de conflitos, bem como o desenvolvimento de novas soluções3. 

                                                           
1 Utilizamos aqui o termo “meios consensuais”, que é mais abrangente, para não nos desviarmos para discussões 

sobre as diferenciações entre conciliação e mediação, ainda que o autor da presente tese entenda que, na realidade 

brasileira – prática e normativa – existem diferenças consideráveis entre os métodos. Contudo, para os fins deste 

trabalho, tais diferenças não impactam de forma relevante nos questionamentos que se pretende analisar e 

responder. 
2 WATANABE, Kazuo. Política pública do Poder Judiciário nacional para tratamento adequado dos conflitos de 

interesses. Revista de Processo, n. 195, São Paulo: RT, mai./2011, p. 385. 
3 Nesse sentido: MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Acesso à Justiça. 3. ed. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 429-
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A ideia de que os meios consensuais (negociação, conciliação e mediação, para citar 

os mais sedimentados) são vias adequadas para o acesso à justiça e podem funcionar como 

substitutos desejados para a solução de conflitos pela via adjudicatória é cada vez mais 

difundida, observando-se a sua institucionalização a passos largos dentro do Poder Judiciário. 

Se em um passado não muito distante, possuíamos apenas experiências esparsas, 

dependentes de esforços locais para a adoção efetiva de meios consensuais, a Resolução n. 

125/2010 do CNJ buscou trazer uniformidade à sua utilização no ambiente judiciário, 

instituindo a “Política Nacional de Tratamento Adequado de Conflitos”, a qual prevê a criação 

dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos (CEJUSCs) e um treinamento padronizado de 

formação e conduta de conciliadores e mediadores.  

Esse processo culmina nas Leis n. 13.140/2015 (conhecida como “Lei de Mediação”) 

e na Lei n. 13.105/2015 (“Código de Processo Civil” de 2015, ou CPC/15), que trazem 

finalmente um tratamento específico e próprio aos meios consensuais, utilizados judicial e 

extrajudicialmente.  

O Código de Processo Civil, especificamente, chega a estabelecer a audiência 

consensual como uma fase obrigatória a ser realizada no curso dos processos em geral, 

observadas suas condições e exceções (art. 334 do CPC/15). 

Considerável expectativa foi colocada sobre os meios consensuais como uma espécie 

de panaceia dos males do processo judicial, como morosidade, inefetividade dos comandos 

judiciais, entre outros. 

Reflexo disso é a realização de mutirões de conciliação, nos quais processos judiciais 

são triados com a finalidade de serem encaminhados à conciliação durante um determinado 

período. Normalmente, tais mutirões se dão em prévio consenso com algum litigante habitual, 

que enviará seus prepostos a fim de buscar soluções autocompositivas para processos em curso4.  

É corrente no discurso de representantes do Poder Judiciário de alto escalão a exaltação 

dos meios consensuais e a provocação para que a população abandone uma postura litigiosa, 

que lhe seria intrínseca, e passe a buscar vias “pacíficas” para compor seus conflitos5. 

                                                           
433 
4 ASPERTI, Maria Cecília de Araújo. Meios consensuais de resolução de disputas repetitivas: a mediação, a 

conciliação e os grandes litigantes do Judiciário. Dissertação (mestrado) - Faculdade de Direito da Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2014., p. 164. 
5 Nesse sentido, o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffolli, abrindo a XIII Semana de 

Conciliação, afirmou que “A semana nacional da conciliação não é um ato isolado, mas de divulgação e 

multiplicação da conciliação e da mediação, é uma mudança de cultura que está ocorrendo em todo o país”. 

Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87961-toffoli-ressalta-importancia-da-conciliacao-para-

pacificacao-social-2>. Acesso em 02.03.2019. 
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Também é comum identificar discursos desses representantes exaltando os números 

apresentados pelos programas de conciliação judicial, e como eles estariam contribuindo para 

lidar com o grande contingente de processos judiciais, visto como principal fator que prejudica 

qualitativamente o funcionamento do Poder Judiciário6. De outro lado, contudo, não se 

identifica nessas mesmas falas uma preocupação com a qualidade da solução dos conflitos que 

vem sendo apresentada por estes mesmos programas. 

No debate acadêmico e político, preocupações e problematizações a respeito de 

impactos negativos da adoção dos meios consensuais nas diferentes esferas têm emergido7, mas 

prevalece ainda o que podemos chamar de “elogio ao consenso”8. 

Talvez porque o conhecimento a respeito dos meios consensuais pode ser considerado 

ainda incipiente, e a difusão da chamada “justiça consensual” é ainda vista como um fim a se 

atingir. 

Por tal razão, há necessidade de produção bibliográfica e de propaganda institucional 

a respeito de (i) como operam os meios consensuais, com a explicitação de seus princípios, 

regras e técnicas, e de (ii) quais são as vantagens do uso desses métodos.  

Nota-se um argumento frequente em favor da ampla utilização dos meios consensuais, 

construído sobre as seguintes bases: 

1. O meio consensual trata de forma mais ampla o conflito, em todas as suas 

facetas, ao passo que o processo judicial, como decorrência da inércia da 

jurisdição e da adstrição da sentença ao pedido, só pode apreciar o conflito 

nos limites em que as partes o trazem ao Judiciário, e por meio de seu filtro 

jurídico; 

                                                           
6 Na mesma fala, Dias Toffolli afirma que “No ano passado, mais de 750 mil pessoas foram atendidas durante a 

semana nacional de conciliação em todo o país. Esperamos que esta semana seja de tamanho êxito”. Disponível 

em: < http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87961-toffoli-ressalta-importancia-da-conciliacao-para-pacificacao-

social-2>. Acesso em 02.03.2019. 
7 Nesse sentido, a dissertação de mestrado de Maria Cecília de Araújo Asperti lança olhares críticos ao uso de 

meios consensuais em disputas repetitivas: ASPERTI, Maria Cecília de Araujo. Meios consensuais de resolução 

de disputas repetitivas: a mediação, a conciliação e os grandes litigantes do Judiciário. Dissertação (mestrado) - 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 
8 Essa expressão foi cunhada por Juliana Bonacorsi de Palma para se referir, no âmbito do Direito Administrativo, 

aos argumentos que se construíram em favor de uma atuação administrativa consensual e da realização de acordos 

administrativos (PALMA, Juliana Bonacorsi de. Atuação administrativa consensual: Estudo dos acordos 

substitutivos no processo administrativo sancionador, Dissertação (mestrado) – Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009, p. 83). Podemos transportar tal expressão para o âmbito das políticas 

públicas de tratamento de disputas, para designar a expectativa, especialmente por parte do Poder Judiciário, de 

que os acordos resolvam o volume de processos e a compreensão de que eles seriam uma via mais adequada de 

composição do que o processo judicial. 



20 
 

2. A solução dada pelo meio consensual é fruto do protagonismo, da livre 

manifestação e encontro de vontades das partes, enquanto a solução dada 

em um processo judicial é imposta por um terceiro; 

3. As partes são mais tendentes a cumprir a decisão fruto de seu consenso do 

que a decisão imposta por terceiros; 

4. O meio consensual, quando chega a uma autocomposição, o faz com menos 

dispêndio de tempo e dinheiro, e com menos desgaste emocional do que o 

trâmite de um processo judicial; 

5. Os meios consensuais permitiriam soluções criativas, que possibilitam a 

criação de mais de uma opção para o mesmo impasse, e a escolha por aquela 

que melhor atenda aos interesses de todas as partes; 

6. A solução negociada pode chegar a um resultado ganha-ganha, enquanto 

que no processo judicial uma das partes sairá perdendo. 

7. O meio consensual teria um efeito positivo educativo sobre a sociedade, 

ajudando a construir a pacificação social9. 

Ainda que já tenhamos constatado todas essas vantagens dos meios consensuais e que 

elas não sejam negadas, há que se levar em conta a advertência feita por Owen Fiss, autor que 

estende seu argumento crítico até o ponto de afirmar que o movimento das Alternative Dispute 

Resolution (“ADR”) trata todos os conflitos como se fossem uma disputa entre vizinhos em pé 

de igualdade e no qual a solução adotada é indiferente para terceiros10.  

Ainda que a advertência possa ser ressalvada em alguns pontos, o fato é que não se 

pode deixar de questionar se os meios consensuais produzem tais vantagens em todos os tipos 

de conflito, se há adequação do seu uso indiscriminado, e, mais que isso, se a política de adoção 

dos meios consensuais tem propiciado a fruição de tais benefícios de forma isonômica. 

Ademais, temos hoje um cenário de política pública de meios consensuais para 

composição de conflitos e, ainda, um estímulo oficial ao uso desses meios, seja nos mecanismos 

estatais, seja naqueles ditos regulados (i.e. arbitragem), em substituição à decisão proferida por 

terceiro, o que impõe uma reflexão sobre os objetivos dessa política e a qualidade da solução 

dos conflitos que vem sendo entregue. 

                                                           
9 Nesse sentido, há fala da Ministra do Superior Tribunal de Justiça Nancy Andrighi. Disponível em: 

<http://cnj.jus.br/noticias/64376-nancy-andrighi-concilia-ducativa>. Acesso em 03.07.2017. 
10 FISS, Owen. Against Settlement. The Yale Law Journal, New Haven, v. 93, n. 6, mai./1984, p. 1073-1090, p. 

1073. 
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Ademais, a adoção do meio consensual pelo Poder Judiciário e a possibilidade de seu 

desenvolvimento autônomo em meio extrajudicial tem sido vista como instrumento de efetiva 

tutela de direitos, ou, ao menos, da tutela do direito ao acesso à justiça. Estaríamos assim diante 

de um instrumento parajurisdicional. 

Paralelamente à mudança de visão a respeito dos meios consensuais, estes vêm 

passando, como já dito, por um processo intenso de institucionalização, assim entendida como 

“a sua implementação, regulação e suporte conferidos pelo Judiciário, quer antes do processo 

judicial, quer incidentalmente a ele (mediação pré-processual)”11, o que implica em sua 

instituição formal por normas, com regras acerca de seu procedimento e funcionamento, além 

de orçamento e recursos humanos específicos, com a finalidade de que “a sua continuidade não 

dependa apenas da iniciativa individual de alguns atores, como do juiz no gerenciamento de 

processos e do Presidente do Tribunal no exercício de sua gestão e mandato”12.  

A esta altura, é importante analisarmos os meios consensuais não mais apenas com a 

lente otimista que destaca seus benefícios para o sistema de justiça e para as pessoas envolvidas 

em disputa, mas com as lentes críticas que buscam identificar:  

1. se os meios consensuais vêm sendo utilizados de forma a propiciar soluções 

adequadas aos conflitos que lhe são submetidos; 

2. quem são os principais usuários dos meios consensuais e quais seus 

objetivos no fomento dessas práticas; 

3. se os meios consensuais têm apresentado algum risco para a justiça dos 

resultados, e eventualmente sido utilizados por grandes litigantes para evitar 

resultados judiciais desfavoráveis ou a aplicação de leis protetivas de grupos 

antagônicos; 

4. se os meios consensuais têm garantido tratamento isonômico e um processo 

justo aos envolvidos; 

5. se os meios consensuais têm facilitando a atuação dos mais vulneráveis 

diante de seus conflitos ou vêm aumentando as vantagens que grandes 

litigantes possam ter sobre eles; 

6. como o Judiciário tem se relacionado com os meios consensuais, sobretudo 

nos contextos de assimetria entre as partes. 

                                                           
11 GABBAY, Daniela Monteiro. Mediação e Judiciário: Condições necessárias para a institucionalização dos 

meios autocompositivos de solução de conflitos. Tese (doutorado) - Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2011, p. 64. 
12 GABBAY, Daniela Monteiro. Mediação e Judiciário, cit., p. 64. 
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É pertinente que tais questões sejam investigadas no atual momento do 

desenvolvimento dos meios consensuais de forma institucionalizada no Brasil. Em que pese 

haja uma significativa quantidade de experiências e programas que se utilizem de meios 

consensuais, estes ainda não são a forma preponderante de resolução de conflitos, como já 

ocorre no sistema de justiça dos Estados Unidos, por exemplo. 

A esse respeito, quando o movimento das ADRs estava em pleno desenvolvimento 

naqueles país, Owen Fiss formulou severas mas importantes críticas à forma como eles vinham 

se desenvolvendo e substituindo os julgamentos por acordos. Seu texto “Against the 

Settlement” se tornou referência ao fornecer hipóteses para o debate sobre as possíveis 

deficiências dos meios consensuais em promover a justa composição de conflitos. 

Nele, Owen Fiss expõe sua visão cética a respeito do fato de as ADRs terem se 

expandido para além da composição extrajudicial de conflitos e terem sido abraçadas pelo 

Judiciário, considerando a diferença de objetivos entre a jurisdição e a autocomposição. 

Segundo ele, o entusiasmo dos partidários das ADRs no âmbito judicial é, na verdade, a busca 

por formas de facilitar ou pressionar as partes a resolverem seus litígios judiciais por acordo13. 

Nesse sentido, a crítica endereça o fato de que os meios consensuais possuem lógica 

diversa da adjudicação, haja vista que a solução não coincide necessariamente com o direito 

objetivo. Aliás, é comum que não coincida, haja vista que os acordos podem envolver 

transações (concessões recíprocas, em que alguém abre mão de direitos que o direito objetivo 

lhe assegura) ou rearranjos diversos da solução legal (onde os direitos são transmutados em 

soluções diversas daquela prevista no ordenamento jurídico).  

Os meios consensuais, então, em regra, atingem apenas o escopo social da jurisdição, 

passando ao largo dos escopos político e, supostamente, do jurídico. 

Isso não seria objeto de questionamento se os meios consensuais não fossem 

posicionados como uma forma de prestação de justiça e de gerenciamento de processos 

judiciais. Contudo, o resultado que temos ao trazer o meio consensual como uma forma 

substitutiva ou preferencial à adjudicação é, de fato, o risco de afastar os escopos jurídico e 

político da jurisdição, o que pode ser prejudicial ao reconhecimento e implementação de 

direitos14.  

                                                           
13 FISS, Owen. Against Settlemen, cit., p. 1073. 
14 Exemplo citado por Fernanda Tartuce é o de proteção de minorias que estão à margem do processo democrático, 

por contar com representação nula ou insuficiente perante os órgãos legislativos, sendo que o Judiciário assume 

papel ativo, baseado no art. 3° da Constituição Federal, para a tutela de direitos de minorias (TARTUCE, Fernanda. 

Igualdade e vulnerabilidade no processo civil. São Paulo: Método, 2012, p. 62-64). 
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Outro aspecto destacado na crítica de Fiss é que, na prática consensual, desapareceriam 

as garantias processuais e os atores mais poderosos teriam larga margem para impor transações 

aos mais fracos, sem qualquer possibilidade de revisão da solução alcançada ou qualquer 

controle sobre o procedimento. De outro lado, no processo judicial, o juiz poderia valer-se de 

meios para assegurar maior equilíbrio entre as partes15. 

Isso quer dizer que, em síntese, o meio consensual não é intrinsecamente preferível à 

adjudicação, na medida em que há o risco de que ele propague soluções injustas, do ponto de 

vista material, e desequilibradas, do ponto de vista procedimental. 

Por um lado, os problemas identificados por Fiss na ampla utilização dos meios 

consensuais como instrumento de acesso à justiça se mostram como advertências pertinentes 

até hoje. Por outro, não parece ser possível compartilhar de todas as premissas do autor, 

especialmente o papel “salvador” da adjudicação16. 

Até porque o processo de institucionalização dos meios consensuais e de abertura 

como via de acesso à justiça está em pleno curso e sem sinais de reversão, não devendo ser 

descartado e, portanto, não devendo ser cessados esforços no sentido de sua aprimoração. 

Contudo, entendemos ser necessária a elaboração de uma crítica sistematizada aos 

meios consensuais que possa de fato servir como um norte realista para sua utilização adequada, 

interrompendo a mera reprodução de suas vantagens sem um escrutínio mais rigoroso das 

práticas em curso. 

Embora a crítica de Owen Fiss paute-se em premissas que não encontram completa 

correspondência em nossos tempos atuais, ainda assim, uma releitura crítica dos meios 

consensuais deve ser feita, com a revisão das antigas críticas e a identificação de problemas 

posicionados nos tempos atuais, que não são poucos.  

A importância de serem feitas tais perguntas pode não dizer respeito aos casos em que 

os meios consensuais são tradicionalmente aceitos, como conflitos familiares, escolares, 

comunitários e entre sócios em relativa posição de igualdade.  

                                                           
15 FISS, Owen. Against Settlement, cit., p. 1076-1077. 
16 Nesse sentido, texto de Kenneth R. Feinberg publicado em 2009 (25 anos após a publicação de Against the 

Settlement), afirma que a visão de Fiss enfrenta, na atualidade, o problema de ineficiência da justiça e prova: se 

formos contra o acordo em uma perspectiva realista, qual é a alternativa? O julgamento judicial? Os consumidores 

do sistema de justiça não gostam dos custos, ineficiências, incertezas, frustrações ou atrasos dos julgamentos , 

apesar de por vezes se revelarem mais confiantes na decisão judicial do que no meio consensual . Outro problema 

diz respeito à interpretação da Lei: será que os juízes realmente estão preocupados em canalizar os valores 

normativos inscritos na lei e na Constituição, ou estão mais propensos a vindicar seus próprios e pessoais valores 

normativos ? (FEINBERG, Kenneth R. Reexamining the Arguments in Owen M. Fiss, Against Settlement. 

Fordham Law Review, n. 78, p. 1171-1176 2009, p. 1.172, 1.175). 
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Porém, certamente dizem respeito à adoção sistemática dos meios consensuais para 

lidar com demandas que envolvem presença de litigantes com disparidade de poder ou nas quais 

o reconhecimento de direitos seja necessário por uma decisão impositiva. 

A presente tese tem, portanto, o objetivo de reposicionar o discurso sobre os meios 

consensuais no Brasil, buscando apresentar um contraponto à visão excessivamente otimista 

sobre eles e, pela revisão das críticas já realizadas, identificar situações críticas que precisam 

ser solucionadas. 

Há risco de se tomar o consenso como um fim em si mesmo, sem maiores reflexões a 

respeito das condições para a justiça de seus resultados e de seu procedimento. 

Há risco, ainda, de que os meios consensuais se desenvolvam de forma não isonômica, 

distribuindo benefícios de forma desigual em relações assimétricas,  

Também é necessário investigar como os meios consensuais se relacionam com o 

Poder Judiciário, especialmente quando este exerce funções adjudicatórias, e como a interação 

entre eles pode aprimorar a justiça do procedimento e dos resultados dos meios consensuais. 

Daniela Monteiro Gabbay afirma que  

 

“o bom funcionamento do Judiciário é essencial para que outros métodos de solução 

de conflitos se desenvolvam positivamente. Um não deve ser pensado para corrigir as 

insuficiências do outro, devendo haver uma relação de cooperação que leve a um 

círculo virtuoso e não vicioso entre os métodos de solução de conflitos”17. 

 

As perguntas da presente tese, assim como suas hipóteses de trabalho e a pesquisa 

empírica a ser desenvolvida – todas especificadas mais à frente - centram-se, de forma 

organizada, nesses quatro temas: 

 

1. Como os meios consensuais atualmente se posicionam na pauta de 

promoção de acesso à justiça no Brasil e os discursos que lhe são 

subjacentes; 

2. As críticas à adoção institucionalizada e sistemática dos meios consensuais 

como forma de acesso à justiça (sobretudo quando se dão em substituição à 

adjudicação), especialmente aquelas que dizem respeito à incapacidade dos 

meios consensuais em dar uma interpretação oficial à lei ou, ainda, de 

estabelecer um procedimento justo; 

                                                           
17 GABBAY, Daniela Monteiro. Mediação e Judiciário, cit., p. 83. 
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3. As deficiências dos meios consensuais e as soluções que podem existir 

dentro e fora da adjudicação. Em suma, o suprimento do déficit de justiça 

processual e material que pode existir na adoção sistemática dos meios 

consensuais; 

4. As interações entre os meios consensuais e adjudicação , do ponto de vista 

de incentivos, desincentivos, fornecimento de critérios para resultados, e 

controle do procedimento e do resultado. 

 

Como visto, o atual momento é propício para uma pesquisa que aborde tais pontos, já 

que a institucionalização dos meios consensuais se encontra em estágio avançado, mas, ao 

mesmo tempo, não há uma assimilação tão grande de suas técnicas pela população e pelos 

operadores do direito, bem como da prática de composição de conflitos pela via consensual. É 

necessária uma análise capaz de afastar-se um pouco do entusiasmo com os meios consensuais 

e de analisar o seu desenvolvimento de um ponto de vista crítico. 

É importante também mencionar que a intenção declarada desta tese não é sustentar o 

afastamento da adoção dos meios consensuais sistematicamente, como uma forma válida de 

tratamento e composição de conflitos diante da garantia do acesso à justiça.  

O que se pretende é rever os discursos que fundamentam os meios consensuais, alertar 

para os riscos que possam advir de sua adoção indiscriminada, demonstrar que há questões 

críticas do ponto de vistas material e procedimental, as quais devem ser objeto de reflexão, e 

buscar oferecer algumas respostas a elas.  

A tese se norteará pelas seguintes questões, já acompanhadas de suas hipóteses. 

 

Questão 1: Quais os riscos que a adoção institucionalizada de meios consensuais, em 

disputas com partes com grande disparidade de poder, pode representar para a adequação de 

composição de disputas, para a justiça do procedimento e para a justiça do resultado?  

 

Do ponto de vista procedimental, os meios consensuais, dada a sua informalidade e o 

sigilo em que é conduzido, possuem menos controle do que o processo adjudicatório a fim de 

coibir os abusos de uma parte em relação à outra, menos mecanismos de assegurar a 

imparcialidade do terceiro (seja como mediador ou como julgador), e menos mecanismos para 

que as diferenças de poder existentes entre as partes não afetem o seu desempenho e articulação 

dos meios de defesa de seus interesses. 
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Owen Fiss desenvolveu essa crítica em seu estudo, apontando que os resultados 

benéficos das ADRs alardeados por seus defensores pressupõem que as partes sempre estejam 

em igualdade de condições. Contudo, não é o que ocorre no âmbito das ADRs, no qual, tal qual 

no processo judicial, o acordo também é dado em função do poder financeiro que as partes 

dispõem e quanto elas podem suportar o tempo e os custos da litigância. Ou seja, a capacidade 

de suportar os custos do processo afeta de forma decisiva o acordo, o que vai contra “um 

conceito de justiça que busca tornar a riqueza das partes irrelevante”18. 

Outro ângulo de análise em que se insere esta crítica é a comparação feita por Marc 

Galanter entre os repeated players ou litigantes habituais – litigantes que são “clientes” 

frequentes do Judiciário e mobilizam muitos casos, muitas vezes repetitivos, e possuem poderio 

econômico acentuado – e os one-shooters ou litigantes eventuais – que ocasionalmente 

frequentam o Poder Judiciário em casos de necessidade, não possuindo o mesmo domínio das 

técnicas processuais e o mesmo controle da situação que os repeated players19. 

Galanter é claro em afirmar que as vantagens experimentadas pelo repeated player na 

adjudicação são também observadas nos meios consensuais, pois eles possuem considerável 

poder de barganha, além de visão mais ampla que lhe permite utilizar os meios consensuais de 

forma estratégica e em favor de seus interesses, em prejuízo do litigante ocasional20. 

No Brasil, a preocupação entre as vantagens dos repeated players sobre os one 

shooters é externada inclusive para além do plano da litigância em si, mas também no próprio 

desenho institucional que se forma a partir de uma combinação entre a política de tratamento 

consensual de disputas e as reformas processuais para lidar com casos repetitivos para 

padronizar os julgamentos (vide, por exemplo, os mecanismos de uniformização de julgamento, 

como o IRDR e a atual configuração dos recursos especiais e extraordinários repetitivos). 

Daniela Monteiro Gabbay e outros entendem ser razoável especular que esse contexto vai 

beneficiar ainda mais os repeated players, que vêm se envolvendo ativamente nas reformas 

institucionais, influenciando-as e acentuando as suas vantagens, mormente a possibilidade de 

atingir julgamentos amplos e vinculantes21. 

Do ponto de vista material, os meios consensuais podem ser problemáticos por dois 

motivos: (i) porque não possuem necessariamente um referencial objetivo normativo, 

                                                           
18 FISS, Owen. Against Settlement, cit., p. 1073-1090, p. 1076. 
19 GALANTER, Marc. Why the haves come out ahead: speculations on the limits of legal change. Law and 

Society Review, Denver, v. 9, n. 1, p. 95-160, 1974, p. 97. 
20 GALANTER, Marc. Why the haves come out ahead, cit., p. 104-106. 
21 GABBAY, Daniela Monteiro et al. Why the 'Haves' Come Out Ahead in Brazil? Revisiting Speculations 

Concerning Repeat Players and One-Shooters in the Brazilian Litigation Setting. FGV Direito SP Research Paper 

Series n. 141, 2016, p. 17-18. 
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possibilitando que a parte mais capacitada controle seu resultado em desfavor da parte mais 

vulnerável, e (ii) porque são incapazes de dar uma interpretação oficial do Direito, o que, em 

alguns casos, pode representar o óbice ao reconhecimento e efetivação de direitos. 

Nesse sentido, Richard Posner ainda esclarece que os acordos realizados 

extrajudicialmente ou pré-processualmente dificilmente são levados para homologação e 

publicizados, remanescendo confidenciais. Essa confidencialidade estimula o grande litigante 

a realizar acordos em série e em sigilo, não reconhecendo sua responsabilidade pelos fatos, a 

fim de evitar um julgamento público que estimularia demandas semelhantes22. 

Além disso, a institucionalização do acordo, por este não ter um referencial objetivo 

pré-determinado ou mandatório, pode levar a situações nas quais o acordo serviria apenas como 

um mercado de desconto de direitos, pois, mediante o processo adjudicatório, o interessado 

muito provavelmente obteria o direito pleiteado integralmente. 

  

Questão 2: Como a adjudicação pode influenciar os meios consensuais no tocante a: 

(i) estabelecimento de parâmetros materiais para a realização dos acordos; (ii) devido 

processo na realização do meio consensual; (iii) incentivos e desincentivos à sua utilização. 

 

Em relação ao item (i), a hipótese que aqui se levanta é que as decisões judiciais 

inevitavelmente influenciam o conteúdo dos acordos, fornecendo parâmetros para a sua 

celebração. Isso porque os negociantes, especialmente aqueles que figurariam como repeated 

players, costumam considerar, no momento da composição, quais são suas alternativas ao 

acordo, mormente suas chances de vencer ou não em um processo adjudicatório. 

Essa influência no conteúdo dos acordos tende a se intensificar conforme técnicas de 

julgamento de eficácia expandida entrem em cena, como é o caso dos recursos extraordinários 

e especiais repetitivos (art. 1.036 do CPC/15) e o incidente de resolução de demandas repetitivas 

(art. 976 do CPC/15), 

A grande hipótese, que parte de todas essas constatações, é que os acordos firmados 

em programas institucionalizados de composição consensual não são absolutamente alheios à 

interpretação oficial da Lei e da Constituição. Sua identificação com o resultado de uma 

heterocomposição judicial pode se dar pela própria escolha da parte que antevê o resultado de 

um julgamento judicial ou, ainda, para atender um critério de legalidade ou de respeito ao 

interesse público envolvido.  

                                                           
22 POSNER, Richard. Economic analysis of law. 8. ed. New York: Aspen, 2011, p. 763-772. 
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Em relação ao item (ii), a hipótese é de que o Judiciário deve atuar como fiscal do 

devido processo legal mínimo que norteia os meios consensuais, especialmente zelando pelos 

princípios que já foram positivados a respeito da atuação do conciliador ou mediador, como o 

art. 166 do Código de Processo Civil e do art. 2° da Lei n. 13.140/2015.  

Esse devido processo legal deve se estender ainda ao desenho de programas de 

mediação ou conciliação que envolvam a tentativa de autocomposição em um grande número 

de casos, a exemplo dos mutirões judiciais ou extrajudiciais envolvendo litigantes repetitivos.  

O desenho desses programas deve se atentar, por exemplo, à independência em relação 

aos grandes litigantes envolvidos e à imparcialidade na condução dos trabalhos.  

O simples controle, todavia, pode se mostrar inadequado e interferências indesejadas 

na autonomia da vontade podem emergir.  

 

Questão 3: Diante da tensão entre os riscos do uso da via consensual e, de outro lado, 

a provável incapacidade do processo adjudicatório judicial em atender a todas as expectativas 

de acesso à justiça, quais possíveis soluções para os problemas relacionados ao uso dos meios 

consensuais, dentro e fora da adjudicação? 

 

Esta é pergunta propositiva do trabalho, para a qual duas hipóteses são cogitadas. 

A primeira: quando o meio consensual está inserido no sistema de justiça e envolve 

disputantes em disparidade de poder, especialmente litigantes repetitivos e litigantes eventuais, 

algumas balizas materiais mínimas devem ser consideradas no resultado dos acordos, como a 

observância de leis protetivas, a vedação de benefícios unilaterais ao grande litigante sem 

qualquer justificativa ou contrapartida, e a legalidade e equilíbrio nas cláusulas do acordo. Se o 

meio consensual não respeita essas balizas, violando normas protetivas, servindo apenas para o 

grande litigante gerar “descontos”, ou dando espaço para práticas abusivas, então ele deve ser 

simplesmente considerado inadequado. 

A segunda: quanto ao desequilíbrio de poder entre grandes litigantes e litigantes 

ocasionais, existe um arcabouço de devido processo legal mínimo, princípios e garantias dos 

meios consensuais que deve ser observado para a validade dos acordos. Esse arcabouço, 

todavia, não é suficiente para resolver questões mais amplas de vantagens dos grandes 

litigantes, sendo necessário o desenvolvimento de outros conceitos e garantias dos meios 

consensuais, com a inclusão da ideia de participação entre as garantias dos meios consensuais. 
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A inovação da tese reside principalmente nas questões a serem investigadas, que 

diferem das questões habitualmente suscitadas quando do estudo dos meios consensuais, 

normalmente focados em seus benefícios e suas técnicas. 

Isso porque as perguntas da pesquisa focam em eventuais problemas gerados pela 

adoção dos meios consensuais e nas soluções para esses problemas, inclusive avaliando a 

adequação da adoção desses meios em determinadas situações. 

Também se entende como uma contribuição original o uso do referencial teórico de 

Marc Galanter e outros autores mais voltados ao estudo sociológico do processo, bem como a 

adoção de uma abordagem empírica na investigação das perguntas de pesquisa propostas, a fim 

de desvelar como efetivamente se dão as relações entre Poder Judiciário e meios consensuais, 

sem perder o referencial teórico-dogmático de como elas deveriam se dar. 

Por fim, entende-se original a contribuição a tais discussões mediante a adoção do 

método do estudo de caso, que recai sobre situação contemporânea à elaboração da presente 

tese, qual seja, as disputas em torno da reparação das vítimas do rompimento da Barragem do 

Fundão, de propriedade da mineradora Samarco e situada na cidade de Mariana em Minas 

Gerais, e a instituição do Programa de Indenização Mediada (“PIM”) para indenizar 

consensualmente as vítimas.  

O caso mostra alguns riscos que os meios consensuais podem apresentar quando 

aplicados em um contexto de populações vulneráveis e de grande disparidade de poder. Ao 

mesmo tempo, mostra muitas interações com o Judiciário e outras instituições de justiça.  

 

A tese é dividida em cinco capítulos. 

O Capítulo 1 busca reler os discursos de acesso à justiça que influenciaram a pauta de 

pesquisa, as alterações legislativas e as mudanças institucionais no Brasil nas últimas quatro 

décadas e posicionar o estímulo aos meios consensuais em relação a esses discursos. O capítulo 

tem como propósito entender o que motiva a adoção dos meios consensuais no atual contexto 

de litigiosidade que se apresenta no Brasil. 

O Capítulo 2 trata da crítica aos meios consensuais sob a óptica do risco de 

enfraquecimento das leis estatais e formação de jurisprudência. O capítulo debate se as críticas 

possuem pertinência no cenário atual e se elas indicam a necessidade de revisão na relação entre 

a autonomia da vontade e a observância da lei nas soluções alcançadas pelos meios consensuais. 

Discute-se também se há balizas materiais que as soluções consensuais devem observar em 

casos com disparidade de poder. 
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O Capítulo 3 trata dos riscos para o devido processo legal e para a isonomia que os 

meios consensuais podem representar em um contexto de desigualdade entre as partes. Neste 

capítulo, a questão será abordada pela óptica da vulnerabilidade e da tipologia proposta por 

Marc Galanter, que divide os disputantes em “repeated players” e “one shooters”23. 

Este capítulo abordará como o processo judicial lida com a disparidade de poder entre 

as partes e como os meios consensuais o fazem. O capítulo também discutirá se o atual 

arcabouço teórico e normativo dos meios consensuais é capaz de lidar com a disparidade de 

poder tanto no plano da dinâmica dos meios consensuais quanto no plano mais amplo dos 

desenhos dos programas consensuais. 

O Capítulo 4 trata da interação entre adjudicação estatal e meios consensuais, sob o 

viés da transformação da disputa proposto por William L. F. Felstiner e outros24, buscando 

compreender como o Poder Judiciário pode interferir na forma de processamento de disputas 

pelos meios consensuais e nos resultados que eles alcançam. O capítulo possui uma parte 

descritiva e uma parte que discute os critérios e limites para homologação de autocomposições 

em juízo.  

A função do capítulo dentro da tese é não apenas investigar como o Judiciário influi 

nos meios consensuais, mas também entender se existem pontos de contato entre adjudicação 

e meios consensuais que possam ser aproveitados para endereçamento dos riscos destes últimos. 

Por fim, o Capítulo 5 aborda o estudo de caso realizado sobre o Programa de 

Indenização Mediada (“PIM”) da Fundação Renova, relativo à reparação e compensação de 

danos decorrentes do rompimento Barragem do Fundão. Com o estudo de caso, buscaremos 

entender se, na prática, sustentam-se as preocupações com os riscos dos meios consensuais, 

testando assim a pertinência das observações teóricas feitas nos capítulos anteriores.  

Ao final, a tese buscará responder às perguntas formuladas acima com base nos aportes 

teóricos e no estudo de caso. 

  

                                                           
23 GALANTER, Marc. Por que “quem tem” sai na frente: especulações sobre os limites da transformação no direito 

(trad. e org. Ana Carolina Chasin). São Paulo: FGV Direito SP, 2018. 
24 FELSTINER, William L.F.; ABEL, Richard L.; SARAT, Austin. The Emergence and Transformation of 

Disputes: Naming, Blaming, Claiming… Law & Society Review, v. 15, n. 3/4, p. 631-654, 1980-1981. 
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CAPÍTULO 1 - MEIOS CONSENSUAIS, ACESSO À JUSTIÇA E 

LITIGIOSIDADE 

 

1.1. Uma breve delimitação do que se adota como “meio consensual de solução de 

disputas”. 

 

O estudo dos meios consensuais de solução de disputas por processualistas civis e por 

estudiosos das instituições judiciárias posicionou os meios consensuais dentro de uma categoria 

mais ampla de “meios alternativos de solução de conflitos”, expressão derivada de sua 

correspondente em língua inglesa “alternative dispute resolution”, ou simplesmente ADR. A 

sigla foi adotada na literatura brasileira para designar os meios de resolução de disputas 

diferentes e substitutivos da sentença judicial25. 

São meios muito diferentes entre si, com raízes, históricos e funcionalidades diversos, 

bastando notar que sob a mesma sigla são colocados meios heterocompositivos não judiciais, 

como a arbitragem, e meios autocompositivos, como a mediação, tendo em comum apenas o 

fato de que são alternativos à sentença judicial. Isso denota que o termo foi cunhado a partir da 

visão específica de quem tem o processo civil e a adjudicação estatal como centro do sistema 

de solução de disputas. 

Mais recentemente, o discurso em torno dos ADR foi reposicionado para que passem 

a ser entendidos não como meios “alternativos” mas sim “adequados” de solução de disputas, 

como forma de reformulação da ideia de que seriam meios acessórios ou suplentes do processo 

judicial, podendo ganhar centralidade e autonomia no debate sobre solução de conflitos26. 

Visto sob o prisma da composição de disputas, os meios consensuais são aqueles em 

que se busca uma solução dada pelas próprias partes em consenso, pressupondo, portanto, um 

genuíno acordo de vontades, sendo esse o elemento mínimo para sua caracterização.  

Costumam ser opostos aos meios adjudicatórios, caracterizados pela 

heterocomposição, ou seja, a solução dada por um terceiro, com força impositiva e coercitiva27. 

                                                           
25 Cf. SILVA, Paulo Eduardo Alves da. Solução de controvérsias: métodos adequados para resultados possíveis e 

métodos possíveis para resultados adequados. SALLES, Carlos Alberto de; LORENCINI, Marco Antonio Garcia 

Lopes; SILVA, Paulo Eduardo Alves da. Negociação, Mediação e Arbitragem: Curso básico para programas de 

graduação em Direito. São Paulo: Método, p. 1-25, 2012, p. 4. 
26 SILVA, Paulo Eduardo Alves da. Solução de controvérsias, cit., p. 11-12. 
27 SANDER, Frank E. A. Varieties of Dispute Processing. LEVIN, Leo A.; WHEELER, Russell R. (edit.) The 

Pound Conference: Perspectives on Justice in the future. St. Paul, MN: West Publishing, p. 66-87, 1979, p. 69.  
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Não se ignora que os meios consensuais possam ter outros objetivos que não sejam a 

composição da disputa, ou seja, a enunciação pelas próprias partes da norma concreta que regerá 

o caso específico28. Sobretudo quando se fala em mediação, evoca-se a ideia de que seu maior 

objetivo é o restabelecimento da comunicação entre as partes, e não obter efetivamente uma 

composição.  

Ademais, há abordagem específica da mediação, conhecida como “mediação 

transformativa”, que coloca como seu objetivo principal não a resolução da disputa, mas sim o 

exercício da autodeterminação e autorreconhecimento das pessoas, revalorizando o indivíduo, 

bem como o exercício do reconhecimento do outro, exercitando o respeito e a consideração 

mútuos29.  

A consideração de outras dimensões dos meios consensuais justifica outras abordagens 

científicas e acadêmicas. 

Contudo, para a finalidade do presente trabalho, que é a compreensão do uso dos meios 

consensuais como forma de acesso à justiça e sua interação com o processo judicial e as 

possíveis críticas que isso pode receber, a análise dos mecanismos consensuais sob a limitada 

óptica da composição de disputas se revela mais adequada. 

Outra delimitação necessária antes de se adentrar ao tema diz respeito à abrangência 

da categoria meios consensuais.  

É comum apontar a negociação direta como um meio consensual de solução de 

disputas, que se caracteriza pela comunicação não intermediada entre as partes para a busca de 

um acordo30.  

No entanto, a negociação é atividade bastante comezinha e até trivial. Isso nos leva a 

questionar se, para fins de estudo sob a óptica do acesso à justiça, é de interesse científico incluir 

no seu escopo algo cuja ocorrência e resultados não estão associado a qualquer interferência 

institucional.  

Assim, é necessário delimitar que a negociação direta apenas é de interesse de estudo 

na medida em que ela ocorre mediante algum canal institucional ligado à resolução de disputas, 

que possa ser tido como um indutor ou facilitador de negociações.  

                                                           
28 TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis. 4. ed. São Paulo: Método, 2018, p. 17. 
29 BUSH, Baruch Robert A.; FOLGER, J. P. La promesa de mediación: como afrontar el conflito a través del 

fortalecimimento proprio y el reconocimiento de los otros. Buenos Aires: Granica, 1986, p. 46-49, 129-134. 
30 TARTUCE, Fernanda; FALECK, Diego; GABBAY, Daniela Monteiro. Meios alternativos de solução de 

conflitos. Rio de Janeiro: FGV, 2015, p. 19. 
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Por exemplo, a Administração Pública ou até grandes litigantes podem instituir e 

estimular canais e procedimentos internos de acesso para que indivíduos negociem suas 

controvérsias de forma não mediada31.  

Assim, ao se tratar de meios consensuais, o presente trabalho está abrangendo também 

esses mecanismos. 

De outro lado, existe a discussão em torno da diferenciação entre conciliação e 

mediação, travada tanto no plano prático quanto no plano teórico-dogmático.  

É certo que o Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15) traz essa distinção no artigo 

165, §§2° e 3°, diferenciando os métodos pelo tipo de relação entre as partes para a qual eles 

seriam adequados32.  

Além disso, também na literatura brasileira, encontram-se tentativas de diferenciação 

racional com base na sua utilidade prática33, além de obras relevantes que abordam conciliação 

e mediação de forma específica e distinta34.  

Não se pretende aqui um aprofundamento sobre a viabilidade dogmática ou sobre a 

utilidade da distinção35, mas sim se faz essa digressão apenas para justificar que os meios 

consensuais serão tratados indistintamente. 

                                                           
31 Em pesquisa empírica realizada junto à Procuradoria-Geral do Município de São Paulo, foi identificado 

procedimento não mediado, instituído pelo Decreto Municipal n. 53.066/2012, em que os cidadãos poderiam 

“negociar” pedidos de indenização extrajudicial por danos decorrentes de responsabilidade extracontratual 

mediante a instauração de processo administrativo. Não obstante, questionou-se se tal procedimento configura 

efetivamente uma negociação, pois o resultado é dado após a análise pela Procuradoria dos pleitos e das provas 

carreadas pelos cidadãos, em um processo mais próximo da adjudicação (BERGAMASCHI, André Luís. A 

resolução dos conflitos envolvendo a Administração Pública por meio de mecanismos consensuais. 

Dissertação (mestrado). São Paulo, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2015, p. 234-235, 239). 
32 Art. 165. (...) § 2º O conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior 

entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de 

constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. § 3º O mediador, que atuará preferencialmente nos 

casos em que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará aos interessados a compreender as questões e os 

interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar, por si 

próprios, soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. 
33 SILVA, Paulo Eduardo Alves da. Mediação e conciliação, produtividade e qualidade. Revista do Advogado. 

São Paulo, AASP, n. 123, ago./2014, p. 40-47, p. 41 
34 Confira-se: TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis, cit.; SILVA, Érica Barbosa e. Conciliação 

judicial. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013. 
35 Em escrito anterior, sobre esse tema já concluímos que: “existe uma diferenciação cultural no Brasil hoje e um 

tratamento diferenciado pelos órgãos responsáveis pela solução de conflitos, mormente o Poder Judiciário. A 

divisão entre mediação e conciliação é, inclusive, insuficiente, pois existem diversas gradações e técnicas de 

condução da comunicação, com diferentes objetivos, que não se resumem a (i) focar no acordo ou (ii) focar no 

relacionamento ou em qualquer outra colocação dicotômica. Todavia, essa mínima diferenciação é útil na medida 

em que se distinguem diferentes técnicas adequadas a diferentes profundidades de intervenção e a diferentes perfis 

de conflito. (...) Por outro lado, não parece correto tratar as duas figuras de forma estanque, porque o tratamento 

adequado de cada conflito pode revelar a necessidade de uso de técnicas mistas. Por isto, a pessoa habilitada a 

atuar como conciliador ou mediador deve ter esse arsenal de diferentes técnicas à sua disposição 

(BERGAMASCHI, André Luís. A resolução dos conflitos envolvendo a Administração Pública por meio de 

mecanismos consensuais, cit., p. 119-120). 
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Embora essas discussões sejam conhecidas e consideradas, e que possam inclusive 

repercutir no desenho de programas consensuais, o objetivo da presente é tese é analisar 

criticamente a introdução generalizada do consenso, como forma de acesso à justiça, e 

relacionar o seu desenvolvimento com a adjudicação. 

Além das próprias conclusões que já pudemos delinear a respeito da discussão, outros 

motivos levam o presente trabalho a tomar esse caminho metodológico: 

a) A maior parte das críticas aos meios consensuais não consideram as 

diferenciações entre eles, mas muito mais suas características comuns; 

b) A progressiva institucionalização dos meios consensuais via 

Judiciário no Brasil é feita levando em consideração os meios consensuais de forma 

mais ampla, podendo se notar, por exemplo, que a Resolução n. 125/CNJ e o CPC/15 

tratam tanto de conciliação quanto de mediação; 

c) Há pesquisas acadêmicas prévias que admitem a adequação de abordar 

os meios consensuais indistintamente para determinadas análises36. 

 

Assim, quando se falar em “meio consensual”, estar-se-á referindo a qualquer prática 

que contenha as características comuns entre conciliação, mediação e negociação direta, esta 

última, desde que tenha algum significado para o sistema de justiça.  

O produto de qualquer desses meios consensuais, decorrente de uma autocomposição 

bilateral, será, por sua vez, referido indistintamente como “acordo”. 

 

 

1.2. A relação entre meios consensuais e acesso à justiça. 

 

Acesso à justiça e meios consensuais de solução de conflitos são temas que se 

imbricam das mais variadas formas.  

Os meios consensuais são vistos como forma de ampliação do acesso à justiça, no 

sentido de viabilizarem sua distribuição a uma parcela maior da população, com um alcance 

mais amplo do que o processo judicial.  

Dentro de uma concepção universalista do acesso à justiça, seriam, portanto, 

importantes instrumentos de sua promoção.  

                                                           
36 Nesse sentido: GABBAY, Daniela Monteiro. Mediação e Poder Judiciário, cit., p. 48. 
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São vistos também como instrumento de realização de acesso à justiça em outra 

acepção: são meios de solução de conflitos que, em tese, propiciam soluções com maior 

agilidade, menores custos e de forma mais adequada – um mote repetido com bastante 

frequência na literatura sobre o tema37.  

Em realidade, desde que desembarcou no Brasil a obra “Accesso à Justiça”, de Mauro 

Cappelletti e Bryan Garth, na qual se preconizava uma “terceira onda” de acesso à justiça, com 

enfoque na pluralidade de instituições e procedimentos, dentre os quais o emprego de meios 

consensuais e de procedimentos informais38, que os termos “acesso à justiça” e “meios 

consensuais” passaram a ser relacionados nos mais diferentes contextos.  

Todavia, cumpre buscar algumas delimitações importantes para os termos: de que 

acesso à justiça se falava então, e de que acesso à justiça se fala agora? Como os meios 

consensuais se relacionam com as diferentes concepções de acesso à justiça? Nesse sentido, 

precisamos entender os contextos em que ambos os termos foram e são hoje empregados.  

A depender da acepção que se adote do que é “acesso à justiça”, os meios consensuais 

estão sendo empregados para ampliação ou para redução desse acesso?  

A pergunta que se sucede a essa primeira é: que tipo de justiça os meios consensuais 

se propõem a entregar?  

Uma justiça procedimental, rápida, eficiente, dotado de garantias processuais 

suficientes para prevenir o viés do agente intermediador envolvido? Uma justiça 

individualizada, de soluções construídas com respeito aos desejos e interesses individuais das 

partes envolvidas, que resulte em soluções únicas e não replicáveis para outros casos? Ou a 

entrega de resultados isonômicos, que produzam decisões públicas e replicáveis, que auxiliem 

na tutela de outros casos semelhantes, e reflitam as normas de direito positivo? 

Antes de responder a tais perguntas, faz-se importante, em um primeiro momento, 

atualizar a concepção de acesso à justiça. Em seguida, analisar quais os discursos subjacentes 

à associação entre meios consensuais e acesso à justiça. Estas definições serão relevantes para 

orientar as discussões sobre as críticas dirigidas aos meios consensuais.  

 

 

1.3. Acesso à Justiça: garantia e direito social. 

                                                           
37 Kazuo Watanabe coloca os meios consensuais em uma perspectiva de “acesso à ordem jurídica justa” de forma 

efetividade, tempestiva e adequada (WATANABE, Kazuo. Política pública do Poder Judiciário nacional para 

tratamento adequado dos conflitos de interesses. Revista de Processo, n. 195, p. 381-389, maio/2011, p. 385). 
38 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça (trad. Ellen Gracie Northfleet). Porto Alegre: SAFe, 

1988, p. 67, 72. 
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A presente tese analisa o tema dos meios consensuais sob a perspectiva do acesso à 

justiça, Todavia, é necessário se perguntar o que significa falar em acesso à justiça no Brasil de 

hoje, uma vez que o termo é identificado de forma bastante difusa na literatura, é empregado 

com significados variados nas últimas décadas, e, inclusive, tem sido utilizado para embasar 

discursos contraditórios. 

É adequado situar a presente tese nos estudos voltados ao potencial transformativo do 

Direito, cujos estudos analisam as leis em si, a sua aplicação na prática, os meios de solução de 

conflito, e os mecanismos de solução de disputas a partir de sua capacidade de promover 

mudanças sociais redistributivas e promotoras de igualdade social ou de diminuição das 

desigualdades39.  

Nesse passo, é mais preciso afirmar que a tese se insere em uma pauta de resgate do 

acesso do acesso à justiça como preocupação central das políticas públicas e do interesse 

acadêmico, no sentido de inserção da população desprovida de acesso ao sistema de justiça, de 

melhoria desse acesso, e de redistribuição deste mesmo acesso entre os diversos atores da 

sociedade.  

Assim, ancoramos a presente tese nas ideias de Marc Galanter sobre as possibilidades 

de redistribuição do processo civil e a disparidade de poder entre as partes40. 

Embora Marc Galanter, um dos próprios precursores dessa linha de estudos, hoje se 

mostre mais céticos sobre a capacidade do Direito em promover mudança social41, estudos no 

Brasil têm se afiliado a esta linha. Tais estudos demandam atenção, alertando e demonstrado 

que o acesso à justiça, sob a perspectiva distributiva, vinha gradativamente se tornando um 

“non-issue”, mantido em segundo plano na pauta política e acadêmica, a qual dominada por 

uma concepção economicista da justiça, pautada por representantes do Judiciário enquanto 

                                                           
39 Marc Galanter expressamente situa o estudo “Why the haves come out ahead?”, importante referencial teórico 

desta tese, como um ensaio especulativo sobre o potencial do sistema jurídico ser utilizado como meio de 

transformação redistributiva, isto é, equalizadora (GALANTER, Marc. Por que “quem tem” sai na frente, cit., 

p. 43).  
40 GALANTER, Marc. Por que “quem tem” sai na frente, cit., p. 43 
41 Ver: GALANTER, Marc et al. Talking about the limits of legal change: an interview with Marc Galanter. 

Revista de Estudos Empíricos em Direito, São Paulo, v. 1, n. 2, jul. 2014, p. 200-211, p. 205. Em introdução ao 

artigo “Why ‘The Haves’ Come Out Ahead?” publicada em 2014, 40 anos após a publicação do artigo original, 

Galanter apresenta sua visão atual das coisas, entre o ceticismo sobre os limites da mudança legal a necessidade 

de se continuar buscando caminhos para tanto, ao afirmar: “O domínio jurídico proporciona um solo 

excepcionalmente fértil para a ilusão, então, não é de se surpreender que nosso entendimento sobre o 

funcionamento do direito seja constantemente desviado por pensamentos esperançosos. Não obstante meu 

ceticismo, sou recorrentemente seduzido pela ideia de que o direito pode não apenas regrar nossas obrigações, mas 

também ajudar a transformá-las em mais próximas de nossos sonhos de justiça. Então eu continuo adepto da 

máxima “seja um pessimista do intelecto, mas um otimista na vontade (..)” (GALANTER, Marc. Por que “quem 

tem” sai na frente, cit., p. 33). 
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corporação e por representantes da academia e da advocacia ligados a uma visão do sistema de 

justiça das camadas mais altas42. 

Maria Cecília de Araújo Asperti chega a questionar se os estudos relativos a acesso à 

justiça e sua relação com técnicas processuais seriam descontextualizados ou ultrapassados, em 

razão do grande volume de demandas em trâmite perante o Poder Judiciário, em que se observa 

processos demais. Mas, conclui que a pauta está longe de estar superada, pois o excesso de 

processos não reflete necessariamente mais acesso à justiça ou participação efetiva de diferentes 

grupos e indivíduos no sistema de justiça. Indica, isto sim, a necessidade de investigação sobre 

o perfil dessa litigiosidade, especialmente do ponto de vista de quem está utilizando o sistema 

de justiça43. 

Daniela Monteiro Gabbay, Maria Cecília Asperti e Susana Henriques da Costa, 

abordam a questão da pauta de pesquisa em Direito a partir da concepção de que acesso à justiça 

deve ser visto como um direito social, mas com o reconhecimento de que, como todo direito 

desse tipo, está sujeito à escassez dos recursos para promovê-lo, e, como consequência, também 

sujeito a decisões distributivas44.  

Essa visão já era vislumbrada por alguns processualistas quando da promulgação da 

Constituição de 198845 e deve ser resgatada exatamente porque se verifica hoje uma distribuição 

desigual do acesso. 

É o que adverte também Marc Galanter, ao afirmar que embora o acesso à justiça tenha 

se iniciado com um viés de ampliação do reconhecimento de direitos para aqueles que não 

possuíam acesso, as escolhas sobre quais direitos serão perseguidos e sobre a alocação de 

recursos para tanto são, de fato, decisão distributiva “política” 46.  

                                                           
42 GABBAY, Daniela Monteiro; ASPERTI, Maria Cecília; COSTA, Susana Henriques da. Are the Haves getting 

even more ahead than ever? Reflections on the political choices concerning access to justice in Brazil in the 

search of a new agenda. FGV Direito SP Research Paper Series n. 158. 2017. Disponível em: 

<https://ssrn.com/abstract=2998779>, acesso em 05.03.2019.  
43 ASPERTI, Maria Cecilia de Araújo. Acesso à justiça e técnicas de julgamento de casos repetitivos. Tese 

(doutorado). São Paulo, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2018, p. 287. 
44 GABBAY, Daniela Monteiro; ASPERTI, Maria Cecília; COSTA, Susana Henriques da. Are the Haves Getting 

Even More Ahead Than Ever?, cit., p. 5. Disponível em: 

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2998779>. Acesso em 08.11.2018.. 
45 Calmon de Passos afirmou, em artigo da época da assimilação do Projeto Florença, acreditar que estivéssemos 

nos encaminhando para o processo como instrumento político de participação, em razão da ampliação dos meios 

de acesso ao cidadão comum. Todavia entendeu necessário reconhecer que “se há insuficiência, sendo impossível 

o atendimento de toda as necessidades de todos os indivíduos, há que se definir quem ficará com o que na partilha 

do que é produzido e do que está disponível. Por outro lado, se existe interdependência, impõe-se, igualmente, 

organizá-la, evitando-se a irracionalidade do esponteísmo. E então uma coisa como outra conduz ao tratamento 

desigual dos integrantes do mesmo grupo, o que só se faz possível mediante disciplina coercitiva da convivência 

social” (PASSOS, José Joaquim Calmon de. Democracia, participação e processo. GRINOVER, Ada Pellegrini 

et. al. (org.). Participação e Processo. São Paulo: RT, 1988, p. 85, 95). 
46 GALANTER, Marc. Acesso à justiça em um mundo de capacidade em expansão. Revista Brasileira de 

Sociologia do Direito, Porto Alegre, ABraSD, v. 2, n. 1, p. 37-49, jan./jun., 2015, p. 46. 
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Analisar e priorizar iniciativas distributivas implica reconhecer que, nos programas e 

medidas de acesso à justiça, há agendas diversas e conflitantes47. 

Essa visão diverge da ideia de universalização trazida pelo “Projeto Florença”, projeto 

de pesquisa de Mauro Cappelletti e Bryan Garth desenvolvido nos anos 70 e assimilado no 

Brasil no início dos anos 90, em um contexto político, social e econômico bastante diverso 

daquele encontrado pelos autores na época de seu desenvolvimento. Segundo as autoras, a 

assimilação acrítica de tal estudo propiciou leituras diversas e orientações antagônicas a respeito 

do acesso à justiça48, que sustentam até mesmo medidas de diminuição do acesso para menos 

favorecidos ou deterioração dos instrumentos à sua disposição. 

 As ondas renovatórias de acesso à justiça passaram a ser estudadas com intensidade 

após a tradução do relatório final “Access to Justice”, por Ellen Gracie Northfleet, no ano de 

1988, em meio à promulgação da Constituição Federal “cidadã”, quando o Brasil se tornava um 

Estado Democrático de Direito e a defesa de direitos estava no centro da pauta. Este contexto 

favoreceu a recepção da pesquisa como marco teórico para a facilitação do acesso à justiça e a 

defesa de direitos49.  

Todavia, o Brasil não era – e não é – um estado de bem estar social (“welfare state”) 

consolidado.  

À época, não se compreendeu de forma adequada que, em verdade, a pesquisa de 

Cappelletti e Garth era um levantamento empírico de mais de oito anos, em que estudiosos 

narravam as soluções que diversos e muito distintos ordenamentos davam como resposta à 

ampliação do acesso, consolidando o seu “welfare state”50. 

Logo, não se trata de uma leitura dogmática ou prescritiva do acesso à justiça, como 

se a pesquisa indicasse os três caminhos que os sistemas jurídicos devem seguir.   

Isso é narrado para concluir que, apesar da importância do Projeto Florença, cada 

solução pesquisada possuía seu tempo e contexto próprios, não sendo possível olhar para os 

problemas do nosso país com as mesmas lentes daqueles pesquisadores, pois eles não serão os 

mesmos.   

                                                           
47 GALANTER, Marc. Acesso à justiça em um mundo de capacidade em expansão, p. 46. 
48 GABBAY, Daniela Monteiro; ASPERTI, Maria Cecília; COSTA, Susana Henriques da. Are the Haves Getting 

Even More Ahead Than Ever?, cit., p. 4. 
49 ASPERTI, Maria Cecília de Araújo; SOUZA, Michel Roberto Oliveira de. Desmistificando a “Cultura do 

Acordo”. FREITAS JR., Antonio Rodrigues; ALMEIDA, Guilherme Assis de (coor.); SOUZA, Michel Roberto 

Oliveira de (org.). Mediação e Novo Código de Processo Civil. Curitiba: Juruá, 2018, p. 17-50, p. 19-20. 
50 ASPERTI, Maria Cecília de Araújo; SOUZA, Michel Roberto Oliveira de. Desmistificando a “Cultura do 

Acordo”, cit., p. 19-20. 
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E, na verdade, essa assimilação acrítica levou não apenas a uma expectativa de um 

pleno “welfare state”, nunca atingido, como também obscurece as diferentes orientações que 

pautaram os debates de acesso à justiça nos anos seguintes, não baseados na universalização 

mas sim em outros valores, o que também ocorreu com a assimilação dos meios consensuais. 

 

 

1.4. Reforma do Judiciário e acesso à justiça.  

 

Durante a década de 80, período da redemocratização brasileira, é constatado um 

alinhamento da produção legislativa com a concepção universalista do acesso à justiça, com a 

criação dos Juizados de Pequenas Causas (Lei n. 7.244/1984) e promulgação da Lei de Ação 

Civil Pública (Lei n. 7.347/84), ambos instrumentos para inserir no sistema de justiça demandas 

e pessoas que antes não possuíam uma porta de entrada51. 

Os Juizados visavam, conforme sua exposição de motivos52, superar barreiras de 

acesso da população ao sistema de justiça, com o reconhecimento da inadequação do processo 

judicial tradicional e da estrutura do Judiciário para lidar com disputas do indivíduo comum, e 

com o reconhecimento de que o custo e o tempo do processo judicial não viabilizavam o acesso 

ao Judiciário desse tipo de disputa. Impunha-se, portanto, “remover todos os obstáculos que a 

isso se antepõem” 53.  

A Lei visou, assim, endereçar a questão da litigiosidade contida, ou seja, aquela 

litigiosidade que não chega ao judiciário porque os estímulos são muito pequenos, e os custos 

não compensam54. 

Por sua vez, a Lei de Ação Civil Pública partiu de um reconhecimento da incapacidade 

do Judiciário de lidar de forma adequada com conflitos de abrangência coletiva, bem como da 

crítica à essência individualista das normas de direito processual civil e ao viés conservador do 

Judiciário brasileiro 55.  

                                                           
51 GABBAY, Daniela Monteiro; ASPERTI, Maria Cecília; COSTA, Susana Henriques da. Are the Haves Getting 

Even More Ahead Than Ever? Cit., p. 6-8 
52 Disponível em: <http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD26AGO1983.pdf#page=15>. Acesso em: 

08.08.2018. 
53 GABBAY, Daniela Monteiro; ASPERTI, Maria Cecília; COSTA, Susana Henriques da. Are the Haves Getting 

Even More Ahead Than Ever? Cit., p. 6-7. 
54 GABBAY, Daniela Monteiro; ASPERTI, Maria Cecília; COSTA, Susana Henriques da. Are the Haves Getting 

Even More Ahead Than Ever? Cit., p. 6-7. 
55 GABBAY, Daniela Monteiro; ASPERTI, Maria Cecília; COSTA, Susana Henriques da. Are the Haves Getting 

Even More Ahead Than Ever? Cit., p. 8. 
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O viés distributivista foi tão influente, que a ação civil pública, embora não tenha 

conferido legitimidade a indivíduos para sua propositura, sob a alegada justificativa de 

preservar a qualidade da defesa do interesse coletivo lato sensu e de não desvirtuar a sua 

utilização, foi desenhada de forma a preservar a opção de litigar individualmente. Foi, portanto, 

abordagem que priorizou o acesso à justiça em detrimento de uma visão mais gerencial do 

processo56.   

A Constituição de 1988 emergiu nesse contexto e, expressando tal concepção de 

acesso à justiça, reestruturou o Ministério Público e a Defensoria Pública, conferindo 

atribuições de defesa dos interesses coletivos lato sensu ao primeiro e de assistência jurídica 

gratuita integral à segunda57.  

O diagnóstico de falta de acesso à justiça à população mais pobre e a opção política de 

endereçar esse problema podem ser claramente identificados nos debates ocorridos ao longo da 

Assembleia Constituinte58. Todavia, esta agenda perdeu força nos anos seguintes, dando lugar 

a uma agenda de reformas legais informadas por preocupações econômicas e gerenciais, 

deixando de lado a questão do acesso dos mais pobres.  

Os debates sobre “reforma do Judiciário” têm como origem a Proposta de Emenda 

Constitucional n. 96/1992, que foi concebida por seus autores, notadamente o congressista 

Hélio Bicudo com o objetivo de democratização.  

Interessante notar que a preocupação de modernização do Poder Judiciário que 

transparece na exposição de motivos da referida PEC diz respeito ao fato de que as últimas 

reformas pelas quais o Judiciário havia passado decorriam do golpe de 1964, de gênese 

autoritária.  

A proposta ainda critica “a timidez com que o governo brasileiro vem atendendo à 

necessidade de modernização de nosso aparelhamento judiciário”, que está na causa da “crise 

avassaladora em que há muitos anos se esbate a nossa Justiça”, que “sofre hoje, mais do que 

nunca, o impacto arbitrário do Poder, representado pelos seus órgãos de segurança”59.  

A PEC visava endereçar um conservadorismo do Poder Judiciário, com especial foco 

na seleção, formação e promoção de juízes, visando à sua democratização. 

                                                           
56 GABBAY, Daniela Monteiro; ASPERTI, Maria Cecília; COSTA, Susana Henriques da. Are the Haves Getting 

Even More Ahead Than Ever? Cit., p. 8. 
57 GABBAY, Daniela Monteiro; ASPERTI, Maria Cecília; COSTA, Susana Henriques da. Are the Haves Getting 

Even More Ahead Than Ever? Cit., p. 10-11. 
58 GABBAY, Daniela Monteiro; ASPERTI, Maria Cecília; COSTA, Susana Henriques da. Are the Haves Getting 

Even More Ahead Than Ever? Cit., p. 10-11. 
59 O inteiro teor da Proposta está disponível em: 

<http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD01MAI1992.pdf#page=7>. Acesso em: 06.11.2018. 
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O projeto, todavia, foi alterado diversas vezes, indicando a influência de interesses 

diversos daqueles que originaram a proposta. A Emenda Constitucional n. 45/2004 que emergiu 

da tramitação da PEC, refletiu uma agenda “centralizadora e racionalizadora”, criando 

instrumentos que centralizaram a tomada de decisões no Judiciário ao mesmo tempo que 

exigiam a prestação de um serviço eficiente, em termos de custo, tempo, capacidade técnica60 

e, acrescentaríamos, de previsibilidade. 

Não refletiu, assim uma visão de maior inclusão da população no acesso à justiça, nem 

uma tentativa de democratização a partir da aproximação dos juízes à população, mas sim um 

discurso de crise do judiciário e de seus impactos negativos na economia, tendo abraçado, ainda 

que não explicitamente, uma reforma neoliberal com o objetivo de adaptar o sistema de justiça 

aos objetivos do crescimento econômico e da globalização, supostamente reduzindo custos e 

tempo de resolução das disputas61. 

Em retrospecto, verifica-se que a reforma veio a incorporar elementos de uma ideia de 

acesso à justiça diversa daquela propagada no “Movimento do acesso à justiça”. 

Como narra Julia Ferreira Pinto Porto, os organismos internacionais, especialmente o 

Banco Mundial e o Banco Internacional de Desenvolvimento e Reconstrução (BIRD), nos anos 

90, propagaram sua própria concepção de acesso à justiça, por meio de recomendações que não 

são furto de uma pesquisa empírica – como no caso do Projeto Florença – mas sim de 

recomendações de caráter político, visando a um projeto de sociedade globalizada, voltada para 

a substituição do espaço político pelo de mercado62.  

A recomendação de maior referência para as reformas é o Documento Técnico 319S63, 

intitulado “O setor judiciário na América Latina e no Caribe: Elementos para Reforma”, 

fortemente apoiado nas ideias de morosidade, crise da Justiça, judicialização da política, 

discricionariedade ou politização dos magistrados, previsibilidade, “ambiente de negócios” e 

“clima de investimentos”64. 

No contexto de abertura econômica brasileira, predominou a visão propagada pelos 

organismos internacionais de instrumentalidade do Judiciário, em que este deve assegurar a 

                                                           
60 FRANCO, Ivan Candido da Silva de; CUNHA, Luciana Gross. O CNJ e os discursos do Direito e 

Desenvolvimento. Revista DIREITO GV, São Paulo, n. 18, p. 515-534, jul./dez. 2013, p. 516, 522. 
61 GABBAY, Daniela Monteiro; ASPERTI, Maria Cecília; COSTA, Susana Henriques da. Are the Haves Getting 

Even More Ahead Than Ever? Cit., p. 11-13. 
62 PORTO, Júlia Pinto Ferreira. Acesso à Justiça: Projeto Florença e Banco Mundial. São Paulo, Faculdade de 

Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2009, p. 131, 139.  
63 DOKOLIAS, Maria. O setor judiciário na América Latina e no Caribe: Elementos para Reforma (trad. 

Eduardo Sardá). Banco Mundial Washington, D.C. Disponível em: 

<.https://www.anamatra.org.br/attachments/article/24400/00003439.pdf>. Acesso em 04.11.2018. 
64 PORTO, Júlia Pinto Ferreira. Acesso à Justiça, cit., p. 72. 
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execução dos contratos, garantir a propriedade privada e a cobrança de dívidas65, o que influi 

diretamente nas reformas. Explica Maria Cecilia de Araújo Asperti que  

 

“Se as mudanças processuais mais marcantes realizadas no contexto de 

redemocratização foram orientadas pelo ideal da facilitação (e, quiçá, da 

universalização) do acesso à justiça, os institutos implementados nas décadas que se 

seguiram buscavam a racionalização da prestação jurisdicional, a padronização 

decisória e o redirecionamento de demandas para outros meios de solução de 

conflitos, partindo-se de uma concepção de acesso à justiça mais ligada à eficiência e 

celeridade (“a justiça que tarda, falha”). A expressão dessa mudança de orientação 

reflete-se de forma marcante no texto constitucional: enquanto a constituinte 

originária consagra o direito de acesso como garantia de inafastabilidade da jurisdição 

(artigo 5º, XXXV), a Emenda Constitucional nº 45/2004 preocupa-se em relacionar 

acesso com a garantia à duração razoável do processo (artigo 5º, inciso LXXVIII)”66. 

 

Isso reflete na mudança da pauta de pesquisa do acesso à justiça, substituindo a visão 

sociológica por uma “pauta economicista de cunho quantitativo que objetivava mensurar a 

produtividade e eficiência do Judiciário enquanto prestador de serviços” 67. 

Reconhecer essa mudança não significa desconstruir o discurso de que o Poder 

Judiciário, especialmente, no Brasil, possui problemas ligados a eficiência e previsibilidade, os 

quais podem ser melhorados por reformas institucionais68.  

Significa, isto sim, compreender que é as recomendações são parte de uma tendência 

internacional em se enquadrar as instituições sociais, como o Judiciário, ao mercado, ou seja, 

“pautar a instituição da justiça segundo os valores do desenvolvimento de uma economia de 

mercado globalizada”69. 

 

 

1.5. O impacto dos discursos na pauta do acesso à justiça. 

 

Essa concepção eficientista dá origem a um discurso gerencial, refletida nos 

instrumentos previstos pela Emenda Constitucional n. 45/2004, como a criação do Conselho 

Nacional de Justiça, a previsão da súmula vinculante e o princípio da duração razoável do 

processo, erigido ao status de norma constitucional. O acesso à justiça passa a se identificar 

                                                           
65GABBAY, Daniela Monteiro; ASPERTI, Maria Cecília; COSTA, Susana Henriques da. Are the Haves Getting 

Even More Ahead Than Ever? Cit., p. 13. 
66 ASPERTI, Maria Cecília de Araújo. Acesso à Justiça e técnicas de julgamento de casos repetitivos. Tese 

(Doutorado). São Paulo, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2018, p. 41. 
67 ASPERTI, Maria Cecília de Araújo. Acesso à Justiça e técnicas de julgamento de casos repetitivos, cit., p. 

42. 
68 PORTO, Júlia Pinto Ferreira. Acesso à Justiça, cit., p. 72, 77. 
69 PORTO, Júlia Pinto Ferreira. Acesso à Justiça, cit., p. 72, 77. 
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menos com a ampla tutela de direitos pelo sistema de justiça, e mais com celeridade, eficiência 

e previsibilidade 70. 

Como linha auxiliar do discurso gerencial, também prevaleceu o discurso da explosão 

de litigiosidade, que tomou lugar central nos debates sobre processo civil, não raro em 

detrimento das suas possibilidades redistributivas. 

O alarme quanto aos números absolutos de processos legitimou um discurso de acesso 

à justiça às avessas, que pregava menos demandas sem levar em consideração quem são os 

principais usuários do sistema de justiça71. 

O Código de Processo Civil de 2015 foi informado pelo mesmo discurso iniciado pelas 

reformas processuais e amalgamado na Emenda Constitucional n. 45/2004. Pouco debate sobre 

Direito e Sociedade ou de ampliação do acesso foi levado em consideração na tramitação do 

Código.  

Essa segunda onda reformista acentuou a tendência iniciada com as súmulas 

vinculantes criadas pela Emenda n. 45/2004, tendo sido informada pelo debate entre juízes e 

advogados de elite a respeito de suas preocupações com a “litigiosidade de massa” causada pelo 

incremento do acesso à justiça em anos anteriores, e seus efeitos na administração do 

contingente de processos72.  

Daí resultaram mais técnicas de estandardização dos julgamentos previstas no CPC/15, 

como os incidentes de resolução de demandas repetitivas, os recursos especial e extraordinário 

repetitivos, e a assunção de competência, pelas quais cortes superiores fixam entendimentos a 

serem seguidos pelas cortes inferiores, mediante precedentes vinculantes e julgamentos por 

amostra73. 

Diante desse cenário, o declínio do acesso à justiça, em sua concepção distributivista, 

estaria mais acentuado do que nunca, com a aliança entre os interesses dos “repeated players” 

e a elite judiciária e advocatícia, permeada por um discurso que culpa o acesso dos indivíduos 

(judicialização excessiva pela sociadade civil) pelos problemas do Judiciário74.  

                                                           
70 ASPERTI, Maria Cecília de Araújo. Acesso à Justiça e técnicas de julgamento de casos repetitivos, cit., p. 

49. 
71  
72 GABBAY, Daniela Monteiro; SILVA, Paulo Eduardo Alves da; ASPERTI, Maria Cecília de Araúho; COSTA, 

Susana Henriques da. Why the 'Haves' Come Out Ahead in Brazil? Revisiting Speculations Concerning Repeat 

Players and One-Shooters in the Brazilian Litigation Setting. São Paulo: FGV Direito SP, Research Paper Series 

n. 141, 2016, P. 16 
73 GABBAY, Daniela Monteiro; ASPERTI, Maria Cecília; COSTA, Susana Henriques da. Are the Haves Getting 

Even More Ahead Than Ever? Cit., p. 17-18. 
74 “Percebe-se, nitidamente, uma mudança nos discursos no que diz respeito ao papel e aos significados de ‘acesso 

à justiça’. De objetivo central da legislação processual e da própria conformação institucional, como forma de 

absorção de conflitos sociais e da litigiosidade latente pelo sistema judiciário, o acesso à justiça passa a ser 
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As políticas judiciais, dessa forma, vão aumentando as vantagens dos litigantes 

repetitivos e o “tema” do acesso à justiça vai sendo desenvolvido com objetivos outros que não 

a transformação social75. 

Essas reflexões a respeito da mudança da agenda do acesso à justiça de uma concepção 

distributiva para uma visão gerencial e economicista, alinhada com o interesse dos “repeated 

players”, são relevantes para a presente tese pois os discursos que envolveram a 

institucionalização dos meios consensuais no Brasil acompanharam os movimentos da 

mudança de agenda.  

O próximo tópico cuida então da reconstrução desse trajeto, importante base para que 

se analise a adoção sistemática dos meios consensuais de forma crítica. 

A criação de mecanismos processuais e o estabelecimento de diferentes 

“processamentos” de disputas não são escolhas neutras, guiadas apenas por valores 

supostamente imparciais como eficiência e duração razoável. Suscitam uma reflexão mais 

ampla e plural sobre o potencial e os limites do sistema de justiça em distribuir acesso à 

justiça76.  

Da mesma forma, essa reflexão deve ser voltar para uma análise crítica sobre a escolha 

do sistema de justiça em fomentar os meios consensuais, que, igualmente, não pode ser vista 

como uma escolha neutra, pautada pelo valor “consenso”, como se ele fosse 

indiscriminadamente desejado77. 

 

1.6. Situando os discursos que fundamentam a adoção sistemática dos meios 

consensuais como forma de solução de conflitos. 

                                                           
associado à litigiosidade, em especial a demandas de massa, que seria uma problemática a ser enfrentada pela via 

do processo. É como se o acesso à justiça tivesse ido longe demais” (ASPERTI, Maria Cecília de Araújo. Acesso 

à Justiça e técnicas de julgamento de casos repetitivos, cit., p. 49). 
75 GABBAY, Daniela Monteiro; ASPERTI, Maria Cecília; COSTA, Susana Henriques da. Are the Haves Getting 

Even More Ahead Than Ever? Cit., p. 18-19. 
76 GABBAY, Daniela Monteiro; ASPERTI, Maria Cecília; COSTA, Susana Henriques da. Are the Haves Getting 

Even More Ahead Than Ever? Cit., p. 19. 
77 Desde já questionando a neutralidade do desejo pelo consenso, vale apontar a análise de Laura Nader, no sentido 

de que a absorção de sua absorção como política pelo sistema de justiça tem um forte elemento de controle e 

silenciamento de demandas. Comentando as consequências da já mencionada “Pound Conference”, a autora 

aponta, com suas palavras: “Dramatizou-se uma forma de pensar (sobre as relações sociais, sobre os problemas 

estruturais da desigualdade, sobre as soluções desses problemas através de meios culturais). Veio à tona uma 

preocupação central com a harmonia através da reforma dos procedimentos. Era uma mudança na maneira de 

pensar sobre direitos e justiça, um estilo menos confrontador, mais ‘suave’, menos preocupado com a justiça e 

com as causas básicas e muito voltado para a harmonia. A produção de harmonia, a rebelião contra a lei e contra 

os advogados (vinda muitas vezes dos próprios advogados), o movimento contra o contencioso, foi um movimento 

para controlar aqueles que foram privados dos direitos civis.” (NADER, Laura. Harmonia Coerciva: a economia 

política dos modelos jurídicos. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 9, n. 26, São Paulo, out. /1994., versão 

online. Disponível em < http://anpocs.com/images/stories/RBCS/26/rbcs26_02.pdf>. Acesso em 09.07.2018). 
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Como já destacado, os meios consensuais vêm normalmente citados como “novas 

formas” de acesso à justiça, seja pela abertura de novas portas de ingresso no sistema de justiça, 

alinhando-se à concepção universalista, ou ao menos ampliativa, do acesso à justiça, seja pela 

abertura de novas portas de ingresso, seja por promover, em tese, uma solução das disputas 

mais abrangente, rápida e barata do que os mecanismos adjudicatórios tradicionais. São ideias 

ligadas ao acesso à justiça que manifestam valores diversos: de um lado, entrada, ampliação, 

democratização da justiça; de outro, eficiência e economia.  

A princípio, não há necessariamente contradição entre as duas visões, nem mesmo 

dentro de um conceito de acesso à justiça como direito social: as políticas públicas podem se 

orientar pela ampliação do acesso a camadas não suficientemente contempladas ao mesmo 

tempo em que se desenvolvem práticas e técnicas que imprimam eficiência e reduzam custos e 

tempo para solução das disputas78.  

Todavia, retomando a guinada no foco das reformas processuais narrada no item 

anterior, o que foi propugnado como “acesso à justiça”, fundamentando o fomento aos meios 

consensuais como parte das reformas do Judiciário, e, especialmente, a sua institucionalização 

via Poder Judiciário após a Emenda Constitucional n. 45/2004, pareceu atender muito mais a 

essa segunda concepção.  

Por institucionalização, adotamos o conceito apresentado por Daniela Monteiro 

Gabbay, segundo a qual ela depende de “instituição formal por alguma norma (portaria, 

provimento, resolução, decreto ou lei), ou regras acerca de seu procedimento e funcionamento, 

destinação orçamentária, capacitação de recursos humanos e provimentos de cargos para os 

programas de mediação, fazendo com que sua continuidade não dependa apenas da iniciativa 

individual de alguns atores” 79. 

Na toada das reformas processuais, os meios consensuais têm passado por um processo 

de institucionalização mais intenso no âmbito do Poder Judiciário, assim entendido como “a 

sua implementação, regulação e suporte conferidos pelo Judiciário, quer antes do processo 

judicial, quer incidentalmente a ele (mediação pré-processual)”80. 

                                                           
78 Neste tocante, Júlia Pinto Ferreira Porto, analisando os modelos de justiça do “Projeto Florença” e do Documento 

319S, identifica uma convergência entre este último e a “terceira onda” do acesso à justiça, em razão de ambos 

tratarem como “obstáculo-síntese do acesso à justiça o complexo entendimento de que seriam necessárias múltiplas 

reformas e aprimoramentos para que uma sociedade obtivesse um acesso realmente pleno implica pensar sobre 

todo o universo jurídico – e não apenas o judiciário -, bem como seus desdobramentos no campo político, 

econômico, social e cultural”. A diferença entre eles é que, enquanto a concepção do “Projeto Florença” marca a 

passagem dos sistemas do liberal para o social, a do Documento 319S denota a passagem do social para a eficiência 

de mercado, no sentido de funcionarem como facilitadoras de sua expansão (PORTO, Júlia Pinto Ferreira. Acesso 

à Justiça, cit., p. 135-137). 

79 GABBAY, Daniela Monteiro. Mediação e Judiciário, cit., p. 64. 

80 GABBAY, Daniela Monteiro. Mediação e Judiciário, cit., p. 64. 
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No âmbito privado, os meios consensuais se institucionalizam pela atuação de câmaras 

de mediação e arbitragem, além de programas extrajudiciais dispostos por entidades públicas 

ou privadas, como governos ou empresas, para lidar com determinado conflito específico por 

meio de um desenho de sistema de solução de disputas – como é o caso das Câmaras de 

Indenização dos familiares das vítimas do Vôo Gol 190781 e do Vôo Air France 44782, e do 

Programa de Indenização Mediada – PIM – da Fundação Renova83. 

Há, por parte de muitos atores, inegável otimismo depositado nos meios consensuais, 

mas há também discursos que legitimam e embasam esse desenvolvimento, que devem ser 

olhados sob uma perspectiva crítica, como exploraremos na sequência. 

 

1.6.1. “Cultura de Paz” ou “Cultura de Acordo”? De onde veio e para onde nos 

levou a institucionalização dos meios consensuais pelo Judiciário. 

 

Célebre texto do Professor Kazuo Watanabe84 , publicado em 2005 , funcionou como 

um chamado para a consideração dos meios consensuais como formas válidas e desejáveis de 

“solucionar” controvérsias, mirando uma perspectiva bastante esperançosa de que o uso 

recorrente dos meios consensuais acabasse por resultar em uma desejada mudança da “cultura 

de sentença” para a “cultura de paz”.  

O artigo propiciou um necessário impulso para o estudo e uso dos meios consensuais 

e contribuiu com o início de uma base teórica nacional para estudo dos meios consensuais, 

fornecendo inclusive um slogan que legitima seu uso e faz um apelo irrecusável à “cultura de 

paz”.  

Os próprios formuladores de política pública judiciária reverberam esse discurso, 

como se nota da entrevista do então Presidente do STF Cézar Peluso, em 09.08.2010, em que 

afirma que “[a] ideia é dar à sociedade uma via de se tornar mais pacífica” e “Tentar resolver 

os conflitos de modo pacífico, com soluções que nasçam do diálogo dos próprios sujeitos do 

conflito é, do ponto de vista prático, extremamente frutífero’. (...) ‘Se nós sentarmos e 

conversarmos, tentando mudar essa expectativa em relação à sentença, tentando mostrar que 

                                                           
81 A esse respeito, confira-se: FALECK, Diego. Introdução ao Design de Sistemas de Disputas: Câmara de 

Indenização 3054. Revista Brasileira de Arbitragem, v. 23, São Paulo: IOB, p. 7-32, 2009. 
82 TARTUCE, Fernanda. Mediação extrajudicial e indenização por acidente aéreo: relato de uma experiência 

brasileira. Lex Humana, v. 4, n. 1, p. 32-48, p. 2012. 
83 Ver Capítulo 5 da presente tese. 
84 WATANABE, Kazuo. Cultura da sentença e cultura da pacificação. YARSHELL, Flávio Luiz; MORAIS, 

Maurício Zanóide de (orgs.). Estudos em homenagem à professora Ada Pellegrini Grinover. São Paulo: Dpj, 

2005. 
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ela não resolve nada e pode até criar outros problemas, então poderemos, de modo sistemático, 

mudar um pouco essa realidade”85. 

Nota-se, em tal discurso, de um lado, uma identificação dos meios consensuais com a 

“paz” e a “harmonia”, e do processo judicial, da sentença, com a “inefetividade”.  

A solução propugnada por tal discurso, como explicado por Rodolfo de Camargo 

Mancuso, é no sentido de que “há que se trabalhar, inclusive, no sentido de uma mudança de 

mentalidade por parte dos operadores do Direito e dos próprios jurisdicionados”86. 

E Watanabe, posteriormente, atualizou esse discurso diante das iniciativas do 

Conselho Nacional de Justiça para instituir a Política Pública de Tratamento Adequado de 

Conflitos (Resolução n. 125/2010), ainda sob a promessa de pacificação da sociedade: 

 

“além de criar um importante filtro de litigiosidade, estimulará em nível nacional o 

nascimento de uma nova cultura, não somente entre os profissionais do direito, como 

também entre os próprios jurisdicionados, de solução negociada e amigável dos 

conflitos. Essa cultura terá inúmeros reflexos imediatos em termos de mais coesão 

social e determinará , com toda a certeza, mudanças importantes na organização da 

sociedade, influindo decisivamente na mudança do conteúdo e orientação do ensino 

universitário na área do Direito, que passará a formar profissionais com visão mais 

ampla e social, com plena consciência de que lhes cabe atuar muito mais na 

orientação, pacificação, prevenção e composição amigáveis, do que na solução 

contenciosa dos conflitos de interesses”87. 

 

Nota-se no excerto que há, além da camada da pacificação, a ideia de que é importante 

a criação de um filtro para os litígios por meio da tentativa da autocomposição, que  

 

“ao contrário de barrar o acesso à justiça, assegurará aos jurisdicionados o acesso à 

ordem jurídica justa, e, além disso, atuará de modo importante na redução da 

quantidade de conflitos a serem ajuizados e também, em relação aos conflitos 

judicializados ou que venham a ser judicializados, a sua solução pelos mecanismos de 

solução consensual dos conflitos, o que certamente determinará a redução substancial 

da quantidade de sentenças, de recursos e de execuções judiciais”88. 

 

Ou seja, de um lado, temos a promessa de um acesso à ordem jurídica justa, com uma 

composição mais adequada dos conflitos, e, de outro, uma clara preocupação com a sobrecarga 

de processos do Judiciário e da utilização dos meios consensuais de forma gerencial, tanto para 

                                                           
85 CRISTO, Alessandro. “Também é função dos juízes pacificar os conflitos”. Consultor Jurídico. Disponível em: 

<https://www.conjur.com.br/2010-ago-11/entrevista-cezar-peluso-presidente-supremo-tribunal-federal>. Acesso 

em 12.01.2019. 
86 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Acesso à Justiça, cit., p. 75. 
87 WATANABE, Kazuo. Polítia pública do Poder Judiciário nacional para tratamento adequado dos conflitos de 

interesses,cit., p. 385. 
88 WATANABE, Kazuo. Polítia pública do Poder Judiciário nacional para tratamento adequado dos conflitos de 

interesses, cit., p. 385. 
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evitar que casos sejam encaminhados ao Judiciário, quanto para resolver aqueles que nele 

estejam pendentes. 

Adicionando alguns elementos conceituais a tal discurso, Rodolfo de Camargo 

Mancuso ainda aponta que a visão de que a judicialização dos conflitos é um exercício de 

cidadania é falsa, e que o “vero e conspícuo exercício da cidadania” está “na busca, em um 

primeiro momento, de outras formas auto e heterocompositivas, voltadas a trabalhar a 

controvérsia, ao invés de, compulsivamente, tentar eliminá-la”89.  

Assim, é vigente um discurso positivo sobre os meios consensuais, no sentido do bem 

social de pacificação que eles podem trazer, em detrimento do processo judicial e da sentença, 

tidos como inefetivos, custosos, reprodutores de conflitos vistos em uma perspectiva negativa, 

a de patologia social. 

Contudo, em uma visão retrospectiva do desenvolvimento dos meios consensuais no 

Brasil e da evolução do tratamento institucional dado ao tema do acesso ao Judiciário, não se 

pode deixar de notar duas ideias importantes contidas no texto:  

(i) o “elogio ao consenso”, um conjunto de afirmativas nas quais os meios consensuais 

são colocados à luz de suas inegáveis vantagens, contudo sem uma maior consideração dos 

possíveis pontos negativos que podem se projetar não apenas em uma conflito submetido a um 

meio consensual singularmente considerado, como também na adoção sistemática dos meios 

consensuais como política de solução de conflitos90; ou seja, um discurso que tem o acordo 

como algo intrinsecamente bom e o consenso como um valor e um objetivo sistêmico a ser 

perseguido. O discurso também deposita intensa confiança nos meios consensuais como um 

futuro para a justiça estatal, uma forma de resolver seus problemas de morosidade e 

inefetividade;  

(ii) a concepção da sentença, ou do processo judicial, como algo indesejável, que se 

deve evitar, que causa rompimento de relações e ruptura da boa convivência entre os cidadãos, 

e que não pacifica de forma adequada os conflitos. 

A ideia de depreciação do julgamento judicial tem consequência preocupante, que é a 

de legitimar práticas restritivas de acesso ao Judiciário, além de legitimar uma leitura de que o 

acesso à justiça no Brasil se tornou muito amplo, o que, como já visto no item anterior, 

                                                           
89 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Acesso à Justiça, cit., p. 76. 
90 A respeito das vantagens propagadas em favor de um discurso pelos meios consensuais, ver: RESNIK, Judith. 

Many Doors? Closing Doors? Alternative Dispute Resolution and Adjudication. Yale Univesity, Faculty Scholar 

Series n. 894, p. 211-265, 1995, p. 243-253. 
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desencadeou uma série de reformas que se distanciaram do viés distributivista e ampliativo do 

acesso à justiça.  

Combinada com a propagação da primeira ideia acima destacada, proporciona 

justificativa teórica e legitimidade para o uso dos meios consensuais em substituição aos 

adjudicatórios, independentemente de maiores reflexões. 

No já destacado ambiente de preocupação com os números do Judiciário, e no qual 

existe a busca incessante por mecanismos de julgamento padronizado de processos e de 

aceleração de extinção de processos, os meios consensuais tornam-se de fácil apropriação e 

utilização de forma não preocupada com sua qualidade.  

E, de fato, o que se identificou foi que o Judiciário incorporou as formas consensuais 

de resolução de disputas diante de tal cenário.  

É relevante destacar o discurso de posse na presidência do Supremo Tribunal Federal 

e do Conselho Nacional de Justiça para os anos de 2014-2016 do Ministro Ricardo 

Lewandowski, no qual destaca que sua gestão iria buscar “estimular formas alternativas de 

solução de conflitos, compartilhando, na medida do possível, com a própria sociedade, a 

responsabilidade pela recomposição da ordem jurídica rompida, que, afinal, é de todos os seus 

integrantes”91. 

Em recente artigo sobre o tema, Maria Cecília de Araújo Asperti e Michel Roberto 

Oliveira de Souza narram como o Judiciário se tornou figura central para a compreensão do 

desenvolvimento dos meios consensuais no Brasil em direção a uma “cultura de acordo”92.  

Os autores identificam que é comum que o incentivo aos meios consensuais recorra à 

“cultura de paz”, no sentido de que o tratamento adequado dos conflitos por vias consensuais, 

como a conciliação e a mediação, facilitaria o acesso à justiça, em consonância com as ondas 

renovatórias propostas por Mauro Cappelletti e Bryant Garth. No entanto, os discursos mais 

recorrentes defendem, na verdade, a promoção do consenso como forma de imprimir maior 

eficiência e celeridade ao processo judicial, sendo que a “cultura de acordo” traduz melhor essa 

vertente de uso dos meios consensuais como resposta à morosidade e ao congestionamento 

judiciais93.  

Nesse cenário, não é incomum que, paralelamente ao discurso de adequação e 

superioridade dos resultados do meio consensual, na prática, o elemento de persuasão para a 

                                                           
91 Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/p3dh>. Acesso em 10.10.2018. 

92 ASPERTI, Maria Cecília de Araújo; SOUZA, Michel Roberto Oliveira de. Dismistificando a “Cultura do 

Acordo”, cit. 

93 ASPERTI, Maria Cecília de Araújo; SOUZA, Michel Roberto Oliveira de. Dismistificando a “Cultura do 

Acordo”, cit., p. 18. 
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autocomposição entre as partes sejam as desvantagens da passagem judiciária, enfocando 

apenas os fatores “tempo” e “custo”, em detrimento da adequação e do legítimo consenso94. 

Como já visto, o discurso da ampliação do acesso à justiça por meio da ampliação dos 

instrumentos disponíveis, com disposição de mecanismos mais adequados guardam 

consonância com o viés distributivo do acesso à justiça e, sobretudo, com o reconhecimento de 

que os recursos para conferir acesso à justiça são escassos, e sua alocação, portanto, segue 

escolhas políticas.  

Contudo, essa concepção pluralista dos meios consensuais acabou cedendo lugar a 

uma concepção economicista e eficientista, que se destaca ainda mais quando observarmos o 

perfil dos programas consensuais que vêm sendo instituídos via Poder Judiciário.  

 

1.6.2. Meios consensuais e o debate do acesso à justiça no Brasil. 

 

Durante a década de 80, uma vertente do estudo do acesso à justiça discutia o papel da 

conciliação na “deformalização” e “delegalização” dos conflitos de forma consentânea com a 

concepção distributivista. 

 Os Juizados de Pequenas Causas foram criados pela Lei n. 7.244/1984 sob essa 

perspectiva, com fundamento na solução conciliada dos conflitos.  

A conciliação surge nesse contexto de ampliação do acesso à justiça, sob o discurso 

da inadequação da técnica processual então vigente para que questões que envolvam relações 

comunitárias e de vizinhança ganhem voz no Judiciário95.  

Os estudos de Ada Pellegrini Grinover contribuíram muito para essa assimilação, 

valendo destacar que a autora via na conciliação uma forma de “recuperação de controvérsias, 

que permaneceriam sem solução na sociedade contemporânea, sobretudo no campo da ‘justiça 

menor”, bem como o “reativar-se de formas de participação do corpo social na administração 

da justiça”96.  

Ao menos durante o processo de redemocratização e após a promulgação da 

Constituição de 1988, a institucionalização da conciliação era norteada por uma preocupação 

                                                           
94 A esse respeito, confira-se: TARTUCE, Fernanda. Conciliação em juízo: o que (não) é conciliar? SALLES, 

Carlos Alberto de; LORENCINI, Marco Antonio; SILVA, Paulo Eduardo Alves da. Negociação, Mediação e 

Arbitragem: Curso básico para programas de graduação em dirieto. São Paulo: Método, 2012, p. 149-178, p. 169-

170. 
95 ASPERTI, Maria Cecília de Araújo; SOUZA, Michel Roberto Oliveira de. Dismistificando a “Cultura do 

Acordo”, p. 25. 
96 GRINOVER, Ada Pellegrini. Deformalização do processo e deformalização de controvérsias. Revista de 

informação legislativa, v. 25, n. 97, p. 191-218, jan./mar. 1988, p. 204-205. 
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com a inadequação do processo e do ambiente judicial com as mudanças sociais vigentes e 

alinhada com a ideia de expansão do acesso àqueles que ainda não o possuíam.  

Já durante a década de 90 e especialmente nos anos 2000, a institucionalização da 

conciliação passa a ser influenciada por uma perspectiva bastante diferente, em conformidade 

com as reformas nos países em desenvolvimento impulsionadas pelas recomendações dos 

organismos multilaterais de crédito como condições para renegociação das dívidas de tais 

estados ou a concessão de novos créditos. 

O já citado Documento 319S97 ressaltava a  “necessidade de reformas para 

aprimoramento da qualidade e eficiência da Justiça, com vistas ao desenvolvimento de um 

ambiente propício ao comércio e aos investimentos”, salientando que, “[a]tualmente, o 

Judiciário é incapaz de assegurar a resolução de conflitos de forma previsível e eficaz, 

garantindo assim os direitos individuais e de propriedade”98. 

Dentre as recomendações contidas no documento, há espaço de destaque para o que se 

chama de “MARCs – Meios Alternativos de Resolução de Conflitos”, enfatizando que eles 

“podem proporcionar às partes métodos alternativos de resolução amigável de conflitos, 

distante da morosidade do sistema formal” 99.  

O documento não se afasta totalmente da ideia de ampliação do acesso à justiça, ao 

afirmar que “[u]m dos maiores benefícios da expansão dos MARC corresponde à ampliação do 

acesso à justiça, para grande parcela da população”, e, ainda, que “[o]s programas de assistência 

jurídica e defensorias públicas e formas alternativas de resolução de conflitos também podem 

auxiliar na promoção do acesso à justiça”100. 

Todavia, a tônica do discurso de tais entidades é o forte impacto econômico que a 

morosidade processual acarretaria, devendo então serem promovidas as reformas para encurtar 

o trâmite processual, fortalecer os precedentes, uniformizar a jurisprudência, e filtrar o 

ajuizamento de processos estabelecendo novas condicionantes101.  

O debate, como já destacado no item anterior, foi reorientado do acesso à justiça para 

a eficiência do processo, e a institucionalização dos meios consensuais acompanhou o 

movimento. 

                                                           
97 DAKOLIAS, Maria. O Setor Judiciário na América Latina e no Caribe: Elementos para Reforma (Tradução 

de Sandro Eduardo Sardá). Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento/Banco Mundial, 1996. 

Disponível em: < https://www.anamatra.org.br/attachments/article/24400/00003439.pdf  >. Acesso em: 

10.09.2018. 
98 DAKOLIAS, Maria. O Setor Judiciário na América Latina e no Caribe, p. 10. 
99 DAKOLIAS, Maria. O Setor Judiciário na América Latina e no Caribe, p. 13; 38-39. 
100 DAKOLIAS, Maria. O Setor Judiciário na América Latina e no Caribe, p. 13; 38-39. 
101 ASPERTI, Maria Cecília de Araújo; SOUZA, Michel Roberto Oliveira de. Dismistificando a “Cultura do 

Acordo”, p. 18. 
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O documento é uma fonte prescritiva de um modelo de sistema de justiça. Todavia, 

não expressaria uma preocupação genuína com a inadequação dos processos judicias e com a 

promoção dos direitos sociais, mas sim uma preocupação com um Estado Mínimo e um 

Judiciário que não fosse entrave ao crescimento econômico e ao recebimento de investimentos 

externos102. 

No Brasil, o discurso se manifestou de forma clara não apenas na Reforma do 

Judiciário, plasmada na Emenda Constitucional n. 45/2003, mas também no Pacto Republicano 

II, de 2009103, assinado pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, no qual há grande 

ênfase na “agilidade e efetividade da prestação jurisdicional”, sendo expresso o objetivo de 

“fortalecer a mediação e a conciliação, estimulando a resolução dos conflitos por meios 

autocompositivos, voltados à maior pacificação social e menor judicialização”. 

Destaca-se que a criação do CNJ em 2004 teve um papel central nas transformações 

da Justiça brasileira e na institucionalização da conciliação e da mediação como meios de 

solução de conflitos, mas sempre voltados à eficiência e contenção da litigiosidade, medindo 

seu “sucesso” com indicadores de produção e metas numéricas104. 

 

 

1.6.3. A formação dos discursos sobre “explosão de litigiosidade” e a 

correspondente deflexão das disputas para as ADRs 

 

Complementar ao discurso da eficiência judicial, que deriva da agenda estabelecida a 

partir da década de 90 com as recomendações dos organismos internacionais de crédito, está o 

discurso da “explosão de litigiosidade”, segundo o qual uma quantidade sem precedente de 

novos processos ingressam diariamente nas justiças estatais, a ponto de comprometer 

gravemente a resposta do Judiciário, tanto do ponto de vista do tempo levado para se atingir a 

solução, quanto do ponto de vista da qualidade da solução apresentada. 

O elogio aos meios consensuais, paralelo a este discurso, centra-se na sua capacidade 

preventiva – evitar que novas disputas ingressem no Judiciário tomando a forma de processo – 

e na sua celeridade – em pouco tempo, poder-se-ia resolver a disputa e, se fossem aplicados no 

                                                           
102 ASPERTI, Maria Cecília de Araújo; SOUZA, Michel Roberto Oliveira de. Desmistificando a “Cultura do 

Acordo”, p. 27. 
103 Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Outros/IIpacto.htm>. Acesso em 15.10.2018. 
104 ASPERTI, Maria Cecília de Araújo; SOUZA, Michel Roberto Oliveira de. Desmistificando a “Cultura do 

Acordo”, p. 27-28. 
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curso de um processo judicial, poder-se-á extingui-lo em tempo mais curto e sem a 

possibilidade de recursos.  

A preocupação com o aumento de processos judiciais não é, todavia, contemporânea 

à mudança das agendas política e de pesquisa. 

Kazuo Watanabe, em artigo publicado em 1993, mas com base em investigações de 

1983, já apontava para os problemas do Judiciário e a questão da litigiosidade e do aumento do 

número de processos105.  

O “discurso da explosão de litigiosidade”, todavia, não se confunde com a necessária 

investigação empírica das causas da litigiosidade com o fito de melhor diagnosticá-la e oferecer 

soluções mais adequadas. T 

Tal discurso, que não é novidade, pois acompanhou também o movimento das ADRs 

nos Estados Unidos, na verdade, é aquele com tons catastróficos, evocado sempre para justificar 

medidas restritivas de acesso à justiça e deflexão para vias menos públicas e mais controladas 

de solução de conflitos. 

Marc Galanter, em célebre artigo publicado em 1984, buscou revisitar o discurso de 

“explosão de litigiosidade”, analisando-o criticamente a partir de dados empíricos e pesquisa 

social. Pretendeu, além de contestá-lo, descrever as consequências da sua adoção no desenho 

institucional de solução de conflitos e fornecer uma visão alternativa à literatura que se 

disseminava na época, a qual pregava a existência de um “tsunami judicial” sem precedentes.  

Segundo ele, há indicativos de que discursos de excesso de litigiosidade são moldados 

a partir de percepções “de cima para baixo”, a partir de uma elite profissional, e que podem não 

ser aferíveis empiricamente, mas simplesmente servir a determinados interesses106.  

Foquemos especificamente nas observações que Galanter faz a respeito do efeito 

colateral do discurso, qual seja o fomento às ADRs.  

As denúncias de que o Judiciário passavam por uma inundação de litígios que as 

impedia de fornecer respostas adequadas e tempestivas, voltavam-se, todavia, à população que, 

supostamente, se socorria do Judiciário de maneira indiscriminada, clamando para que os juízes 

resolvessem tanto “ninharias” quanto problemas sociais que estão além de seu alcance107.  

                                                           
105 WATANABE, Kazuo. Pesquisa das causas da litigiosidade. Revista da Escola Paulista da Magistratura, São 

Paulo, v. 1, p. 297-301, 1993. 
106 GALANTER, Marc. Reading the Landscape of Disputes: What we know and what don´t know (and think we 

know) about our allegedly contentious and litigious society. University of California Law Review, n. 31, 1983-

1984, p. 4-71.  
107 GALANTER, Marc. Reading the Landscape of Disputes, cit., p. 7. 
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Segundo Galanter, os observadores da “explosão de litigiosidade” tentavam fazer 

acreditar que os Estados Unidos sofriam de direitos demais, advogados demais, Côrtes que 

recebem casos demais e prontidão excessiva para se valer de tais recursos, ao que Galanter deu 

o nome de “hyperlexis” 108. 

 O discurso seria povoado de termos alarmistas como “febre por processar”, “pântano 

de adversariedade” e “conflitos sociais desnecessários”´, sendo propagado desde os “Chiefs 

Justices” (chefes do Poder Judiciário nos Estados Unidos), passando pelos líderes das “Bar 

Associations” 109.  

O autor, nota, contudo, que durante os anos 60 e na primeira metade da década de 70, 

sequer se apontava a litigiosidade da população como uma causa de congestionamento do 

Judiciário, sendo que seu não uso era visto como um declínio da cidadania110.  

Na segunda metade da década de 70, o discurso mudou: o então “Chief Justice” 

Warren Burger passou a apontar como deplorável a noção emergente durante a década de 60 e 

início da década de 70 de que a litigância tradicional, por ter sido bem sucedida em algumas 

áreas públicas, como dos direitos civis e discriminação, seria a cura para qualquer problema do 

dia-a-dia111. 

O autor, todavia, aponta alguns elementos comuns às manifestações desses discursos, 

a demonstrar que ele parte muito mais de percepções pessoais do que de uma efetiva verificação 

empírica.  

Um desses elementos são as “war stories”, estórias sobre experiências pessoais, 

especialmente de homens de negócios, sobre como a litigância ata suas mãos, prejudica suas 

organizações, aumenta os custos e impõe ineficiência. Outro recurso frequente do discurso são 

os “casos monstruosos”, verdadeiras aberrações, casos isolados que jamais deveriam ter sido 

levados ao Judiciário, mas que são utilizados como uma suposta generalização do que ocorreria 

com o fetichismo litigioso da população112. 

Galanter começa a desconstruir o discurso da explosão de litigiosidade buscando 

demonstrar que os conflitos existentes na sociedade passam por diversas fases e apenas uma 

pequena parcela efetivamente chega ao Judiciário.  

                                                           
108 GALANTER, Marc. Reading the Landscape of Disputes, cit., p. 7-8. 
109 GALANTER, Marc. Reading the Landscape of Disputes, cit., p. 7-8. 
110 GALANTER, Marc. Reading the Landscape of Disputes, cit., p. 9. 
111 GALANTER, Marc. Reading the Landscape of Disputes, cit., p. 9. 
112 GALANTER, Marc. Reading the Landscape of Disputes, cit., p. 11. 
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A compreensão desse argumento nos permite analisar dados relevantes e observar que 

é possível que não seja o cidadão comum que congestiona o Judiciário. A litigiosidade existente 

é de outro tipo, como voltaremos a tratar no próximo item. 

A litigiosidade, explica Galanter, chega ao Judiciário a partir de disputas surgidas em 

outros locais da sociedade. As disputas, ao contrário dos litígios, não são exatamente 

mensuráveis. Não são unidades visíveis no Judiciário, mas sim construções sociais, compostas, 

em parte, pelas percepções e entendimentos daqueles que estão envolvidos ou que as estão 

observando113. 

Galanter prossegue na explicação, adotando o modelo de estudo elaborado por Willian 

L. F. Felstiner, segundo o qual o processamento e transformação das disputas podem ser 

observados e analisados a partir dos fenômenos em que experiencias lesivas são ou não 

percebidas (naming), tornam-se ou não queixas (blaming) e, por fim, disputas (claiming)114. 

As protodisputas, então, em algum momento se tornam verdadeiras disputas, mediante 

um processo em que os danos são percebidos, pessoas ou instituições são identificadas como 

responsáveis por remediá-los, fóruns para sua apresentação são abordados, reivindicações são 

formuladas de forma aceitável para o fórum, recursos apropriados são investidos115.  

Por outro lado, no trajeto que pode levar às disputas, muitas situações danosas se 

perdem. Algumas passam despercebidas, pois o lesado não possuía recursos cognitivos para 

percebê-las. Mesmo se percebidas, o lesado pode simplesmente se resignar, evitando a disputa, 

seja por ingenuidade, seja por entender que o tamanho do dano é tão pequeno que não justifica 

os custos financeiros e emocionais de persegui-lo116.  

Compreendidos os processos pelos quais as lesões são percebidas e eventualmente 

transformadas em disputas e litígios, vale voltar a atenção para o que o autor afirma sobre o 

perfil da litigiosidade.  

Segundo Galanter, para entender a distribuição de litigiosidade, devemos ir além das 

características pessoais dos envolvidos e entender a relação entre eles, se são íntimos ou 

estranhos, se a relação é contínua ou episódica, se é simples ou multiplexa117. 

                                                           
113 GALANTER, Marc. Reading the Landscape of Disputes, cit., p. 11-12. 
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No contexto estadunidense, a litigiosidade costuma se dar entre pessoas estranhas entre 

si: ou nunca tiveram uma relação benéfica (como no caso de acidente de veículo terrestre) ou 

esta já terminou (como no caso de divórcio), não tendo perspectivas para o futuro118.  

Não obstante, o padrão estadunidense de disputa é aquele segundo o qual há uma 

invocação efetiva ou ameaçada do Judiciário, que normalmente leva a um acordo negociado ou 

mediado, frequentemente na antessala da instituição adjudicatória119.  

O melhor exemplo disso nos Estados Unidos ocorre no processamento de casos 

criminais, e no uso do plea bargaining, termo empregado para denominar uma série de 

processamentos de casos criminais, que podem incluir barganha explícita ou tácita na 

celebração de de acordos. Essas disposições que evitam o julgamento adjudicatório 

representavam, 80 a 90% do total de composições criminais em praticamente todas as 

jurisdições estadunidenses (dados da época anterior a 1984)120.  

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos publicou que, em 2011, a porcentagem 

de casos criminais que acabam em plea bargaining, era de 90 a 95%, inclusive com evidências 

de que aqueles que vão a julgamento recebem penas mais duras do que aqueles que se submetem 

ao acordo121. 

Similarmente, muitos casos civis nas cortes americanas são objeto de acordos, às vezes 

homologados pelas Cortes, às vezes apenas anotados por estas, e às vezes simplesmente tidos 

pelas Cortes como abandonados pelas partes122.  

Os acordos muitas vezes são feitos antes de qualquer propositura de ação judicial, ou 

durante a ação judicial. Neste último caso, o autor relata que o acordo é a principal forma de 

composição nos casos ajuizados, ocorrendo em aproximadamente 88% deles, sendo que apenas 

9% vai a julgamento123.  

O autor quer demonstrar com tais dados que, mesmo as demandas que se tornam 

litígios judiciais tendem a não sobreviver como tais. Os casos que sobreviveriam ao trajeto de 

uma adjudicação completa seriam exceção, geralmente ligados à necessidade da decisão 

judicial ou do desejo das partes em obter uma declaração de direito124. 
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Ao fim e ao cabo, Galanter utiliza esses dados sobre acordos nas esferas cível e penal 

para demonstrar ser um mito a figura do cidadão americano obcecado por direitos. Por outro 

lado, suas observações a respeito das motivações que levam um caso até julgamento final são 

bastante pertinentes ao tema aqui abordado: como notado pelo autor, os litigantes variam na 

extensão em que buscam justiça ou vindicação moral em lugar da simples solução da disputa. 

Há, espaço, portanto, para o caráter instrumental do litígio, visto como um veículo para ação 

moral envolvendo questões de princípios e valores.  

Resta-nos perguntar, todavia, quais atores possuem essas motivações e em face de 

qual tipo de litigantes eles podem exercê-las. 

O cerne do argumento de Galanter, todavia, diz respeito à ausência de um elemento 

comparativo para afirmar que “há demandas demais”. Isso porque muito da narrativa da 

explosão de litigiosidade é baseada nas comparações dos níveis de litigiosidade com o passado, 

sendo que há pouco ou quase nada de dados de tempos mais remotos da história que sejam 

comparáveis com nossos dados atuais125. 

Ainda que se constate que há um aumento da quantidade de processos judiciais per 

capita na sociedade, para se compreender exatamente essa tendência, é necessário examinar os 

tipos de casos que estão sendo propostos e o que acontece quando eles chegam ao Judiciário. 

Não se pode tratar, afirma Galanter, os processos como unidades intercambiáveis. Alguns 

representam disputas fortemente controvertidas, ao passo que outros – notadamente os casos de 

cobrança – estão apenas buscando tomada de alguma ação coercitiva. Algumas representam um 

grande envolvimento da Corte em que um juiz verdadeiramente decide a controvérsia e outros 

representam pouco mais do que um registro no Judiciário126.  

Um argumento rejeitado por Galanter é a comparação com outros ordenamentos 

jurídicos, porque diferenças locais na forma de armazenar autos, na competência dos tribunais, 

nas questões que são efetivamente consideradas em um processo judicial, e no  próprio direito 

substantivo, tornam difíceis comparações da litigiosidade entre as sociedades127. Todavia, uma 

comparação com uma sociedade menos litigiosa é frequentemente feita como parte do 

diagnóstico da hiperlexis americana, sendo o alvo normalmente o Japão, que aparece como um 

oásis de paz não corrompido pela deletéria litigiosidade e como uma sociedade livre do apetite 

de transformar queixas em processos judiciais128. 
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 E, de fato, essa comparação ecoa pela literatura jurídica internacional. Michelle 

Taruffo aponta uma ‘tendenza, tradizionalmente presente anche in Giappone, contraria al 

ricorso alle procedure giudizarie e favorevole ala conciliazione e ala mediazione come 

strumenti para risolvere controversie’”129. 

Haveria, em tal país, uma preferência cultural pela reconciliação harmoniosa e a 

desaprovação da intransigência e belicosidade associadas à litigância130.  

Citado por Galanter, John Haley faz uma leitura da cena japonesa que argumenta a 

inadequação da visão clássica do Japão não-litigioso, pois a tão mencionada preferência pela 

conciliação reflete, na verdade, uma deliberada adoção de alternativas à adjudicação por 

sucessivos regimes japoneses, que construíram um sistema de barreiras processuais para obter 

o julgamento final no judiciário ainda no período do Shogunato, obrigando o litigante a exaurir 

todas as possibilidades de conciliação e compromisso, e a proceder apenas com a aquiescência 

de seus superiores, de forma que a conciliação era coagida e não voluntária131.  

Além disso, as leis modernas que preveem a conciliação não foram produto de 

demanda popular por meios alternativos ao litígio, mas sim uma reação conservadora ao 

aumento de ações judiciais nos anos 20 e no início dos anos 30 e uma preocupação de parte da 

elite governante de que litigância seria destrutiva à ordem social hierárquica. A conciliação 

mandatória trouxe não um decréscimo na litigância, mas um número ainda maior de casos 

canalizados no processo formal, agora aumentado por incluir outros procedimentos132. 

Ademais, o cenário japonês seria fruto de uma limitação deliberada da capacidade 

institucional: o número de Cortes e de advogados é mantido diminuto, como fruto de uma 

política do governo de restringir o acesso a remédios judiciais133. 

O último argumento é que o discurso da “explosão de litigiosidade” é o produto de 

uma restrita elite de juízes, professores de eminentes escolas de Direito e de praticantes de 

grandes escritórios de advocacia, que, estando no topo do sistema, possuem uma visão limitada 

                                                           
129 TARUFFO, Michelle. Dimensioni transculturale della giustizia civile. Rivista Trimestrale di Diritto e 

Procedura Civile, v. 54, n. 4, p. 1047-1084, dez./ 2000, p. 1.068. 
130 GALANTER, Marc. Reading the Landscape of Disputes, cit., p. 58. 
131 HALEY, John, The Myth of the Reluctant Litigant, Journal of Japanese Studies, n. 4, 1978, p. 359-366 apud 

GALANTER, Marc. Reading the Landscape of Disputes, cit., p. 58. 
132 HALEY, John, The Myth of the Reluctant Litigant, Journal of Japanese Studies, n. 4, 1978, p. 359-366 apud 

GALANTER, Marc. Reading the Landscape of Disputes, cit., p. 58. 
133 Interessante notar o dado a respeito dos advogados. Havia, no Japão da época do artigo, uma consciente restrição 

no número de advogados aprovados por ano no país, notando Haley que “o número per capita de japoneses 

prestando o exame judicial em 1975 foi um pouco maior do que o  número de americanos prestando o exame da 

“Bar Association”, nos Estados Unidos, 74% passaram, comparados a 1,7% no Japão”. Na soma, o baixo nível de 

litigância no Japão evidencia não as preferências da população, mas decisões políticas deliberadas pelas elites 
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apud GALANTER, Marc. Reading the Landscape of Disputes, cit., p. 60. 



59 
 

e enviesada de como o sistema legal realmente é, não incluindo em sua moldura de análise as 

camadas maiores e mais invisíveis da pirâmide de disputas, que não envolvem o recurso a 

advogados e ao Judiciário134. 

Segundo Galanter, a literatura que reverbera esse discurso foi produzida sem uma base 

empírica que o reflita, e reproduzida com base em argumentos de autoridade, valendo-se de 

muitos elementos em comum, como histórias de horror sobre demandas totalmente incabíveis 

confrontadas com experiências pessoais para produzir assombro135. 

Para o autor, importante constatação é que a “explosão de litigiosidade” e a “sociedade 

litigiosa” não são fatos objetivos que existem de forma independente, mas interpretações 

baseadas nas percepções e julgamentos do observador136. Assim, as inefetividades ou desajustes 

no sistema de justiça não devem ser vistos como frutos de um comportamento indisciplinado 

do público em geral e nem como trabalho de advogados ambiciosos ou inconsequentes, nem 

identificar a litigiosidade em si como um problema137.  

A litigiosidade contemporânea não deveria ser vista como uma patologia, mas sim 

como uma resposta a um conjunto de condições em mudança: ao mesmo tempo em que podem 

ter aumentado as demandas, houve também grande aumento no conhecimento social sobre as 

causas de danos e sobre as tecnologias para preveni-los; houve uma ampla disseminação de 

consciência sobre esse conhecimento para o público; um sentimento destacado de que 

condições danosas podem ser remediadas; e a disposição de remédios legais a segmentos 

maiores da população que, antes, tinham poucas ocasiões para usar o direito.  

Ademais, em outra oportunidade, o autor ainda questiona que, embora as corporações, 

a mídia e as elites difundam intensamente discurso da explosão de litigiosidade, a percepção 

generalizada na população é a de que existe um afastamento entre direito e justiça que não é 

casual, mas sim favorece o rico e o poderoso, já tendo sido verificada empiricamente a 

percepção popular de que o sistema jurídico – e não apenas o Judiciário – é tendencialmente 

favorável a “quem tem”138. 

Em conclusão, o aumento no número de processos judiciais não é decorrente 

necessariamente de uma preferência cultural de um povo pelo litígio, de uma aversão pela 

solução de problemas por si mesmos, ou de uma tendência de terceirização do conflito. Suas 

causas são mais profundas e, inclusive, podem ser positivas, refletindo um aumento da educação 

                                                           
134 GALANTER, Marc. Reading the Landscape of Disputes, cit., p. 61. 
135 GALANTER, Marc. Reading the Landscape of Disputes, cit., p. 62. 
136 GALANTER, Marc. Reading the Landscape of Disputes, cit., p. 64-65. 
137 GALANTER, Marc. Reading the Landscape of Disputes, cit., p. 68. 
138 GALANTER, Marc. Por que “quem tem” sai na frente, cit., p. 30-31. 
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e dos meios de acesso para uma população outrora alijada, além de, evidentemente, um 

incremento no reconhecimento de direitos e no estabelecimento de remédios para persegui-los.  

Mais que isso, o aumento do número de processos pode decorrer de relevantes 

mudanças institucionais.  

A adoção de um discurso não científico da “explosão de litigiosidade” pode ter 

consequências indesejadas para uma noção de acesso à justiça distributiva: o sistema de justiça, 

seus atores, os pesquisadores e a academia como um todo podem se tornar refratários ao 

reconhecimento de situações lesivas e sua canalização para o sistema, o que pode torna-lo o 

sistema extremamente excludente. Em razão de um suposto excesso de processos tramitando 

no Judiciário, causado por aqueles que já o acessam com frequência, parcela significativa da 

população pode perder o acesso em razão de políticas restritivas.  

 

 

1.6.4. O discurso da “explosão de litigiosidade” lido à luz do contexto brasileiro. 

 

O texto de Galanter expõe como o discurso da “explosão de litigiosidade” pode ser 

falacioso, revelar uma percepção não confirmável por dados empíricos, e conduzir a uma 

restrição do acesso a julgamentos, e legitimar discursos de restrição do acesso à justiça oficial 

como um todo. 

Todavia, é claro que o ambiente do sistema de justiça dos Estados Unidos na década 

de 80 é substancialmente diferente daquele encontrado no Brasil nos últimos 18 anos, em que 

esse mesmo discurso passou a legitimar o fomento a práticas consensuais como forma de 

gerenciar a massa de processos judiciais.  

Na literatura nacional, o discurso vem também sob o nome de “crise numérica”, a 

designar um aumento expressivo do volume de processos que ingressam periodicamente no 

Judiciário somado àqueles que ainda estão em trâmite, cuja quantidade seria maior do que a 

capacidade e a estrutura de tal Poder.  

Tal descompasso é visto como causa de uma inviabilização da oferta de prestação 

jurisdicional célere e eficaz.  

A questão está fortemente presente na literatura nacional sobre meios consensuais, 

sendo afirmada uma consequente insatisfação da população com a prestação jurisdicional. 
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Essas constatações inauguram parte das exposições que visam à legitimação e justificação da 

necessidade de sua adoção139. 

Mas, como já dito, o altíssimo volume de novas demandas judiciais todos os meses, 

somadas àquelas ainda pendentes perante o Judiciário brasileiro, é fato concreto que não deve 

ser desprezado por uma outra retórica de ampliação do acesso à justiça da forma mais ampla 

possível. 

O cenário é diferente daquele pintado por Galanter, até porque o Brasil hoje possui 

quantificação confiável do número de processos – ainda que com inevitáveis distorções – por 

meio do Relatório “Justiça em Números” do Conselho Nacional de Justiça. 

No Brasil, a curva ascendente de processos judiciais é inegável. No ano de 2009 o CNJ 

registrou um total de 60,7 milhões de processos pendentes, uma entrada de 24,6 milhões de 

casos novos e a baixa de 25,3 milhões; já no ano de 2016, o total de processos pendentes saltou 

para 79,7 milhões e a quantidade de casos novos chegou a 29,4 milhões, havendo a baixa do 

mesmo número de processos.140  

Diante desses dados numéricos, seriam realmente criticáveis os discursos de “explosão 

de litigiosidade”? Ignorar o aumento numérico das demandas judiciais é uma atitude 

intelectualmente honesta? 

Na verdade, as perguntas devem ser reposicionadas, sobretudo quando estamos 

discutindo a utilização de meios consensuais como política de justiça.  

Os diagnósticos imaginados para explicar o aumento no número de demandas judiciais 

são precisos? É possível realmente identificar como causa desse aumento numérico a ausência 

de oferta ou de conhecimento de outros mecanismos de solução de conflitos? E mais: as causas 

subjacentes ao aumento numérico de demandas encontram na utilização dos meios consensuais 

soluções adequadas? Por exemplo, é realmente possível identificar como concausa desse 

fenômeno um inexorável perfil litigioso do cidadão brasileiro, que pode ser endereçado por uma 

exortação a uma “cultura de paz”? 

 Maria Cecília de Araújo Asperti explica que o estudo da litigiosidade pelo processo 

civil, o aumento do volume dessas demandas e os custos delas decorrentes reproduz discursos 

que retratam uma “litigiosidade desenfreada” ou uma “explosão de litigiosidade” sem a 

investigação das causas e características das demandas e recursos que se avolumam no 

                                                           
139 Vide: FALECK, Diego. Desenho de Sistemas de Disputas: Criação de Arranjos Procedimentais Consensuais 

Adequados e Contextualizados para Gerenciamento e Resolução de Controvérsias. Tese (Doutorado). São Paulo, 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2017, p. 20. 
140 Cf. <https://www.conjur.com.br/2017-set-04/110-milhoes-processos-passaram-judiciario-2016>. Acesso em 

20.03.2019. 
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Judiciário, tampouco das características, comportamentos e percepções dos litigantes 

envolvidos nessas disputas141.  

Apenas recentemente estariam sendo levantados dados consistentes sobre o perfil 

dessa litigiosidade, especificamente quem a protagoniza, possibilitando uma análise mais 

crítica. A autora indaga: “Estaríamos diante de uma maior combatividade por parte dos 

indivíduos ou das consequências nocivas da ampliação do acesso à justiça ou, essa ‘explosão’ 

decorreria de outros variados fatores, dentre eles, um uso excessivo do sistema por alguns 

atores?”142 

Complementarmente, Luciana Gross Cunha e Daniela Monteiro Gabbay afirmam que 

o aumento no número de processos judiciais não deve ser lido no sentido de que a população 

possua amplo acesso ao Poder Judiciário, pois expressiva parte dos processos é proposta pelo 

poder público e outros grandes litigantes repetitivos143.  

No debate do acesso à justiça, essa percepção interferiu na pauta de pesquisa e nas 

reformas processuais: as principais preocupações das reformas mais recentes focam o 

gerenciamento da litigiosidade repetitiva, dispostos com a finalidade de garantir maior 

segurança jurídica e eficiência a atores do mercado que litigam em juízo para assegurar o 

cumprimento de contratos e a cobrança de dívidas, em detrimento de uma pauta de ampliação 

da tutela de direitos excluídos e usuários marginalizados. Assim, o acesso à justiça passa a ser 

associado com a litigiosidade, especialmente a litigiosidade de massa, e passa a ser visto como 

um problema a ser enfrentado, como se houvesse acesso demais144. 

De outro lado, ampla pesquisa empírica, conduzida por Luciana Gross Cunha e 

Daniela Monteiro Gabbay, identifica que a litigiosidade possui causas internas e externas ao 

Judiciário, e que muitas medidas que supostamente serviriam para lidar com o contingente 

processual acabam na verdade estimulando a litigiosidade145. 

Entre essas causas, estão fatores externos, como a massificação do consumo aliado à 

incapacidade da gestão empresarial da qualidade de bens e serviços, cada vez mais sofisticados 

                                                           
141 ASPERTI, Maria Cecília de Araújo. Acesso à Justiça e técnicas de julgamento de casos repetitivos, cit., p. 

54-55. 
142 ASPERTI, Maria Cecília de Araújo. Acesso à Justiça e técnicas de julgamento de casos repetitivos, cit., p. 

54-55. 
143 GABBAY, Daniela Monteiro; CUNHA, Luciana Gross. Litigiosidade, morosidade e litigância repetitiva no 

Judiciário: uma análise empírica. Série Direito e Desenvolvimento (DIREITO GV). Saraiva: São Paulo, 2013, p. 

24.  
144 ASPERTI, Maria Cecília de Araújo. Acesso à Justiça e técnicas de julgamento de casos repetitivos, cit., p. 

47-49. 
145 GABBAY, Daniela Monteiro; CUNHA, Luciana Gross. Litigiosidade, morosidade e litigância repetitiva no 

Judiciário, cit., p. 37-38, p. 151. 
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e diversificados. A difusão massificada de informações à população por advogados e pela mídia 

contribui para o surgimento de novas demandas judiciais146. 

Outro fator externo ao Judiciário é a criação de zonas cinzentas de regulação pelos 

órgãos administrativos e pela lei, o que abre oportunidades para discussões via Poder Judiciário. 

Ademais, as autoras apontam a falta de um arranjo institucional entre resolução administrativa 

e resolução judicial de conflitos, o que impede que as instâncias administrativas sejam eficazes 

na resolução de disputas e na eventual filtragem dos casos antes que se tornem ações 

judiciais147. 

Todavia, as reformas institucionais e processuais no Brasil, as quais visam celeridade 

e standarização dos julgamentos judiciais, incluído o uso sistemático e acrítico de meios 

consensuais, não buscam entender as suas verdadeiras causas, suas implicações e seus impactos 

sociais148, vão na contramão da constatação de que a litigiosidade tem causas internas e externas 

ao Judiciário, incluindo regulação administrativa e legislativa149.  

Assim, a questão do aumento expressivo do contingente judicial não se resolve pela 

afirmação de uma natural litigiosidade do cidadão brasileiro, nem por simples a promoção de 

campanhas de consenso.  

Ademais, a investigação das causas da litigiosidade demonstra que alguns de seus 

fatores externos são indicadores positivos sob a óptica de acesso à justiça, pois refletem o 

aumento do nível de informação e uma maior conscientização das pessoas sobre seus direitos.150 

De outro lado, outros fatores apontam para uma disfuncionalidade de instâncias regulatórias e 

da resolução administrativa de disputas, e dos próprios fornecedores de bens e serviços, 

públicos e privados.  

Um discurso de “explosão de litigiosidade” e de “excesso de acesso” não endereça 

adequadamente essas questões. Uma análise do perfil da litigiosidade brasileira nos indica os 

caminhos que podem ser tomados ou, ao menos, aqueles que devem ser evitados, além de 

distinguir qual tipo de crescimento no volume deveria ser controlado. 

 

                                                           
146 GABBAY, Daniela Monteiro; CUNHA, Luciana Gross. Litigiosidade, morosidade e litigância repetitiva no 

Judiciário, cit., p. 37-38, p. 151. 
147 GABBAY, Daniela Monteiro; CUNHA, Luciana Gross. Litigiosidade, morosidade e litigância repetitiva no 

Judiciário, cit., p. 37-38, p. 151. 
148 GABBAY, Daniela Monteiro et al. Why the “Haves” Come Out Ahead in Brazil? Cit., p. 12. 
149 GABBAY, Daniela Monteiro; CUNHA, Luciana Gross. Litigiosidade, morosidade e litigância repetitiva no 

Judiciário, cit., p. 37-38, p. 151. 
150 GABBAY, Daniela Monteiro; CUNHA, Luciana Gross. Litigiosidade, morosidade e litigância repetitiva no 

Judiciário, cit., p. 155, 
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1.7. Diagnósticos sobre a litigiosidade no Brasil. 

 

Para se analisar os discursos mais entusiastas a respeito dos meios consensuais, que 

ressaltam a sua adequação perante os conflitos e sua capacidade de preservar relacionamentos 

em comparação com os meios adjudicatórios estatais, que seriam inadequados, custosos e não 

pacificariam efetivamente os conflitos, evoca-se a crítica feita por Owen Fiss ainda na década 

de 80 sobre o movimento das ADR, então em expansão nos Estados Unidos da América da 

época: aquele movimento tratava quaisquer conflitos como se fossem uma briga de vizinhos, 

em que há duas pessoas em pé de igualdade, em relação de continuidade, discutindo sobre 

interesses em tese compossíveis. 

E, para saber se os discursos que legitimam a adoção sistemática dos meios 

consensuais encontram sentido, é necessário entender se o perfil da litigiosidade brasileira 

encontra nos meios consensuais instrumentos adequados para um percentual expressivo de 

demandas, o que nos remete aos recentes diagnósticos sobre litigiosidade no Brasil. 

Maria Tereza Sadek, comentando as reformas pelas quais o Judiciário brasileiro 

passava na metade da década de 2000, afirma que o sistema judicial brasileiro vinha 

estimulando um paradoxo: “demandas de menos e demandas demais”. Por um lado, 

“expressivos setores da população acham-se marginalizados dos serviços judiciais, utilizando-

se, cada vez mais, da justiça paralela, governada pela lei do mais forte, certamente menos justa 

e com altíssima potencialidade de desfazer todo o tecido social”. Por outro, “há os que usufruem 

em excesso da justiça oficial gozando as vantagens de uma máquina lenta, atravancada e 

burocratizada” 151. 

Explica que as dificuldades de acesso não se distribuem de forma igual, havendo 

setores que buscam a justiça com frequência e extraem vantagens dela, sendo o caso de órgãos 

estatais e grupos empresariais. Dentre estes últimos, há inclusive menções de empresários no 

sentido de que a morosidade judicial é até benéfica, como, por exemplo, na área trabalhista152.  

Assim, “a atual estrutura do Judiciário não tem sido capaz de atender minimamente às 

exigências de um serviço público voltado para a cidadania”, o “atual modelo, contudo, não 

provoca malefícios de forma homogênea”, havendo “indícios de que a morosidade e a 

                                                           
151 SADEK, Maria Tereza. Judiciário: mudanças e reformas. Revista Estudos Avançados, São Paulo, 

Universidade de São Paulo, n. 18, p. 79-101, 2004, p. 86. 
152 SADEK, Maria Tereza. Judiciário, cit., p. 86. 
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possibilidade de um grande número de recursos, retardando a decisão final, têm favorecido os 

principais usuários do Judiciário”153. 

As observações da pesquisadora antecipam um diagnóstico que hoje se mostra mais 

claro, no sentido de que a grande massa de processos judiciais envolve um gênero de conflitos 

que poderíamos encaixar, na tipologia desenvolvida por Marc Galanter, como disputas entre 

litigantes ocasionais contra litigantes habituais. 

Isso pode ser explicado por uma conjunção de dois grupos de fatores emergentes na 

Constituição Federal.  

De um lado, mudanças legislativas protetivas de grupos específicos – como o CDC –, 

aprimoramentos no aparato institucional do Ministério Público e da Defensoria Pública e 

criação de novos instrumentos como a ação civil pública deram centralidade ao Poder Judiciário 

como ator protagonista da arena política154.  

De outro, a abertura econômica, a expansão do mercado consumidor, as privatizações 

da atividade econômica e de serviços públicos impuseram desafios regulatórios e zonas de 

conflito entre os consumidores de serviços públicos e privados e seus respectivos prestadores155.  

Esse cenário então propiciou o surgimento de demandas judiciais que veiculam 

questões regulatórias e consumeristas, caracterizadas pela contraposição entre um indivíduo e 

um fornecedor de bens ou serviços, prestadores de serviços públicos e agências reguladoras156. 

Delineou-se um perfil de litigiosidade no Brasil, marcado pela contraposição de indivíduos e 

litigantes institucionais, em outras palavras, litigantes ocasionais contra litigantes repetitivos. 

O diagnóstico é crível e sustentado pelo levantamento de pesquisas empíricas.  

Vale destacar que o Conselho Nacional de Justiça, embora tenha sido concebido como 

um órgão de controle externo do Judiciário, exerce papel central no levantamento de dados 

sobre o perfil de litigiosidade com finalidade de elaboração de políticas públicas para o 

tratamento de conflitos. 

Adverte-se que esses dados são coletados a partir das disputas que efetivamente se 

apresentaram perante o Judiciário. Não consideram a conflituosidade presente em outros setores 

da sociedade, tampouco analisam outros fóruns de resolução de conflitos extra ou até mesmo 

                                                           
153 SADEK, Maria Tereza. Judicário, cit., 94. 
154 ASPERTI, Maria Cecília de Araújo. Acesso à Justiça e técnicas de julgamento de casos repetitivos, cit., p. 

37-38. 
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pré-judiciais. São pesquisas desenvolvidas a partir de problemas percebidos pelos atores do 

Judiciário e que visam à solução de problemas de gerenciamento da litigiosidade que se 

apresenta nesse fórum. 

Inegável a importância de tais pesquisas, que jogam luzes sobre as hipóteses propostas 

pelo discurso da explosão da litigiosidade, remodelando-as, e ainda são reveladoras da 

distribuição do acesso à justiça enquanto direito social.  

Todavia, não se pode perder de vista as advertências dos estudos de Galanter157 e 

Felstiner158 sobre o percurso que as situações danosas, as queixas e as demandas percorrem em 

outros setores da sociedade. Compreender a distribuição do acesso à justiça também implica 

desvendar as situações que estão à margem de uma solução adequada provida diretamente pelo 

Estado ou por ele fomentada.  

Adicionemos a isso a necessidade de compreensão sobre o funcionamento ou 

disfuncionalidade de outros fóruns de tratamento de situações danosas, queixas ou disputas, 

dispostos em outros setores do Estado ou da sociedade – como os Procons, as agências 

reguladoras, as ouvidorias do Ministério Público e da Defensoria Pública, os programas de 

mediação e conciliação fora dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos, entre outros. 

Feitas tais reservas, retomemos os dados levantados. 

O Relatório “100 Maiores Litigantes” do CNJ159 foi divulgado pela última vez em 

2012, com dados relativos ao ano de 2011, consistente na análise dos casos que ingressaram no 

Judiciário brasileiro no período entre 01 de janeiro e 31 de outubro de 2011, excluindo casos 

criminais, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar.  

Diferentemente do relatório divulgado em 2011 com base em dados de 2010160, que 

somente trazia números absolutos sobre os processos envolvendo os 100 maiores litigantes, este 

segundo relatório considerou apenas o número total de ações ingressadas no período e o 

percentual atribuído aos grandes litigantes.  

Nesse sentido, revelou-se que os Setores Públicos Federal, Estadual e Municipal, além 

dos bancos, estiveram presentes, como parte demandante ou demandada, em mais de um terço 

dos processos ingressados no período. 

                                                           
157 GALANTER, Marc. Reading the Landscape of Disputes, cit. 
158 FELSTINER, William L.F.; ABEL, Richard L.; SARAT, Austin. The Emergence and Transformation of 
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Tabela 1 - Listagem dos dez maiores setores contendo o percentual de processos em relação ao total 

ingressado entre 1º de janeiro e 31 de outubro de 2011 por Justiça (Fonte: CONSELHO NACIONAL 

DE JUSTIÇA. 100 Maiores Litigantes (2012). Brasília: CNJ, 2012, p. 8). 

 

Nos Juizados Especiais, o percentual é ainda maior, sendo que “os setores público 

Federal e bancário representaram 38% dos processos ingressados no período, com o setor de 

telefonia logo em seguida, com 6% do total de processos novos. Além disso, 99,8% do total de 

processos novos dos 100 maiores litigantes nos Juizados Especiais constam como pólo 

passivo”161. 

Para o presente estudo, é de especial interesse que o Relatório se propõe, 

deliberadamente, a “contribuir com iniciativas futuras de composição dos conflitos e para a 

reversão da cultura de excessiva judicialização dos conflitos” 162, e conclui que “não houve 

grandes alterações nos resultados agregados, sobretudo quando são enfocados os 10 setores 

com maior litigância no Brasil”, destacando ainda que “mesmo que tenham sido realizadas 

ações de conciliação em massa entre 2010 e 2011, a exemplo das semanas da conciliação, pouco 

se viu em termos de mudanças no perfil dos litigantes contumazes”163. 

Aprofundando os números levantados pelo CNJ, a pesquisa da Associação dos 

Magistrados sob coordenação científica de Maria Tereza Sadek164, com base em dados relativos 

ao período entre 2010 e 2013, demonstra que em oito dos onze Estados estudados, o Poder 

Público concentra a maior parte das ações iniciadas no primeiro grau (polo ativo), no grupo dos 

100 maiores litigantes e que, no polo passivo, o setor econômico representado por bancos, 

                                                           
161 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 100 Maiores Litigantes (2012), cit., p. 10. 
162 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 100 Maiores Litigantes (2012), cit., p. 7. 
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ações já estava prescrita, foi desmistificada a ideia de que os bancos estão entre os maiores litigantes por conta 

dessas demandas. 
164 ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS. O uso da Justiça e o litígio no Brasil. Coord. Sérgio 

Luiz Junkes. Coord. Científica Maria Tereza Sadek. Brasília: AMB, 2016. 
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empresas de crédito, de financiamento e investimentos é o principal demandado em sete Estados 

e no Distrito Federal165.  

A pesquisa aponta que um número extremamente reduzido de atores é responsável por 

quase metade dos processos ingressados no período, e que essa concentração representa 

prejuízos ao acesso à justiça e à qualidade da prestação jurisdicional166.  

A pesquisa acaba por identificar, mais do que uma “cultura demandista”, um uso 

massivo do Poder Judiciário por parte de poucos atores, e recomenda, mais do que alterações 

culturais, uma efetiva monitoração dos litígios de massa e de suas causas, estabelecendo ainda 

interlocuções com os grandes litigantes e as agências reguladoras.  

A menção aos meios consensuais é bastante tímida, e vem destacada, na verdade, no 

tocante aos litígios de massa, como “composição de ações coletivas em face dos maiores 

litigantes, com mais agilidade e em parceria com importantes órgãos como o Ministério 

Público, agências reguladoras, entre outros”167. 

O Relatório “Supremo em Números I” também demonstra que o maior usuário do 

Supremo Tribunal Federal, no tocante à sua competência recursal, é o Poder Executivo. Dentre 

os 12 maiores litigantes recursais no STF, apenas um não é do setor público (Telemar); três 

partes figuram em mais de 50% dos recursos do Tribunal, quais sejam, Caixa Econômica 

Federal (18,87%), União (16,48%) e (iii) Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (14,87%). 

Quanto a três grandes litigantes específicos – Caixa Econômica Federal, Banco Central do 

Brasil e Telemar –, na quase totalidade dos recursos em que aparecem, eles figuram como 

recorrentes168. 

O relatório assevera que “não são simplesmente os recursos que afogam o Supremo — 

são os recursos de algumas poucas partes, quase todas do Poder Executivo”, destacando a “a 

altíssima concentração de recursos em algumas poucas partes, e como esse número decresce 

rapidamente, tornando-se praticamente residual após o 10° maior litigante”. Aponta, de maneira 

bastante precisa, que “o maior responsável por essa grande quantidade de recursos não é o 

cidadão comum que litiga em excesso, mas um agente muito bem definido: o Poder Executivo, 

em especial o da esfera federal” 169.  

 

                                                           
165 ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS. O uso da Justiça e o litígio no Brasil, cit., p. 12. 
166 ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS. O uso da Justiça e o litígio no Brasil, cit., p. 12. 
167 ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS. O uso da Justiça e o litígio no Brasil, cit., p. 93-94. 
168 FALCÃO, Joaquim; CERDEIRA, Pablo de Camargo; ARGUELHES, Diego Werneck. I Relatório Supremo 

em Números: O Múltiplo Supremo. Rio de Janeiro: FGV, 2011, p. 66-69.  
169 FALCÃO, Joaquim; CERDEIRA, Pablo de Camargo; ARGUELHES, Diego Werneck. I Relatório Supremo 

em Números, cit., p. 69-70. 
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1.7.1. Perfil de litigiosidade nos Juizados Especiais e dados sobre autocomposição. 

 

Outras pesquisas de perfil quantitativo voltadas aos Juizados Especiais, mas com 

universo reduzido e consideração de mais variáveis, trazem à tona, além da confirmação do uso 

da justiça por poucos atores, a propensão dos usuários à autocomposição. 

Nesse sentido, pesquisa conjunta entre o CNJ e o Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada – IPEA analisou o perfil da litigiosidade em Juizados Especiais nos Estados do 

Amapá, Ceará e Rio de Janeiro, revelando os seguintes dados: no Amapá, em 63,46% dos autos 

o requerido é pessoa física, possivelmente por conta do predomínio do consumo varejista 

informal, ao passo que no Ceará a amostra se mostrou equilibrada, com 47,71% para pessoas 

jurídicas e 51,07% para pessoas físicas. Por fim, no Rio de Janeiro, predominaram as demandas 

contra pessoas jurídicas, que compõem 94,47% dos processos selecionados da amostra, 

revelando um perfil de demandados constituído, primordialmente, por empresas prestadoras de 

serviços, como telefonia, energia elétrica, entre outras170. 

Outro dado revelado pela pesquisa é de que, na grande maioria dos casos levados aos 

Juizados Especiais, houve tentativa prévia de autocomposição. No Rio de Janeiro, Estado onde 

ficaram mais evidentes as características de litigiosidade repetitiva, apenas em 8,7% dos casos 

não houve qualquer tentativa prévia de autocomposição, ressalvados 6,8% onde nada foi 

informado a esse respeito171.  

A pesquisa também revelou que, das sentenças proferidas nos processos que fazem 

parte da amostra coletada, aproximadamente 26,37%, 37,61% e 29,21% são de homologação 

de acordo nos Estados do Amapá, Ceará e Rio de Janeiro, respectivamente172. Chama a atenção 

a quase nenhuma procura pelas agências reguladoras: os estados do Amapá e Ceará não tiveram 

um caso sequer em que a parte tenha reclamado previamente às agências, ao passo que no Rio 

de Janeiro houve procura prévia em apenas 0,79% dos casos173.  

Os dados são interessantes e nos permitem importar as constatações que Galanter fez 

há mais de três décadas em um contexto bastante diferente do Brasil dos anos 2010: é duvidoso 

                                                           
170 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA; CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 

Diagnóstico sobre os Juizados Especiais Cíveis. Brasília: Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da 

República, 2012, p. 22. 
171 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA; CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 

Diagnóstico sobre os Juizados Especiais Cíveis, cit., p. 22. 
172 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA; CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 

Diagnóstico sobre os Juizados Especiais Cíveis, cit., p. 22-23. 
173 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA; CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 

Diagnóstico sobre os Juizados Especiais Cíveis, cit., p. 22-23. 
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relacionar diretamente a quantidade de processos judiciais em determinada sociedade a uma 

preferência cultural pela demanda judicial. 

Nota-se que na extensa maioria dos casos levados aos juizados especiais, houve 

tentativa prévia de composição extrajudicial e, em um grande número deles, houve 

autocomposição após o ingresso no Judiciário. Ressalva-se que o índice no Ceará se revelou 

maior possivelmente porque, “a partir dos relatos dos pesquisadores de campo do Ceará, 

podemos constatar que nesse estado, devido ao grande número de remarcações das audiências 

de instrução e julgamento, a parte acaba aceitando o acordo, pois na maioria dos casos é a única 

possiblidade de resolução do conflito” 174.   

Os números também parecem apontar uma baixa procura de outros fóruns de solução 

de queixas, como Procons e agências reguladoras, a indicar a necessidade do aprimoramento 

de seu aparato e uma melhor comunicação com o Poder Judiciário. 

Outra pesquisa do CNJ de 2015, tendo como objeto os Juizados Especiais Cíveis de 

cinco capitais, uma de cada região política do país, revelou que os conflitos de consumo de 

massa, polarizados entre pessoa física e jurídica, constituem a maior parte das demandas 

propostas, sendo que a matéria específica mais comum é relativa a serviços bancários, seguida 

por serviços de telefonia, dado prevalecente em todas as capitais175. As ações de conhecimento 

que versam sobre matéria cível distinta das relações de consumo (v.g., vizinhança, condomínios 

etc.), ocupam apenas o segundo lugar176.  

A pesquisa afirma que o perfil socioeconômico do local onde instalado o juizado pode 

determinar o tipo de litígio nele processado. Todavia, há um perfil geral de demandas de pessoas 

físicas contra pessoas jurídicas para discutir relação de consumo de massa, localizado 

indistintamente em todos os juizados, o que denota menor influência do elemento regional e 

maior influência de uma causa comum, qual seja “uma política ou atividade nocivas praticadas 

pelos grandes litigantes, geradoras de conflitos de massa” 177. 

Uma análise da causa de pedir dos processos que fizeram parte da amostra confirma 

que, embora haja casos “clássicos” de responsabilidade do fornecedor, como defeito do produto 

ou do serviço, há muitas questões de consumo de massa, geralmente relativas aos maiores 

litigantes com origem em uma política ou prática comercial adotada de forma generalizada e 

                                                           
174 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA; CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 

Diagnóstico sobre os Juizados Especiais Cíveis, cit., p. 23. 
175 SILVA, Paulo Eduardo Alves da (coor.). Perfil do acesso à justiça nos juizados especiais cíveis. Brasília: 

Conselho Nacional de Justiça, 2015, p. 60. 
176 SILVA, Paulo Eduardo Alves da (coor.). Perfil do acesso à justiça nos juizados especiais cíveis, cit., p. 53. 
177 SILVA, Paulo Eduardo Alves da (coor.). Perfil do acesso à justiça nos juizados especiais cíveis, cit., p. 83-

84. 
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que decorre menos de qualquer elemento ligado ao autor, como, casos de cobranças indevidas, 

não pagamento de seguro DPVAT e não cobertura de tratamento de saúde178. 

Quanto à preferência por julgamento ou por acordo no curso do processo, a pesquisa 

revelou que o acordo não pareceu ser um resultado comumente obtido nas audiências realizadas, 

e é mais comum em demandas entre pessoas físicas e demandas de pessoa jurídica contra pessoa 

física. No tipo de demanda predominante nos juizados, de pessoas físicas contra pessoas 

jurídicas, foi verificada menor frequência de acordos179. 

Esse dado pode ser ligado a outros também coletados na pesquisa, como o fato de os 

pedidos de indenização por danos morais serem mais comuns nas demandas de pessoas  físicas 

contra pessoas jurídicas180, ou, ainda, a prática de que “quarteirização” dos serviços 

advocatícios pelas grandes empresas nos conflitos de massa, com presença nas audiências de 

advogados que desconhecem a causa de pedir do processo em que estão atuando e que não 

possuem autorização para negociar propostas de acordo181.  

Ana Carolina Chasin conduziu pesquisa qualitativa junto aos Juizados Especiais 

Cíveis de Itaquera e do Foro Central, ambos da Comarca de São Paulo-SP, em que identificou 

que, nas audiências de conciliação, os casos em que não era possível conciliar eram aqueles em 

que grandes empresas demandadas não abriam qualquer margem para negociação, 

normalmente sob a justificativa de não indenizar danos morais para não “abrir precedentes”182. 

O que os dados evidenciam é que não há uma propensão cultural da população Ao 

litígio, sendo que as manifestações de judicialização de conflitos representam, de forma 

preponderante, um tipo de litígio que pode visar à remediação de políticas lesivas praticadas de 

forma indiscriminada por grandes fornecedores de serviços, os quais, ao que tudo indica, 

também são os que menos adotam a prática consensual em juízo. 

Embora desfalcados, posto que não houve informação a respeito na extensa maioria 

dos casos, os dados a respeito de tentativas prévias de solução da disputa demonstram que foram 

encontrados poucos registros de tentativas de solução junto a órgãos públicos, como Procons e 

Defensorias Públicas e até mesmo Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução 

                                                           
178 SILVA, Paulo Eduardo Alves da (coor.). Perfil do acesso à justiça nos juizados especiais cíveis, cit., p. 63. 
179 SILVA, Paulo Eduardo Alves da (coor.). Perfil do acesso à justiça nos juizados especiais cíveis, cit., p. 39. 
180 SILVA, Paulo Eduardo Alves da (coor.). Perfil do acesso à justiça nos juizados especiais cíveis, cit., p. 41. 
181 SILVA, Paulo Eduardo Alves da (coor.). Perfil do acesso à justiça nos juizados especiais cíveis, cit., p. 36. 
182 CHASIN, Ana Carolina. A informalização da justiça e seu avesso: uma análise das audiências de conciliação 

nos Juizados Especiais Cíveis de São Paulo. Dilemas: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social, v. 5, n. 2, 

p. 233-26, abr-jun./2012, p.249. 
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de Conflitos – NUPEMECs 183, dados que podem indicar uma deficiência de articulação entre 

esses órgãos e o Judiciário na resolução de conflitos e no rastreio do percurso das disputas184. 

Entre as considerações conclusivas da pesquisa, consta a preocupação específica de 

que, embora os juizados especiais cíveis sejam uma importante porta de acesso à população que 

nela ingressa, sobretudo na condição de consumidores, a ideia original desses fóruns de solução 

de disputas está em risco pela presença massiva de causas artificialmente geradas pelos grandes 

litigantes185. 

 

 

1.8. Acesso à justiça via meios consensuais: substitutos da adjudicação? 

 

Os levantamentos quantitativos vêm confirmar que o perfil da litigiosidade presente 

nos tribunais brasileiros hoje é marcado por uma predominância numérica dos litigantes 

repetitivos em disputas com litigantes eventuais. Sendo esse o cenário, não seria de se estranhar 

se as políticas de promoção de meios consensuais fossem capturadas por esses litigantes como 

uma forma de gerenciar os casos que se tornaram disputas visíveis e ingressaram em algum 

canal formal de solução de disputas. 

Nesse cenário, em que se conjugam (a) o enfraquecimento da concepção ampliativa 

do acesso à justiça e sua gradual perda de espaço para uma concepção economicista e um 

discurso de eficiência, (b) o desenvolvimento da institucionalização dos meios consensuais 

acompanhando esta mudança de discurso, e (c) a vigência de um discurso de explosão de 

litigiosidade, desafiado por dados empíricos que demonstram a concentração da litigiosidade 

em alguns poucos atores envolvidos em litígios de massa, qual o papel que os meios consensuais 

ocupam no sistema de justiça brasileiro?  

Em uma aproximação temática, Laura Nader, ao final da década de 90, apontou que o 

sistema de justiça americano se afastou ao longo das décadas da função adjudicatória, 

limitando, pela própria prática forense estabelecida, o pronunciamento judicial. Em aguda 

observação sobre o cenário, afirma a autora:  

 

                                                           
183 Os NUPEMECs foram criados pela Resolução n. 125/2010 do CNJ, com o objetivo de desenvolver a Política 

Judiciária de Tratamento Adequado de Conflitos estabelecida na resolução. Na verdade, a unidade que presta 

atendimento ao cidadão e efetivamente é o CEJUSC, também previsto na Resolução n. 125/2010 do CNJ. 
184 SILVA, Paulo Eduardo Alves da (coor.). Perfil do acesso à justiça nos juizados especiais cíveis, cit., p. 71. 
185 SILVA, Paulo Eduardo Alves da (coor.). Perfil do acesso à justiça nos juizados especiais cíveis, cit., p. 88. 
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 “Em 1999, a população americana está progressivamente perdendo o seu direito de 

acesso às Cortes ao serem obstados por cláusulas de arbitragem mandatórias em 

centros de saúde e em relações do trabalho. Chief Justice Burger arguiu que os 

americanos ‘civilizados’ deveriam abandonar a centralidade da adjudicação como 

meio de solução de conflitos, esquecendo que em casos de visível disparidade de 

poder, a adjudicação é o meio mais judicioso de composição de conflitos186”. 

 

Analisando o contexto norte-americano, o discurso da eficiência e a preocupação com 

a “explosão de litigiosidade” orientaram os estudos de processo a abrirem novas portas ao lado 

da adjudicação judicial, com a finalidade de oferecer, no ambiente judicial, outros instrumentos 

que não a sentença.  

A já conhecida perspectiva do Tribunal Multiportas, propagada por Frank Sander na 

Pound Conference187, passou a ser estudada com mais interesse pela academia brasileira, e os 

próprios processualistas incorporaram o estudo de outros mecanismos de solução de conflitos, 

reconhecendo-os como meios aptos e adequados à promoção de pacificação social visada pela 

jurisdição estatal e que se contrapõem à formalidade do processo.  

Uma ideia de inadequação do processo judicial para determinadas disputas se 

disseminou, acompanhada da ideia de que é necessário apreender novos modelos e técnicas 

para desenvolver soluções mais adequadas188. 

Em verdade, existe até mesmo uma confusão entre o modelo proposto por Frank 

Sander na ocasião e a prática dos Tribunais Americanos. O Tribunal Multiportas tal como 

concebido é menos uma prática efetiva e estabelecida no sistema de justiça norte-americano, e 

mais um marco inicial que estimulou uma série de arranjos dos mais variados nas Côrtes ao 

longo do território norte-americano. Assim, algo que é um modelo propositivo muitas vezes é 

confundido com um dado da realidade.  

No sistema brasileiro, a conciliação, entendida como a atividade de promover a 

autocomposição entre as partes, esteve presente em diplomas legais desde o século XIX. Com 

alguns hiatos causados pela omissão do termo na Constituição de 1891 e pela ausência de 

menção no Código de Processo Civil de 1939, foi retomada gradualmente a partir da Lei n. 

968/49, nas causas de desquite e alimentos, e incorporada de forma definitiva ao Código de 

                                                           
186 NADER, Laura. The Globalization of Law: ADR as "Soft" Technology. Proceedings of the Annual Meeting 

(American Society of International Law), Vol. 1. American Society of International Law, p. 304-311, mar./1999, 

p. 309. 
187 SANDER, Frank E. A. Varieties of Dispute Processing. LEVIN, Leo A.; WHEELER, Russell R (edit.). The 

Pound Conference: Perspectives on Justice in the future. St. Paul, MN: West Publishing, 1979. 
188 A ideia de adequação é mais bem desenvolvida por Frank Sander em artigo publicado anos depois: SANDER, 

Frank. E. A., GOLDBERG, Stephen B. Fitting the Forum to the Fuss: A User-Friendly Guide to Selecting an ADR 

Procedure. Negotiation Journal. Cambridge-MA, v.10, p. 49-68, 1994. 
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Processo Civil de 1973, que a estendeu para todos os tipos de litígio, de forma não 

obrigatória189.  

Assim, o uso de meios consensuais para solução de disputas na via judicial não é 

novidade. Todavia, a visão sobre a conciliação não tinha grande sofisticação em nossa doutrina, 

não havendo exatamente discussões sobre técnicas e princípios, e o instrumento muitas vezes 

era relacionado com o exercício de pressão pelo juiz ou por seus auxiliares na celebração do 

acordo190. 

A mediação, como instrumento de retomada do diálogo e de possível composição de 

disputas pela atuação de um terceiro imparcial mediante aplicação de técnicas dialógicas é de 

estudo e assimilação mais recentes, propiciadas por um aprofundamento no estudo do 

movimento das ADR nos Estados Unidos.  

Há ainda a disseminação das ideias de cuidado procedimental da mediação mediante 

institutos especializados, com apoio também em literatura argentina focada em mediação 

familiar191 e, ainda, com o gradual reconhecimento de que o que se toma por mediação pode 

significar diferentes procedimentos com diferentes objetivos, o que chega até a literatura 

nacional como a descrição de diferentes escolas de mediação, com destaque para o “Modelo de 

Harvard”192, que propugna uma mediação baseada em interesses e solução de problemas, e a 

chamada “avaliação transformativa”, que vê a mediação como uma oportunidade de 

transformação do conflito e não necessariamente de composição de interesses com vistas a dar-

lhe um desfecho193. 

De toda forma, floresceu a partir desses estudos um debate sobre técnicas adequadas 

de mediação, e sobre os princípios que devem orientar a atuação do mediador.  

Como explica Juliana Demarchi, a partir da divulgação e prática, surgiram variações 

na abordagem do conflito e no desenvolvimento da mediação, com aplicação de técnicas 

fundadas em diferentes critérios194. A mediação, todavia, até meados da década de 2000, 

                                                           
189 SILVA, Érica Barbosa e. A efetividade da prestação jurisdicional civil a partir da conciliação. Tese 

(doutorado), São Paulo, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2012,  p. 157. 
190 SILVA, Érica Barbosa e. A efetividade da prestação jurisdicional civil a partir da conciliação, cit., p. 137. 
191 SUARES, Marines. Mediación. Conducción de disputas, comunicación y tecnicas. Buenos Aires: Paidós, 1997. 
192 Tal modelo de mediação é uma extensão da ideia de negociação colaborativa, cujo maior expoente é a obra 

“Getting to Yes”, gerada a partir das constatações dos professores à frente do Harvard Negotiation Program 

(FISHER, Roger; URY, William; PATTON, Bruce. Getting to Yes: Negotiation agreement without giving in. 3. 

ed. New York: Penguin Books, 2011) 
193 Essa abordagem da mediação tem como expressão literarária mais conhecida a obra ensaística de Joseph P. 

Folger e Robert A. Baruch Bush, em que os autores discorrem sobre as potencialidades da mediação (Cf. BUSH, 

Baruch Robert A.; FOLGER, J. P. La promesa de mediación: Como Afrontar el Conflicto a Través del 

Fortalecimiento Propio y el Reconocimiento de los Otros. Buenos Aires: Granica, 1996). 
194 DEMARCHI, Juliana. Mediação: Proposta de implementação no processo civil brasileiro. Tese (doutorado). 

São Paulo, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2007,  p. 113. 
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permaneceu desregulamentada e sua operação dependeu muito da prática privada e de 

iniciativas judiciais isoladas, como os projetos-piloto de gerenciamento de processos 

desenvolvidos junto ao CEBEPEJ (Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais)195. 

Paralelamente, na toada das reformas processuais culminantes na Emenda 

Constitucional n. 45/2004, do estabelecimento da duração razoável do processo (art. 5°, inc. 

LXXVIII, da CF), e da criação do CNJ, a direção do Poder Judiciário viu no acordo uma via de 

redirecionamento do seu contingente processual, que proporcionaria à magistratura números de 

produtividade e lhe pouparia de uma atividade mais complexa de julgamento, passando a apoiar 

a institucionalização via Poder Judiciário dos meios consensuais, especialmente a 

conciliação196. Expressão disso é o “Movimento Conciliar é Legal”, criado em 2006, com o 

CNJ à frente.  

O movimento deu origem à “Campanha pelo Acordo” do CNJ, presente nas chamadas 

Semanas de Conciliação, que denotam a primazia desta concepção. Os slogans da Campanha 

são marcados pela tônica do uso dos meios consensuais como forma de imprimir eficiência à 

resolução de conflitos, mas também destaca que a conciliação é boa para o jurisdicionado e 

também atribui a ele uma responsabilidade individual e social de priorizar os meios consensuais 

para solução de seus conflitos197.  

Na crescente de entusiasmo com os meios consensuais, explicam Maria Cecília de 

Araújo Asperti e Michel Roberto Oliveira de Souza, que as pautas dos diversos atores, em um 

primeiro momento se confundiram, mas, ao longo de seu desenvolvimento, diferentes 

perspectivas se tornaram claras: enquanto determinados grupos defendem centralidade e 

regulação do procedimento de conciliação e mediação, outros defendem a sua descentralização 

e deformalização. Desse embate, prevaleceu a centralidade do Judiciário na institucionalização 

dos meios consensuais, sendo indicativos disso a reserva aos tribunais de um papel central na 

                                                           
195 GAJARDONI, Fernando da Fonseca; ROMANO, Michel Betenjane; LUCHIARI, Valéria Ferioli Lagrasta. O 

gerenciamento de processo. GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo; LAGRASTA NETO, Caetano. 

Mediação e gerenciamento do processo: revolução na prestação jurisdicional e guia prático para instalação do 

setor de conciliação e mediação. São Paulo: Atlas, 2008, p. 18-34. 
196 Ver: ASPERTI, Maria Cecília de Araújo; SOUZA, Michel Roberto Oliveira de. Desmistificando a “Cultura do 

Acordo”, p. 30. 
197 Alguns exemplos são: Campanha de 2008 – “Conciliar é querer bem a você”; 2009 – “Ganha o Cidadão. Ganha 

a Justiça. Ganha o País”; 2011- “Conciliação é a forma mais rápida para resolver seus conflitos”; 2014 – 

“Conciliação é um acordo bom e justo para todos”; 2015/2016 – “Conciliação: o Caminho mais curto para resolver 

seus problemas”. Na campanha de 2017, existe uma mudança na mensagem: “Conciliar: nós concordamos. A 

conciliação é um serviço judiciário a sua disposição todos os dias. A decisão de conciliar é sua”. 

(http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/conciliacao-e-mediacao-portal-da-conciliacao/semana-nacional-de-

conciliacao/campanhas). 
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instalação de centros de resolução de conflitos, capacitação de mediadores e conciliadores e 

criação de um cadastro unificado 198. 

Já a Lei n. 13.105/2015 (CPC/15) é pautada pelo elogio ao consenso e pela visão de 

que as partes, mesmo procurando o Judiciário, terão melhores resultados se forem pelas vias 

autocompositivas, como se nota da exposição de motivos do PL n. 166/2010199: 

 

“Pretendeu-se converter o processo em instrumento incluído no contexto social em 

que produzirá efeito o seu resultado. Deu-se ênfase à possibilidade de as partes porem 

fim ao conflito pela via da mediação ou da conciliação. Entendeu-se que a satisfação 

efetiva das partes pode dar-se de modo mais intenso se a solução é por elas criada e 

não imposta pelo juiz” 

 

As mudanças legislativas e o impulso de institucionalização via poder Judiciário vêm 

de fato embaladas por uma compreensão cada vez mais difundida na literatura jurídica de que 

a solução consensual é preferencial em relação à solução adjudicada, a qual, por sua vez, deve 

ter no processo judicial uma via residual.  

Rodolfo de Camargo Mancuso, afirma que “a judicialização não deve ser a opção 

imediata, mas deve se apresentar como ultima ratio, em não havendo outros modos e meios de 

resolver o conflito, ou quando este tenham sido esgotados” 200.  

Outro elemento dessa ideia é que “a jurisdição estatal não significa, nem garante, que 

o conflito será resolvido em modo justo e eficaz” e que “a inserção da justiça estatal como um 

prius, deslocando os demais meios para um posterius, ou um segundo plano, exacerba a 

contenciosidade social e estimula o demandismo judiciário”201. 

O autor prossegue afirmando que a adjudicação estatal  não deve ser o remédio único 

para qualquer tipo de interesse resistido, nem deve protagonizar a cena jurídica, mas sim 

preservar-se como função estatal de índole substitutiva e operar residual e subsidiariamente, o 

que permite várias externalidades positivas, dentre as quais o fato de os conflitos serem 

trabalhados e não apenas eliminados antes de atingir o seu ponto de maturação, com a reflexão 

das partes envolvidas quanto às possibilidades de êxito das respectivas posições202. 

Desta ideia, surgem ilustrações a respeito de como deveria funcionar o sistema de 

solução de disputas.  

                                                           
198 ASPERTI, Maria Cecília de Araújo; SOUZA, Michel Roberto Oliveira de. Dismistificando a “Cultura do 

Acordo”, p. 32-33. 
199 SENADO FEDERAL. Código de Processo Civil e Normas Correlatas, p. 30. Disponível em :< 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/512422/001041135.pdf>. Acesso em 25.09.2018.  
200 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Acesso à Justiça, cit., p. 121. 
201 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Acesso à Justiça, cit., p. 188. 
202 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Acesso à Justiça, cit., p. 191. 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/512422/001041135.pdf
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Parte da doutrina recorre à figura de uma “pirâmide de resolução de conflitos” para 

indicar que os conflitos devem passar por um iter de resolução, adotando-se antes as bases da 

pirâmide, estando o processo judicial no topo, como uma última ratio. Roberto Ferrari Ulhôa 

Cintra, por exemplo, concebe a “solução” de conflitos em uma estrutura piramidal, na qual as 

instâncias judiciais ocupariam o ápice da pirâmide em termos de adequação do instrumento, 

após as partes envolvidas no conflito terem passado por outras formas não-adversariais e 

extrajudiciais de solução de conflitos203. 

Em verdade, parece-nos que as explicações que adotam a figura piramidal estão se 

baseando na “pirâmide dos conflitos” descrita por Marc Galanter no já mencionado artigo 

“Reading the Landscape of Disputes?”204. No entanto, tal estrutura não é um indicativo 

prescritivo.  

Em verdade, buscou Galanter desconstruir o discurso do excesso de litigiosidade, ao 

demonstrar que os conflitos existentes no seio da sociedade percorrem vários degraus antes de 

culminar em uma ação judicial, e, uma vez judicializados, enfrentam ainda diversos degraus 

para que cheguem à adjudicação completa (“full-blown adjudication”). Descreve, ainda, que a 

maior parte dos conflitos de interesses não progride em todos os degraus dessa pirâmide, 

resolvendo-se em algum de seus estágios iniciais, e que quando judicializados, raramente 

chegam à adjudicação completa205. 

Assim, trata-se de um modelo de descrição e análise das disputas ocorrentes no seio 

da sociedade, consonante com uma linha de pesquisa socio-jurídica, e não uma proposta de 

modelo de política de tratamento dos conflitos, como sugere Roberto Ferrari Ulhoa Cintra.  

Em observação assemelhada, Boaventura de Sousa Santos e outros explicam que a 

forma geométrica é utilizada para dar conta, por recurso metafórico, do modo como as relações 

litigiosas são geridas socialmente. Pois, as que chegam aos tribunais e a julgamento são a ponta 

da pirâmide, e é preciso entender a trama social entre esta e a base206. 

De toda forma, a apropriação prescritiva e ressignificação da ideia do iter dos conflitos 

demonstra uma tendência na literatura processual de enxergar o processo judicial como uma 

via residual, discurso que ganha força diante de constatações de sua inadequação para lidar com 

                                                           
203 CINTRA, Roberto Ferrari de Ulhôa. A pirâmide de solução de conflitos: uma contribuição de sociedade civil 

para a reforma do Judiciário. Brasília: Senado Federal, 2008, p. 74. 
204 GALANTER, Marc. Reading the Landscape of Disputes, cit. 
205 GALANTER, Marc. Reading the Landscape of Disputes, cit., p. 11-18. 
206 SANTOS, Boaventura de Sousa; MARQUES, Maria Manuel Leitão; PEDROSO, João. Os tribunais na 

sociedade contemporânea. Oficina do CES, n. 65, Coimbra, p. 1-62, nov./1995,  p. 54. 
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determinados tipos de disputa , bem como pelas conhecidas mazelas da composição judicial de 

conflitos, como a morosidade, a imprevisibilidade das decisões, e a qualidade da cognição. 

Ganha força também, se não a substituição da adjudicação estatal pelo consenso, o 

condicionamento do acesso à primeira à tentativa de utilização do segundo. A audiência prevista 

no art. 334 do CPC/15, em tese, é de realização obrigatória mesmo antes do oferecimento de 

resposta pelo réu. Mas, essa obrigatoriedade vem sendo desafiada tanto pela realidade da 

escassez de recursos para realização de audiências consensuais em todos os processos e pelas 

constatações de inadequação da designação da audiência para certas disputas207.  

A substituição da adjudicação pelos meios consensuais, o condicionamento da ação 

judicial à tentativa prévia de autocomposição, ou mesmo a existência de uma mediação ou 

conciliação obrigatórias, não obstante todo o discurso enfático construído em torno dessas 

ideias, ainda esbarram em uma leitura tradicional, ampliativa e universalista do acesso à 

justiça208. 

Ademais, como já anotamos anteriormente, a proposta de tornar o processo judicial 

como instância residual de resolução de conflitos passa, necessariamente, pela análise da 

adequação dos instrumentos que correspondem aos diversos degraus dos conflitos submetidos 

e aos objetivos da sua resolução, de forma que não é uma ideia que pode ser utilizada 

indistintamente209.  

Como proporemos mais tarde, é necessário entender o impacto que a adjudicação 

estatal exerce sobre o percurso dos conflitos, e de que maneira ele pode alterar a composição 

de forças, os comportamentos, procedimentos e resultados nos “degraus” mais baixos da 

pirâmide. 

Há de um lado a preocupação de que a dita ineficiência da jurisdição estatal, com sua 

lentidão, onerosidade, imprevisibilidade, conspira contra a parte assistida pelo bom direito e 

favorece o mau pagador, o descumpridor contumaz de obrigações e o cliente habitual do 

                                                           
207 Em verdade, o CPC/15 optou por uma generalização da designação da audiência consensual, ressalvando apenas 

casos que não são passíveis de autocomposição, contrariando uma evidente falta de factibilidade para tanto. A 

opção legislativa vai na contramão de modelos mais racionais, como o de estipulação de técnicas de screening, ou 

seja, seleção do mecanismo mais adequado para processamento de determinada disputa (a respeito do screening, 

conferir: LORENCINI, Marco Antônio Garcia Lopes. “Sistema Multiportas”: opções para tratamento de conflito 

de forma adequada. LORENCINI, Marco Antonio Garcia Lopes; SILVA, Paulo Eduardo Alves da. Negociação, 

Mediação e Arbitragem: Curso básico para programas de graduação em Direito. São Paulo: Método, p. 57-86, 

2012, p. 75-78). 
208 Nesse sentido: “no estado atual, à luz da garantia de acesso à justiça efetivamente se revela inadequada a 

previsão de prévia submissão a instâncias consensuais para o esgotamento das tentativas de acordo entre as partes” 

(TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis, cit., p. 318-319). 
209 BERGAMASCHI, André Luís. A resolução dos conflitos envolvendo a Administração Pública por 

mecanismos consensuais, cit., p. 74-75. 
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Judiciário210. Todavia, a supressão da interferência judicial tende a eliminar essa vantagem do 

“cliente habitual” ou intensificar esse favorecimento? 

Em um contexto de litigiosidade que se desenvolve em relações assimétricas, há 

indicações de que a adoção sistemática de meios consensuais pode enfraquecer potencialidades 

distributivas e equalizadoras e propagar ou intensificar desigualdades, seja do ponto de vista 

material, impedindo reconhecimento de direitos, seja do ponto de vista do acesso a meios 

adequados de se promoverem. 

A propagada relação de subsidiariedade entre adjudicação e consenso deve ser olhada 

com maior cautela, a partir de advertências já feitas sobre seus possíveis efeitos, do que 

trataremos nos próximos dois capítulos. 

  

                                                           
210 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Acesso à Justiça, cit., p. 192. 
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CAPÍTULO 2 - CRÍTICA AOS MEIOS CONSENSUAIS SOB A 

PERSPECTIVA DO AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO DIREITO. 

 

 

2.1. Breve colocação do problema. 

 

Um sistema de resolução de disputas fortemente baseado no consenso, especialmente se 

ele é introduzido em gradual substituição da adjudicação estatal, levanta impõe especial atenção 

aos efeitos que essa substituição pode causar na justiça das soluções alcançadas.  

Como veremos, a introdução e o fomento do consenso como política de justiça enseja 

discursos contrários ao acordo, ensaios críticos à utilização indiscriminada dos meios 

consensuais, e pesquisas sociais sobre os impactos do fomento desses instrumentos na 

qualidade substancial e processual da composição de disputas.  

O presente capítulo pretende expor e debater esses discursos, ensaios e pesquisas, 

levando em consideração a possível relação entre a adoção dos meios consensuais e o 

enfraquecimento das leis estatais e dos precedentes judiciais. 

 

 

2.2. A opção por um modelo predominantemente consensual ou 

predominantemente adjudicatório como escolha política motivada. 

 

Antes de adentrar propriamente na discussão sobre a relação entre os meios consensuais 

e a aplicação da lei estatal, é válido fazer uma digressão para as análises que iluminam os 

objetivos por trás das escolhas dos meios de solução de conflitos. 

Laura Nader, antropóloga do direito, apresenta visão retrospectiva importante sobre o 

movimento das ADRs, em texto publicado ao final da década de 90211 – época em que o Banco 

Mundial já havia recomendado as reformas do Judiciário e do processo nos países da América 

Latina e Caribe e a adoção mais incisiva do consenso.  

Naquele contexto, muitos estudos críticos ao movimento de “globalização” eram 

publicados, e Nader apontava a falta de diálogo dos juristas com essas críticas e a falta de 

estudos sobre o papel da lei e da resolução de disputas no contexto da globalização212.  

                                                           
211 NADER, Laura. The Globalization of Law, cit. 
212 NADER, Laura. The Globalization of Law, cit, p. 304. 
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A um modelo calcado no consenso, Nader atribui a denominação de “Harmony Law”213. 

Descrevendo-os, a autora afirma que tais modelos são aqueles que colocam grande valor no 

consenso, e no compromisso ou acordo, para além de qualquer outro valor de justiça214. Tal 

valor é, ao menos na retórica, relativizado e individualizado em cada caso, gerando soluções 

que deveriam refletir a justiça dos participantes.  

O modelo de “Harmony Law” é caracterizado por elementos de controle, pela 

intolerância ao conflito e pela tendência de evitar, não as causas da discórdia, mas sim a sua 

manifestação adversarial, buscando criar, a todo custo, consenso e homogeneidade215. Dessa 

forma, sua ideologia pode ser utilizada, inclusive, para suprimir populações e socializá-las em 

direção à conformidade216. 

Para Nader, as tensões entre um modelo adjudicatório de justiça e um modelo 

conciliatório de resolução de disputas possuem importante papel nas estratégias de 

globalização, ressaltando que os modelos de solução de disputas podem parecer neutros ou 

naturais, no entanto, possuem grande carga ideológica e são elementos-chave nas estratégias 

dos jogos de força internacionais217. 

A autora ainda associa os modelos de “Harmony Law” a controle e coerção, que seriam 

utilizados para silenciar grupos e pessoas que se comunicam ou agem de forma adversarial218.  

Especificamente sobre a emergência das ADR nas últimas décadas, a autora afirma que, 

nos anos 70, nos Estados Unidos, tal ideologia começou a ser construída, inspirada por objetivos 

como eficiência, harmonia, e reforma legal. Isso se deu em reação aos anos 60, que foram 

marcados por inúmeros movimentos, formados nos Estados Unidos, que veiculavam demandas 

por direitos civis, dos consumidores, ambientais, das mulheres e das minorias.  

O estilo vigente da década de 60 era de confronto, e as Cortes eram utilizadas para se 

atingir novos objetivos219. Os atores pressionados por tais movimentos, ou seja, aqueles contra 

quem as novas demandas eram formuladas, viram-se na necessidade de fazer algo a respeito 

dos casos judiciais estratégicos a fim de removê-los das Cortes. Durante três décadas, os 

esforços para controlar os movimentos por direitos mudaram o foco das preocupações de justiça 

                                                           
213 NADER, Laura, Harmonia Coerciva, cit. 
214 NADER, Laura. The Globalization of Law, cit., p. 308. 
215 NADER, Laura. Coercive Harmony, cit., p. 3. 
216 NADER, Laura. The Globalization of Law, p. 308. A autora propõe essa conclusão a partir do estudo das 

relações e interações entre o povo Zapoteca e os espanhóis. 
217 NADER, Laura. The Globalization of Law, p. 304-305. 
218 NADER, Laura. The Globalization of Law, p. 308. 
219 NADER, Laura. The Globalization of Law, p. 308-309. 
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e direitos para eficiência e harmonia, e consequentemente mudaram o foco do acesso às cortes 

para o desenvolvimento das ADRs220. 

Adentrando na década de 90, as ADRs foram sucessivamente estandarizadas para se 

amoldarem às hegemonias globais em uma maneira que apaga as peculiaridades dos diferentes 

estilos culturais de resolução de disputas221, por exemplo, pela disseminação da arbitragem ou 

de modelos de negociação baseados em interesses e o apelo a deformalização de procedimentos. 

Para a autora, inovações legais, muitas vezes tidas como desregulação, são sinais de 

decadência do significado do Estado, em que este dá lugar a um regime de direito internacional 

marcado pela hegemonia de conceitos neoliberais. Nesse contexto, emergem como mecanismos 

centrais de controle, por exemplo, a arbitragem internacional e a especialização da resolução 

de conflitos222.  

A autora questiona a forma pela qual essas mudanças legais ajudam a fortalecer as 

demandas de grandes corporações multinacionais e, consequentemente, enfraquecem a posição 

de Estados e de pequenos agentes223. 

                                                           
220 NADER, Laura. The Globalization of Law, p. 309. 
221 NADER, Laura. The Globalization of Law, p. 305. 
222 NADER, Laura. The Globalization of Law, p. 305-306. Laura Nader cita ainda o GATT – General Agreement 

on Tariffs and Trade (em português: Acordo Geral de Tarifas e Comércio), que, na seara do direito internacional, 

visou a eliminação de barreiras tarirfárias. Nader usa o GATT para exemplificar como o modelo de solução de 

conflitos pode mudar conforme melhor atenda aos interesses da parte mais forte. O documento original do GATT 

era essencialmente uma carta de regras legalistas que poderiam ser implementadas pela International Trade 

Organization – ITO, sendo que tanto a ITO quanto o GATT foram concebidos em um momento em que a 

ajdudicação estatal, informada pelo estado de direito, era considerada a forma mais evoluída e civilizada de 

resolver disputas. A Carta da ITO parece ter sido escrita no espírito do legalismo, pois pedia um procedimento 

vigoroso de resolução de disputas que contemplasse o uso efetivo da arbitragem e até apelação para a World Court 

em alguns casos. Contudo, por volta de 1955, houve uma mudança em favor do pragmatismo, pela qual as disputas 

seriam referidas a um painel de três para cinco experts independentes e as partes entrariam em consenso prévio 

sobre aceitar a recomendação do painel. Segundo a autora, a mudança procedimental marcou um movimento de 

distanciamento dos clamores iniciais por procedimentos legais democráticos (NADER, Laura. The Globalization 

of Law, p. 306-307.). 
223 NADER, Laura. The Globalization of Law, p. 305-306. Laura Nader cita ainda o GATT – General Agreement 

on Tariffs and Trade (em português: Acordo Geral de Tarifas e Comércio), que, na seara do direito internacional, 

visou a eliminação de barreiras tarirfárias. Nader usa o GATT para exemplificar como o modelo de solução de 

conflitos pode mudar conforme melhor atenda aos interesses da parte mais forte. O documento original do GATT 

era essencialmente uma carta de regras legalistas que poderiam ser implementadas pela International Trade 

Organization – ITO, sendo que tanto a ITO quanto a GATT foram concebidos em um momento em que o estado 

de direito, pela operação adjudicatória das normas, era considerada a forma mais evoluída e civilizada de resolver 

disputas. A Carta da ITO parece ter sido escrita no espírito do legalismo, pois pedia um procedimento vigoroso de 

resolução de disputas que contemplasse o uso efetivo da arbitragem e até apelação para a World Court em alguns 

casos. Contudo, por volta de 1955, houve uma mudança em favor do pragmatismo, segundo a qual as disputas 

seriam referidas a um painel de três para cinco experts independentes e as partes entrariam em consenso prévio 

sobre aceitar a recomendação do painel. Segundo a autora, a mudança procedimental marcou um movimento de 

distanciamento dos clamores iniciais por procedimentos legais democráticos (NADER, Laura. The Globalization 

of Law, p. 306-307.). 
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Qualquer um dos modelos é carregado de valores relacionados aos resultados desejados. 

No modelo consensual, é dada menos atenção e seus impactos mais críticos são subestimados, 

pois, em regra, são vistos como normais ou simplesmente benéficos224.  

Todavia, as mudanças de um meio de solução de conflitos para outro não são 

“evolucionistas”, no sentido de que a passagem de um modelo adjudicatório para um consensual 

represente uma evolução na sociedade. Na verdade, elas apenas indicam que os modelos de 

solução de disputas possuem uma elasticidade que pode ser utilizada para fortalecer as 

vantagens de determinadas partes em termos de barganha225. Assim, as modificações nas 

preferências pelos meios de solução de disputas são, em verdade, exercícios de poder226.  

Por um lado, as ADRs se apresentam como forma de gerar soluções ganha-ganha, 

substituir o confronto com harmonia e consenso, e presumidamente aliviar a pressão sobre o 

sistema judicial. Por outro lado, seu uso muitas vezes é obrigatório e vinculado, seu 

procedimento e seus resultados são sigilosos e distantes do escrutínio público, e suas decisões 

desautorizam qualquer recurso judicial mesmo em casos que envolvem assimetria de poder, 

como relações de trabalho, de consumo, de serviços de saúde, entre outros227. 

O reconhecimento de que a escolha de um modelo de solução de conflitos a ser 

priorizado em um sistema é uma decisão politicamente motivada, e que as ADRs, em geral, e 

os meios consensuais, em específico, não são técnicas neutras nem visam exclusivamente a uma 

satisfação mútua das partes, mas também possuem finalidades de controle de determinadas 

demandas, são pontos de partida importantes para grande parte das críticas construídas sobre 

os meios consensuais, como veremos na sequência. 

 

 

2.3. Fundamentos e anatomia da crítica. 

 

A primeira crítica de que trataremos diz respeito ao não comprometimento dos meios 

consensuais com os critérios legais de solução dos conflitos, o que poderia ocasionar uma 

“erosão” dos valores públicos supostamente canalizados no processo judicial. 

Os críticos mais contundentes do movimento das ADRs nos Estados Unidos desferiram 

essa crítica baseando-se em uma visão de justiça estatal como fórum valorizador do processo 

                                                           
224 NADER, Laura. The Globalization of Law, p. 305. 

225 NADER, Laura. The Globalization of Law, p. 307-308. 

226 NADER, Laura. The Globalization of Law, p. 307. 

227 NADER, Laura. The Globalization of Law, p. 309. 
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democrático de formulação de leis, da formação de precedentes mediante decisões oficiais e 

públicas do judiciário e do direito a um pronunciamento adjudicatório completo sobre a questão 

que é levada às cortes – full-blown adjudication – ou seja, um conjunto de processos e normas 

a que David Luban chamou de “public realm”228.  

Registros contundentes desta crítica são encontrados na década de 80 e no início de 

década de 90229, período em que o Judiciário americano passava por uma eufórica onda 

reformista estimulada pelo movimento das ADRs, buscando incorporá-las de forma mais 

intensa ao gerenciamento dos processos judiciais diante do discurso dominante da “explosão de 

litigiosidade”.  

Emendas dos anos de 1983 e 1993 à Rule 16 das “Federal Rules of Civil Procedure”230 

– que tratam sobre as “Pretrials Conferences” – normas locais de muitos distritos, assim como 

o “Civil Justice Reform Act” de 1990231, todas clamam por uma atuação do juiz em gerenciar 

os processos, controlar a litigiosidade e “criar condições” para realização de acordos232. Trata-

se de uma mudança de papel dos juízes, que assumem uma posição gerencial, como promotores 

de acordo, mas representam apenas um dentre os muitos atores em torno de uma mesa de 

negociação233. 

Um setor da crítica parte da análise da institucionalização dos meios consensuais como 

uma escolha deliberada dos atores mais fortes da sociedade, como forma a controlar também o 

resultado das soluções dadas às disputas234, comprometendo assim as características 

distributivas que o sistema poderia ter. A crítica é dirigida especialmente à deformalização dos 

procedimentos e à fluidez dos resultados, determinados muitas vezes não por critérios objetivos, 

mas sim pela força de barganha da parte. 

Outro setor mais específico da crítica, dirigida genericamente às ADRs, sejam elas de 

natureza auto ou herocompositiva, diz respeito ao afastamento da lei estatal nacional.  

De fato, a arbitragem possui como característica a possibilidade das partes, em comum 

acordo, afastar a aplicação da lei nacional e estabelecer qualquer outro critério – característica 

transportada para a Lei de Arbitragem brasileira (art. 2°, §1°, da Lei n. 9.307/96).  

                                                           
228 LUBAN, David. Settlements and the erosion of the public realm. Georgetown Law Journal, n. 83, Washington 

D.C., Georgetown University Law Center, p. 2.619-2.662, 1995. 
229 FISS, Owen. Against Settlement, cit..  
230 Disponível em: <https://www.uscourts.gov/sites/default/files/cv_rules_eff._dec._1_2018_0.pdf>. Acesso em 

05.01.2019. 
231 Disponível em: <https://www.uscourts.gov/sites/default/files/cjra_na_0930.2018_1.pdf>. Acesso em 

05.01.2019. 
232 RESNIK, Judith. Litigating and Settling Class Actions: The Prerequisites of Entry and Exit. UC Davis Law 

Review, Davis, CA, n. 30, p. 835-872, 1985, p. 837. 
233 RESNIK, Judith. Managerial Judges. Harvard Law Review, Cambridge-MA, n. 96 , 1982, p. 376-448. 
234 Nesse sentido: NADER, Laura. Harmonia Coercitiva, cit. 
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Quanto aos meios consensuais, embora possam canalizar negociações com base em 

direitos (right-based mediation)235, a regra é a livre autonomia das partes para dispor sobre a 

solução com base em quaisquer outros critérios, e o discurso predominante sobre as vantagens 

dos meios consensuais inclusive enaltece essa característica.  

Pode-se cogitar também de modelos avaliativos de mediação, em que o mediador dirige 

os processos à sombra das normas jurídicas que regem o caso e dos possíveis resultados que 

seriam obtidos se submetida a questão a apreciação judicial, o que seria uma porta de entrada 

para a lei estatal236. De toda forma, a técnica é problemática por emular o resultado de um 

imaginado julgamento sem que tenha havido um procedimento formal com garantias amplas de 

contraditório e defesa sobre as questões de fato e direito.  

A questão é se o sistema, ao institucionalizar os meios consensuais, deve se preocupar 

com a justiça do resultado, e se essa preocupação deve estar balizada pelas leis de direito 

material. 

Podemos decompor a crítica em alguns aspectos de mais ou menos consenso dentro 

dessa literatura, e buscar tratá-los separadamente: 

• O uso maciço dos meios consensuais enfraquece o cumprimento das leis 

estatais, minando a legitimidade do sistema democrático e do sistema de justiça; 

• A insistência sistêmica e judicial na celebração de acordos acaba por 

suprimir pronunciamentos judiciais oficiais, eliminando os precedentes e, assim, 

retirando dos jurisdicionados as balizas para o reconhecimento de direitos, 

atribuição de responsabilidades, e formulação de demandas; 

• O acordo pode ser utilizado como instrumento de transação ou de 

renúncia de direitos, fórmula que privilegia os atores mais poderosos da sociedade 

e, de forma particular, os litigantes habituais, em detrimento dos eventuais, 

impactando negativamente no propósito distributivo do acesso à justiça. 

 

 

2.3.1 - Os meios consensuais minam a legitimidade do sistema democrático e do 

sistema de justiça. 

 

                                                           
235 GOLDBERG, Stephen B.; SANDER, Frank E. A.; ROGERS, Nancy H.; COLE, Sarah Rudolph. Dispute 

Resolution: negotiation, mediation and other processes. New York: Aspen Publishers, 2003, p. 303. 
236 DEMARCHI, Juliana. Mediação, cit., p. 123-124. 
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Owen Fiss em artigo de cunho ensaísta faz uma denúncia da utilização do acordo como 

solução possível dentro do sistema de justiça, afirmando que a sua lógica contraria a própria 

lógica da justiça. Respondendo ao conjunto de produção acadêmica e política que incentivou a 

adoção das ADR pelo sistema de justiça, Fiss afirma que, para seus adeptos, o acordo aparece 

como um perfeito substitutivo do julgamento, trivializando o papel da ação judicial e reduzindo 

sua função social como um simples solucionador de conflitos privados. Pregariam, ainda, que 

o acordo atingiria os mesmos resultados da ação judicial: paz entre as partes, com muito menos 

custo à sociedade237. 

Todavia, esta visão reduziria o papel da adjudicação, que possui escopo mais amplo que 

a pacificação das partes, uma vez que o processo judicial é um processo público, e os juízes - 

que, nos Estados Unidos, são escolhidos pela via eletiva – possuem um poder que foi definido 

pela lei estatal, não por um acordo privado. Seu trabalho não é garantir a paz ou maximizar 

interesses privados, mas dar força aos valores presentes em textos como a Constituição e outras 

leis, interpretá-los e materializá-los238.  

Essa função, segundo o autor, não é cumprida quando as partes se autocompõem. Para 

o autor, portanto, o uso indiscriminado do acordo preferencialmente ao julgamento retira do 

Judiciário a possibilidade de interpretar a lei “pública”239.  

Nesse sentido, a crítica de Fiss dirige-se ao fato de que os meios consensuais possuem 

lógica diversa da adjudicação, e de que a solução não coincide necessariamente com o direito 

objetivo. Aliás, é de sua essência que não ocorra tal coincidência, haja vista que os acordos 

podem envolver transações (concessões recíprocas, em que alguém abre mão de algo que o 

direito objetivo lhe assegura) ou rearranjos diversos da solução legal (onde os direitos são 

transmutados em soluções diversas daquela prevista no ordenamento jurídico).  

Trazendo as observações de Fiss para a compreensão da jurisdição pela doutrina 

brasileira, seria como se os meios consensuais, em regra, atingissem apenas o escopo social da 

jurisdição (pacificação social), passando ao largo dos escopos político (decisão imperativa dos 

conflitos) e, sobretudo, do jurídico (atuação da lei estatal no caso concreto)240.  

                                                           
237 FISS, Owen. Against Settlement, cit., p. 1.085-1.087.  
238 FISS, Owen. Against Settlement, cit., p. 1.085-1.087.  
239 FISS, Owen. Against Settlement, cit., p. 1.085-1.087.  
240 Conforme a formulação de Ada Pellegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarco e Antonio Araújo Cintra. Tais 

autores, embora apontem o triplo escopo da jurisdição, entendem que “a pacificação é o escopo magno da 

jurisdição e, por consequência, de todo o sistema processual”, e que “[é] um escopo social, uma vez que se 

relaciona com o resultado do exercício da jurisdição” (CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada 

Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 

24-25). Sobre o escopo jurídico, afirmam os autores que “[a] afirmação de que através da jurisdição o Estado 

procura a realização do direito material (escopo jurídico do processo), sendo muito pobre em si mesmo, há de 

coordenar-se  com a idéia superior de que os objetivos buscados são, antes de mais nada, objetivos sociais” (idem, 
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A crítica de Fiss tem ainda uma outra camada.  

Em que pese sua desconfiança pelo acordo, o problema enxergado por Fiss não se refere 

à prática consensual em si, mas ao fato de que o sistema de justiça depositou confiança no 

acordo como forma de lidar com os conflitos a ele dirigidos e como forma de impedir que esses 

conflitos cheguem à justiça formal. O debate sobre esse ponto específico, então, repousa em 

grande medida na concepção que cada autor possui sobre a própria justiça Estatal e suas 

finalidades.  

David Luban, interpretando o texto de Fiss, ilumina-o destacando uma característica 

muito importante para sua compreensão. Segundo o autor, o “Against Settlement” pertence a 

uma série de artigos de Fiss em que este distingue dois modelos de adjudicação com objetivos 

bem distintos: o da resolução de disputas e o da transformação estrutural.  

O primeiro modelo é alinhado com a ideia do sistema de justiça como um fórum voltado 

eminentemente para a solução de problemas. Nesta concepção, as funções estatais são 

enxergadas de forma pragmática e as intervenções estatais devem ser feitas apenas para resolver 

questões que a sociedade não conseguiu resolver sozinha241. Nessa concepção, o conceito de 

razão corresponde à habilidade de encontrar os melhores meios para um determinado fim. Seria 

esta, segundo o autor, a concepção prevalecente nos Estados Unidos (“problem-solving 

conception”) 242. 

O segundo modelo de adjudicação é alinhado com a concepção do sistema de justiça 

que enxerga um valor intrínseco na lei estatal e não meramente instrumental. Essa concepção 

valoriza a democracia deliberativa, e entende que a razão é o resultado dessa deliberação. A 

observância das leis estatais possui, então, um valor objetivo, não meramente instrumental. 

Nessa concepção, qualquer disputa entre os cidadãos possui uma dimensão pública (public life 

conception)243.   

Fiss se alinha a essa última concepção, pois, em “Against Settlement”, considera que, 

pela adjudicação, os valores corporificados no texto constitucional e nos textos legais ganham 

expressão e significados concretos. Também se alinha a essa concepção ao afirmar que os 

valores contidos nas leis públicas são aqueles que definem a sociedade e que lhe dão coerência. 

Assim, o Judiciário existe para dar significado a esses valores, e não meramente resolver 

disputas244.  

                                                           
p. 133).  
241 LUBAN, David. Settlements and the Erosion of the Public Realm, cit., p. 2632-2633. 
242 LUBAN, David. Settlements and the Erosion of the Public Realm, cit., p. 2632. 
243 LUBAN, David. Settlements and the Erosion of the Public Realm, cit., p. 2633. 
244 FISS, Owen. Against Settlement, cit., p. 1.085. 
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Para o autor, os norte-americanos focaram excessivamente no modelo de adjudicação 

como resolução de disputas, o que conduziu à assimilação dos meios consensuais em detrimento 

da adjudicação estatal. 

Todavia, a vida dos cidadãos não se situa no mundo pressuposto pelo modelo da 

resolução de disputas, em que tudo poderia ser resolvido tranquilamente nas mesas de 

negociação. A vida das pessoas é impactada pelo governo, por grandes corporações, escolas, 

sindicatos etc., e quando estas instituições se mostram opressoras, é necessário que a 

adjudicação aja, não para simplesmente resolver os conflitos, mas sim para promover 

transformação estrutural245. 

Em ensaio anterior escrito pelo autor, denominado “Foreword: The forms of justice”, 

essa característica fica clara, pois defende expressamente o papel da justiça estatal como 

“reformadora estrutural”, contrastando-a com o que ele chamou de “modelo de resolução de 

disputas”. A ideia é assentada na premissa de que a qualidade da vida social é afetada pela 

operação de organizações de grande escala, e não apenas por indivíduos agindo fora ou dentro 

dessas instituições. A ação judicial estrutural é aquela em que o juiz, confrontando determinada 

prática burocrática com os valores constitucionais, reestrutura a organização para eliminar a 

ameaça a esses valores representada pelo atual arranjo institucional246. 

Essas assertivas, aliadas ao fato de ser um especialista em litígios estratégicos que 

envolvem direitos humanos, fizeram com que ele fosse lido como um autor que foca sua crítica 

excessivamente nos litígios que envolvem questões de interesse público, os quais representam 

um pequeno percentual na grande massa de processos. Ao responder ess crítica, talvez 

deixando-se levar por um caminho argumentativo errado, afirmou que a importância de tais 

casos mais do que compensa a sua escassez247. 

Essa visão poderia ser objetada pelo fato de que as pessoas se tornariam, então, 

instrumentos da realização da lei, e não o contrário. Luban afirma que isso é superado diante 

do fato de que as pessoas não são obrigadas a litigar. Não há nada errado que não havendo nada 

de errado em que as disputas, uma vez que adentrem os mecanismos públicos de solução, sejam 

utilizadas para melhorar o direito. Usar os litigantes para refiná-lo constitui um interesse 

público, no sentido de compreender as implicações práticas posteriores às escolhas políticas248. 

                                                           
245 LUBAN, David. Settlements and the Erosion of the Public Realm, cit., p. 2629. 
246 FISS, Owen. The Forms of Justice. Harvard Law Review, v. 93, n. 1, Cambridge-MA, p. 1-58, 1979, p. 2. 
247 LUBAN, David. Settlements and the Erosion of the Public Realm, cit., p. 2631. 
248 LUBAN, David. Settlements and the Erosion of the Public Realm, cit., p. 2638. 
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Nesse sentido, é de interesse notar que essa concepção é tão arraigada em Fiss, que seu 

texto é cético até mesmo em estabelecer o que ele chama de “two-track strategy”, onde os casos 

seriam divididos por maior ou menor conteúdo de interesse público, a fim determinar a 

interferência ou não da adjudicação249. 

Carrie Menkel-Meadow, dialogando com ambos os autores, afirma que, ao contrário de 

Fiss, Luban admite que nem todos os casos são oportunidades para “transformação social”, 

além de sugerir, realisticamente, que muitos casos podem inclusive produzir um “direito ruim”, 

inclusive com a produção de decisões contraditórias250. 

Segundo a autora, muitos dos que criticam “o acordo” sofrem do chamado “romancismo 

do litígio”, fazendo assunções sobre o que a justiça pode ou não pode fazer sem qualquer 

verificação empírica251.  

O acordo, para ela, não deve ser uma segunda via, ou algo a ser assumido apenas caso 

a adjudicação falhe, mas uma solução que pode ser justificada em suas próprias bases, 

condizentes com importantes valores do sistema legal e político, tais como consenso, 

participação, empoderamento, dignidade, respeito, empatia, catarse emocional, privacidade, 

eficiência, soluções de qualidade, acesso e até justiça252. 

A autora afirma haver uma contradição nesse pensamento. Ao se reclamar do fato de 

que a lei não parece reger nem os argumentos do acordo e nem os seus resultados, assume-se 

que ela seja o único critério pelo qual as disputas podem ser resolvidas de forma justa e 

equitativa. O argumento seria irônico, porque muitos dos críticos dos acordos são também 

críticos da própria produção do direito, marcada muitas vezes por um viés antidemocrático e 

excludente253.  

Assim, deveriam reconhecer que um sistema consensual de solução de disputas serve, 

ele mesmo, para criticar, e corrigir ou evitar a aplicação de leis que considerem como injustas, 

ineficientes ou simplesmente inaplicáveis. Esses críticos pressupõem que a lei é a base para a 

justiça nos acordos, mas isso pressuporia assumir que as leis, tal como dispostas pelo legislador, 

seria justa para todos. Contudo, tal premissa é por eles mesmo rechaçada254. 

                                                           
249 FISS, Owen. Against Settlement, cit., p. 1.087-1.088. 
250 MENKEL-MEADOW, Carrie. Whose Dispute Is It Anyway: A Philosophical and Democratic Defense of 

Settlement (In Some Cases), Washington D.C., Georgetown University Law Center, p. 2663-2696, 1995, p. 

2667-2668. 
251 MENKEL-MEADOW, Carrie. Whose Dispute Is It Anyway, cit., p. 2667-2070 
252 MENKEL-MEADOW, Carrie. Whose Dispute Is It Anyway, cit., p. 2667-2070 
253 MENKEL-MEADOW, Carrie. Whose Dispute Is It Anyway, cit., p. 2667-2070 
254 MENKEL-MEADOW, Carrie. Whose Dispute Is It Anyway, cit., p. 2667-2070 
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Essa contraposição feita pela autora se mostra adequada. Entendemos, como síntese do 

debate, que uma defesa ferrenha da adjudicação estatal como forma de canalizar o consenso 

social expresso em leis públicas ignora as distorções tanto no processo de formulação dessas 

leis quanto no de sua aplicação.  

Embora o objetivo da presente tese não seja debater a correção das decisões judiciais, 

não há indicações firmes de que o Judiciário, no exercício da composição adjudicatória de 

disputas, não venha, na verdade, intensificar desigualdades presentes na sociedade e 

indesejadas sob uma perspectiva compartilhada dos valores constitucionais.  

Maria Cecília de Araújo Asperti, por exemplo, em pesquisa sobre participação dos 

litigantes habituais nos julgamentos de recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça, 

concluiu que, em todos os temas estudados, os litigantes habituais conseguem, de modo 

consideravelmente mais exitoso, reverter entendimentos que não eram favoráveis a seus 

interesses, sendo que sua atuação estratégica foi relevante para obtenção desses resultados. Ao 

passo que os litigantes ocasionais padecem de uma representação deficitária de seus interesses 

no julgamento desses casos, mesmo quando há intervenção de amicus curiae e/ou realização de 

audiências públicas255. 

Ademais, por mais óbvio que a afirmação possa parecer, não há garantia de que as 

decisões judicias efetivamente veiculem valores legais e constitucionais e produzam resultados 

justos.  

Também não há percepção social a respeito do judiciário como arena segura para se 

assegurar esses valores. A respeito do Judiciário, o Relatório do Índice de Confiança na Justiça 

(ICJ) produzido em 2014 revelou que 30% dos entrevistados responderam que o Judiciário é 

confiável ou muito confiável, ao passo que mais de metade da população (70%) não confia no 

sistema de Justiça256. 

Embora tais dados não sejam objetivamente relacionados à justiça das decisões 

judiciais, eles revelam um distanciamento da concepção de Judiciário enquanto arena pública 

canalizadora de valores constitucionais e legais e produtor de decisões justas. A pesquisa do 

ICJ indica uma confiança menor ainda no Congresso Nacional (18%), o que pode indicar 

também um distanciamento entre a população com os legisiladores257. 

                                                           
255 ASPERTI, Maria Cecilia de Araújo. Acesso à justiça e técnicas de julgamento de casos repetitivos, cit., p. 

289-290. 
256 CUNHA, Luciana Gross (coord.). Relatório ICJ Brasil – 1º Trimestre /2014 – 4ª Trimestre /2014. São Paulo: 

FGV Direito SP, 2014, p. 15. 
257 CUNHA, Luciana Gross (coord.). Relatório ICJ Brasil – 1º Trimestre /2014 – 4ª Trimestre /2014, cit., p. 24. 
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É bastante difundida a ideia do Judiciário como um poder contramajoritário, que atua 

na correção de distorções da democracia representativa, como fórum de proteção de minorias 

cujos interesses não prevalecem no Legislativo.  

Efetivamente, no Brasil e fora dele, efetivamente há exemplos do poder nesse sentido, 

como o sempre destacado caso “Brown v. Board Education of Topeka” (1954)258 e, no Brasil, 

mais recentemente, o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da união homoafetiva 

(2011)259, que, por sua vez, ocasionou uma diretiva administrativa do Conselho Nacional de 

Justiça determinando a realização de casamentos entre pessoas do mesmo sexo nos cartórios de 

todo o território nacional260.  

O Judiciário atuou, nesses casos, como poder contramajoritário e alterou sensivelmente 

o estado das coisas, bem como e o percurso de disputas que tocavam em tais questões, em favor 

de grupos sub-representados, possibilitando o reconhecimento de muitas situações lesivas 

outrora despercebidas pelos afetados, e ampliando as vias para determinadas demandas.  

Contudo, esses exemplos não nos permitem generalizar as conclusões de que o Poder 

Judiciário sempre atuará de forma contramajoritária e, sobretudo, será sensível a injustiças 

percebidas por aqueles com menor acesso, mas não claramente albergadas no sistema legal. 

David Luban questiona que a grande pergunta que pende sobre a concepção de 

“problem-solving” da justiça é “o que teria acontecido se Brown v. Board of Education tivesse 

terminado em um acordo longe das Côrtes?”. O próprio autor, valendo-se de dados sobre as 

“class actions” entre os anos de 1977 e 1990, aponta, no contexto norte-americano, que ocorreu 

um declínio das ações com possibilidade de transformação social, e que a maioria diz respeito 

a responsabilidade civil (“tort litigation”). Apenas divergimos da observação, porque 

entendemos as ações de responsabilidade civil tem não apenas potencial transformador como 

também redistributivo 261.  

Entendemos que a questão não é, na verdade, se os meios consensuais produzem 

resultados diferentes daqueles previstos em lei – o que, como colocado por Carrie Menkel-

                                                           
258 APPIO, Eduardo. Direito das minorias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 248. 
259 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade n. 4277-DF. Órgão Julgador: 

Tribunal Pleno. Relator: Min. Ayres Britto. J. em: 05/05/2011. DJ em: 14/10/2011; BRASIL. Supremo Tribunal 

Federal. Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 132-RJ. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator: 

Min. Ayres Britto. J. em: 05/05/2011. DJ em: 14/10/2011. 
260 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução n. 175, de 29 de novembro de 2011. 
261 No estudo de caso abordado no Capítulo 5, verificamos que o desastre do rompimento da Barragem do Fundão 

ocasionou extensos danos socioambientais e socioeconômicos. Uma parte das disputas diz respeito aos danos 

pessoais sofridos pelos indivíduos, famílias e comunidades impactadas. No entanto, um grande precedente de 

mobilização popular e movimentação das instituições de justiça pôde ser observado, promovendo auto-

organização da população. 
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Meadow262, pode ser adequado, a depender dos interesses das partes em jogo. Até porque, fora 

de um procedimento consensual, há inúmeras formas de não se aplicar a lei –  como evitar a 

disputa, retirar-se dela, desistir do processo, renunciar a direitos – que não se colocam sob uma 

perspectiva crítica. 

Pode-se arguir que a solução legal em muitos casos não é adequada ou simplesmente 

não é de interesse das partes. Diz-se que a guarda compartilhada surgiu de um acordo, diante 

da inadequação da guarda unilateral, e, em seguida, tornou-se promulgada na lei 263.  

Assim, assevera Carrie Menkel-Meadow, endereçando especificamente o argumento de 

que o acordo se afasta da aplicação da lei objetiva, que, por meio de soluções adaptativas 

individualizadas, testam-se os limites das leis e suas possibilidades de reforma. O acordo e sua 

possível rejeição da lei poderiam ser visto como uma expressão de justiça individual, onde a 

solução legal seria vista como injusta, ou simplesmente irrelevante para a realização da justiça 

no caso. Os acordos, então, podem chamar nossa atenção para a importância de outros 

princípios não-legais que afetam a tomada de decisões e governam o comportamento humano, 

e as partes podem se valer do acordo precisamente para ter acesso a esses princípios264. 

Assim, nos parece que não cabe questionar se o sistema de justiça permite a convivência 

entre a autocomposição de conflitos e a aplicação oficial dos textos legais e constitucionais. A 

questionamento correto se refere a: quais acordos devem gerar preocupação, do ponto de vista 

da composição justa dos conflitos, com a dissociação da solução legal.  

Outra questão que se coloca é: quando se fala em relações de desequilíbrio nos meios 

consensuais, nas quais se encontram notadamente as disputas entre litigantes ocasionais e 

litigantes habituais, normalmente as soluções levantadas são de cunho procedimental.  

Todavia, há que se perguntar se há soluções generalizadas de autocomposição que 

podem estar afastando a aplicação da lei com o objetivo de obstar o reconhecimento de direitos 

em favor da parte mais fraca, ou, ainda, de impedir até mesmo a aplicação concreta de direitos 

já previstos em lei, ou, ainda, servir como meio de “desconto” desses direitos.  

 

 

2.2.2. A supressão de pronunciamentos judiciais oficiais e o desaparecimento de 

balizas jurisprudenciais. 

 

                                                           
262 MENKEL-MEADOW, Carrie. Whose Dispute Is It Anyway, cit., p. 2676. 
263MENKEL-MEADOW, Carrie. Whose Dispute Is It Anyway, cit., p. 2676. 
264MENKEL-MEADOW, Carrie. Whose Dispute Is It Anyway, cit., p. 2676. 
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Outra crítica é o risco que a adoção sistemática de meios consensuais pode significar 

para a formação de jurisprudência, precedentes e interpretação das normas. Ao adotar o acordo 

como forma primordial de resolução de uma disputa, são retiradas questões da apreciação 

judicial, deixando-as sem direcionamento jurisprudencial e sem previsibilidade do resultado, o 

que permite que interpretações advenham dos próprios litigantes ou de outros fóruns 

desprovidos de caráter público.  

Mais que isso, o acordo pode ser instrumentalizado por litigantes poderosos para evitar 

pronunciamentos judiciais em seu desfavor, incluindo reconhecimento de direitos em favor da 

parte mais franca, ou reconhecimento de elementos que possam facilitar a tutela desse direito265.  

Em geral, argumenta-se que isso pode redundar em um estado de coisas desfavoráveis 

à parte mais fraca, valendo, no entanto, a advertência de que o processo judicial também pode 

gerar precedentes ruins (“bad law”266). 

David Luban constrói essa ideia a partir da premissa de que a adjudicação produz bens 

públicos267, evocando uma ideia emprestada da escola Law & Economics e citando o artigo 

“Adjudcation as a Private Good”, de William M. Landes e Richard Posner268., 

Estes autores afirmam que é possível enxergar um ambiente de competição entre a 

adjudicação estatal e outros meios de solução de conflitos, o que pode inclusive melhorar a 

eficiência do sistema como um todo269. Contudo, a adjudicação faz mais do que simplesmente 

resolver disputas, pois também produz regras e precedentes, com características de bem 

público, o que a arbitragem, por exemplo, dado o seu caráter sigiloso, não faz. Ademais, meios 

privados de solução de disputas têm poucos incentivos para produzir precedentes para guiarem 

condutas futuras, pois o prestador desses serviços estaria produzindo um bem com 

características públicas para quem não o contratou270. 

Essa objeção se aplica em certa medida aos acordos, que, não apenas pelo caráter 

sigiloso, mas pela própria forma em que são enunciados, não produzem um precedente claro 

para resolver um caso semelhante. As normas e precedentes, afirma Luban, possuem clara 

importância em impor ordem e previsibilidade. A adjudicação poderia inclusive se provar 

                                                           
265 Essa hipótese é aventada por Galanter no texto “Por que ‘quem tem’ sai na frente” (GALANTER, Marc. Por 

que “quem tem” sai na frente?, cit., p. 52-53. 
266 LUBAN, David. Settlements and the Erosion of the Public Realm, cit., p. 2646. 
267 LUBAN, David. Settlements and the Erosion of the Public Realm, cit., p. 2622-2623. 
268LANDES, William M.; POSNER, Richard A. Adjudication as a private good. NBER Working Paper Series, 

n. 263, Stanford-CA, jul./1978, p. 8, 10. 
269LANDES, William M.; POSNER, Richard A. Adjudication as a private good, cit., p. 8, 10. 
270 LANDES, William M.; POSNER, Richard A. Adjudication as a private good, cit., p. 6-7. 



95 
 

superior em promover a paz por criar regras e precedentes que colocam ordem na solução de 

situações posteriores271. 

Retomando a ideia de adjudicação como bem público, este é definido como aquele que 

não pode ser provido para uma pessoa sem que seja provido para toda a coletividade. As normas 

e precedentes judiciais funcionam dessa forma: embora o litigante original tenha despendido 

dos recursos para obtê-la, os futuros litigantes dela se valerão sem qualquer custo. Ausente a 

atividade judicial pública, os atores privados possuem poucos incentivos para produzir bens 

públicos, em vez disso, atuam como “free riders” do próprio sistema judicial272.  

Em sentido parecido, Marc Galanter e Mia Cahill afirmam que alguns efeitos da 

adjudicação são bens públicos, como a prevenção de comportamentos danosos ou a 

comunicação do reconhecimento de direitos a pessoas que os detêm, mas que os ignoravam. 

Para os autores, esse é um componente valioso da adjudicação, que pode levar outros atores a 

reavaliarem os riscos e vantagens de atividades que já forma colocadas sob escrutínio 

judicial273.  

Todavia, para que tais efeitos gerais se verifiquem, são necessárias comunicação, 

transmissão pelos tribunais e por outros veículos, divulgação e recepção de sinais. É certo que 

as decisões judiciais muitas vezes contêm ao mesmo tempo ambiguidades e decisões claras 

sobre questões específicas. Todavia, nos acordos, a “decisão” seria mais ambígua, não sendo 

possível divisar se, quando um tribunal aceita e homologa um acordo, ele está “aprovando” 

seus termos, ou, ainda, se teria decidido da mesma forma, até porque – e aqui a observação se 

aplica bem ao sistema brasileiro – não há responsabilidade institucional para explicar o 

resultado ou para explicar a variação nos resultados como há na adjudicação274. 

Luban vai até mais longe ao propor que, além do precedente, a descoberta e a 

determinação judicial sobre os fatos também são um bem público, tal qual um precedente, pois 

pode ter importante papel em futuros litígios, citando os exemplos das “comissões da verdade” 

que apuram e servem de base para reparação a cidadãos por violações de direitos humanos 

cometidas por regimes ditatoriais. Afirma, ainda, que existe uma conexão entre verdade e 

justiça estatal: se a premissa desta é a aplicação do direito aos fatos, ela pressupõe uma 

investigação precisa sobre eles275.  

                                                           
271 LUBAN, David. Settlements and the Erosion of the Public Realm, cit., p. 2623. 
272 LUBAN, David. Settlements and the Erosion of the Public Realm, cit., p. 2623. 
273 GALANTER, Marc; CAHILL, Mia. "Most Cases Settle": Judicial Promotion and Regulation of Settlements. 

Stanford Law Review, n. 46, Filadélfia-PN, p. 1339-1391, 1994, p. 1380. 
274 GALANTER, Marc; CAHILL, Mia. "Most Cases Settle", cit., p. 1384. 
275LUBAN, David. Settlements and the Erosion of the Public Realm, cit., p. 2639. 
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Os meios consensuais podem lidar de forma bastante tranquila com a disputa 

independentemente da precisão e até da verdade dos fatos, visto que muitos, especialmente os 

extrajudiciais, são celebrados com base apenas em habilidades negociais e poder de barganha. 

Assim, quando um caso se resolve por autocomposição, ele não necessariamente ilumina o 

direito que seria aplicável à espécie ou os fatos subjacentes à disputa. 

Ademais, a enunciação de um acordo costuma ser bastante sucinta. Em casos de 

indenização, pode prever tão somente o valor que trocou de mãos, muitas vezes acompanhada 

de uma renúncia ao reconhecimento da real responsabilidade pelo causador do dano. Não há, 

assim, uma consideração fundamentada sobre a lei aplicada276. 

Pode-se arguir que os acordos possuem algum valor como precedente, pois as 

informações trocadas entre demandante e demandado podem orientar futuros acordos. Todavia, 

em regra, não contêm nada que estimule um debate posterior.  

Segundo Luban, a relação entre acordos e julgamentos é como “a relação entre um sinal 

e uma explicação”. Ambos revelam informações, mas apenas o julgamento provê uma base 

para uma comunicação posterior. Em questões que são resolvidas eminentemente por acordos 

os sinais legais podem perder a clareza277. 

Admite-se, todavia, um outro lado da discussão: a produção de decisões mal formuladas 

e mal fundamentadas, que não possuem qualquer valor como orientação para condutas e 

decisões futuras, e que, na verdade, são o oposto da concepção pública da adjudicação278.  

Isso conduz a uma ideia de que adjudicação mal feita é pior do que nenhuma 

adjudicação: um acordo elimina a possibilidade de o judiciário se manifestar sobre aquela 

disputa específica, mas uma decisão mal dada fica permanentemente registrada279.  

Nesse ponto, cabe uma indagação: os acordos realmente não geram efeitos gerais ou 

bens públicos? Para Galanter, os litigantes repetitivos são importantes portadores de 

informação, e, no passo em que participam de diversas negociações individuais, terão uma 

compreensão mais rica dos aspectos relevantes das disputas do que os participantes ocasionais, 

colocando-os, inclusive, na perspectiva mais ampla de um litígio repetitivo. Se o conhecimento 

                                                           
276 LUBAN, David. Settlements and the Erosion of the Public Realm, cit., p. 2639. 
277 LUBAN, David. Settlements and the Erosion of the Public Realm, cit., p. 2639-2640. 
278 Um exemplo citado por Luban em que a Suprema Corte Americana contrariou completamente a concepção 

pública da ajudicação é o caso Eisen v. Carlisle & Jacquelin, em que foram elevadas substancialmente as taxas 

para propositura de “class actions”, causando uma sensível redução no número de ações do tipo propostas nos anos 

subsequentes. Interessante notar que tal precedente, que o autor denomina “gateclosing”, redistribui o poder de 

barganha de autores de “class actions”, afetando não apenas a adjudicação em si mas também suas expectativas de 

acordo. A previsão do autor, nos idos da década de 90, era de que, em uma sociedade de massa, precedentes do 

tipo “gateclosing” iriam predominar (LUBAN, David. Settlements and the Erosion of the Public Realm, cit., p. 

2640). 
279 LUBAN, David. Settlements and the Erosion of the Public Realm, cit., p. 2640. 
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relevante não está plasmado em decisões públicas e publicadas, mas sim em acordos 

pobremente anunciados, as disparidades de informação entre litigantes habituais e ocasionais 

são acentuadas. Os habituais estarão em condições de acumular acervos de informações sobre 

acordos e terão vantagens estratégicas em casos subsequentes280.  

Ademais, a confidencialidade de alguns acordos pode igualmente limitar os efeitos 

gerais do litígio, visto que as partes estão impedidas de transferir informações, tanto para outros 

demandantes quanto para instâncias decisórias. Em que pese algumas informações possam ser 

transferidas, como a mera realização do acordo, os efeitos gerais que isso cria não são claros281.  

Galanter afirma que as razões para manter a confidencialidade devem ser ponderadas 

com o fato de que o sigilo limita os efeitos gerais do acordo. Quando partes e advogados 

recebem benefícios em troca da supressão de informações sobre acordos, temos o que equivale 

à apropriação para benefício privado dos bens públicos produzidos pelo processo de disputa282. 

A observação faz bastante sentido no contexto em que grandes danos estão sendo tratados em 

sistemas consensuais, sendo a publicidade, na verdade, decisiva para a isonomia das 

indenizações, como constatado na pesquisa empírica desenvolvida no Capítulo 5. 

Um argumento contra o estímulo do acordo via judiciário é que tal se dá às custas dos 

efeitos gerais da adjudicação, considerando-se, assim, mais importantes “os interesses dos 

litigantes privados” do que os interesses públicos na finalidade e valor dos precedentes283.  

O argumento da supressão da produção de bens públicos é contraposto parcialmente por 

Carrie Menkel-Meadow, que afirma poder se cogitar de uma quantidade ideal de produção de 

precedentes para favorecer o discurso da produção dos bens públicos – pois, como visto, há de 

outro lado a produção de “maus precedentes”. Assim, o gerenciamento da carga de processos 

para promoção de acordos poderia então facilitar um nível de equilíbrio de números apropriados 

e qualidade da produção judiciária284.  

O acordo, dessa forma, pela sua capacidade de remover alguns casos do sistema pode, 

na verdade, melhorar a qualidade do discurso público, da criação de precedentes e da 

interpretação da lei285. 

Embora o prognóstico de supressão da produção de precedentes e a consequente retirada 

de balizas para futuros julgamentos e futuros acordos seja atraente, não houve, quando de sua 

                                                           
280 GALANTER, Marc; CAHILL, Mia. "Most Cases Settle", cit., p. 1384-1385. 
281 GALANTER, Marc; CAHILL, Mia. "Most Cases Settle", cit., p. 1386. 
282 GALANTER, Marc; CAHILL, Mia. "Most Cases Settle", cit., p. 1386. 
283 GALANTER, Marc; CAHILL, Mia. "Most Cases Settle", cit., p. 1386. 
284 LUBAN, David. Settlements and the Erosion of the Public Realm, cit., p. 2680-2682. 
285 LUBAN, David. Settlements and the Erosion of the Public Realm, cit., p. 2680-2682. 
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formulação, uma confirmação empírica que diagnosticasse tanto o desparecimento de decisões 

judiciais públicas quanto a sua relação com o estímulo da realização de acordos no curso dos 

processos judiciais. 

No início dos anos 2000, Galanter conduziu uma pesquisa que identificou, de fato, um 

declínio muito acentuado nos processos judiciais que foram objeto julgamento (“trials”)286. O 

autor destaca que uma das mais proeminentes explicações para o fenômeno pode ser a migração 

da resolução de disputas, de forma adjudicatória ou consensual, para outros fóruns, tanto 

programas judiciais quanto instâncias administrativas ou privadas independentes. Quanto ao 

papel do acordo nessa redução, destaca-se que é difícil precisar esse impacto, exceto no caso 

de processos já judicializados e que são desviados para a mediação judicial ou extintos mediante 

a apresentação de um acordo extrajudicial. A extinção por acordo ocorreu em aproximadamente 

um sétimo dos casos encerrados nas cortes federais dos Estados Unidos em 2001, o que não 

parece um número tão grande. Outros casos podem estar sendo apreciados em fóruns 

extrajudiciais, apesar da falta de dados a respeito287. 

Ao traçar suas conclusões, o autor afirma que, entre os efeitos da diminuição dos 

julgamentos, está a mudança nos critérios que orientam a própria atividade consensual. Uma 

vez que ela se dá, em grande parte, “sob a sombra da lei”, a influência da doutrina legal está 

presente, mas bastante entrelaçada com considerações a respeito de custos, tempo, publicidade 

e confidencialidade, estado das provas, entre outros fatores além das normas legais.  

Os “sinais” que orientam os acordos passam a se desligar de pronunciamentos judiciais 

sobre a determinação de fatos e normas legais. Na ausência de julgamentos, o processo 

adjudicatório tende a ser engolido pelo processo de barganha que o circunda, havendo a 

dissolução de standards legais em determinados setores, como as “class actions” envolvendo 

valores mobiliários288. Nos casos em que há escassez de julgamentos, sequer seria possível 

basear os acordos nos méritos da causa porque os advogados sequer seriam capazes de estimar 

os resultados de um julgamento, não havendo nada que “faça sombra” ao processo de 

negociação. Nesses contextos, adverte, a tendência é que os acordos deixem de refletir standards 

legais e passem a considerar, em seu lugar, posições estratégicas de litigantes repetitivos289. 

Uma hipótese levantada é de que o desaparecimento dos julgamentos não envolve 

apenas o seu declínio dentro das instituições de justiça, mas também o deslocamento de solução 

                                                           
286 GALANTER, Marc. The Vanishing Trial: An Examination of Trials and Related Matters in Federal and State 

Courts. Journal of Empirical Legal Studies, v. 1, Hoboken-NJ, nov./2004, p. 459-570.  
287 GALANTER, Marc. The Vanishing Trial, cit., p. 514-515.  
288 GALANTER, Marc. The Vanishing Trial, cit., p. 514-515.  
289 GALANTER, Marc. The Vanishing Trial, cit., p. 525-526.  
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de disputas para outros fóruns administrativos ou privados. Assim, embora haja menos 

julgamentos judiciais, o debate sobre a interpretação da lei pode estar sendo realizado em outros 

sistemas que não o judicial, embora também haja falta de dados a respeito290. 

Buscando aproximar essa crítica do contexto nacional brasileiro, são fundados os 

receios de que a adoção sistemática dos meios consensuais sirva como mais uma sede para os 

litigantes repetitivos obterem vantagens, valendo-se deles para retirada estratégica de casos com 

a finalidade de evitar julgamentos e formação de precedentes. 

Esse receio, como já analisado no Capítulo 1, se dá pela conjunção de alguns fatores: a 

atuação por poucos atores na maior parte dos processos; intensa litigiosidade ligada à busca de 

reconhecimento de direitos de litigantes ocasionais em face de litigantes habituais de cunho 

especialmente consumerista; recalcitrância de grandes litigantes no reconhecimento de ilícitos; 

e, por fim, a resistência à mudança de práticas já consideradas ilícitas ou inadequadas pelo 

Poder Judiciário. 

Mesmo assim, no Brasil, parece difícil admitir que, de uma forma sistêmica, uma 

quantidade considerável de matérias relevantes serão suprimidas da apreciação judicial com a 

disseminação das práticas consensuais a ponto de suplantar a interpretação oficial da lei e a 

formação de precedentes pelo judiciário.  

De fato, essa crítica, em nosso contexto, serve mais como um argumento levado às 

últimas consequências, uma advertência do que poderia acontecer em situações limites, ou 

como ponderação sobre os possíveis entraves que o uso dos meios consensuais poderia causar 

ao reconhecimento de direitos no caso concreto, sobretudo naqueles de amplo alcance.  

Essa consideração se mostrou especialmente relevante no caso em estudo no capítulo 5, 

em que as acionistas da Samarco - Vale S.A. e BHP Billiton Brasil – , embora tenham, via 

termo de compromisso, se comprometido a adotar programas socioeconômicos e 

socioambientais de reparação dos danos causados pelo rompimento da Barragem do Fundão, 

não houve assunção expressa de responsabilidade, tampouco pronunciamento nas ações civis 

públicas declarando-as como responsáveis pelo desastre causado na barragem de sua empresa 

controlada.  

No atual estágio de nosso desenho institucional, a crítica parece se aplicar a casos 

específicos, como o narrado acima, e não ao sistema judicial como um todo, que não sofre com 

escassez de pronunciamentos judiciais.  

                                                           
290 GALANTER, Marc. The Vanishing Trial, cit., p. 530.  
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Mais alarmante em nosso contexto, por outro lado, é a constatação de que, a despeito da 

intervenção do Poder Judiciário, as técnicas de julgamento de eficácia expandida que visam à 

fixação de precedentes e uniformização jurisprudencial291 podem ser estrategicamente 

manipuladas pelos grandes litigantes tanto para evitar a formação de uma tese jurídica com 

efeito vinculante como para verter os entendimentos em posições favoráveis a si.  

Em um levantamento de 657 recursos especiais repetitivos julgados pelo Superior 

Tribunal de Justiça entre 2008 e março de 2017, Maria Cecilia de Araújo Asperti indica a 

existência de considerável vantagem dos litigantes repetitivos, que obtiveram julgamentos com 

fixações de tese favoráveis a si em 56% deles, sendo que eles eram recorrentes em mais de 

metade dos casos. Ou seja, estavam sendo vencidos nos tribunais estaduais e federais inferiores 

quando a questão foi levada ao STJ e conseguiram revertê-los292.  

Assim, as próprias técnicas de julgamento no processo adjudicatório voltadas à 

uniformização de jurisprudência já são utilizadas de forma mais estratégica por litigantes 

habituais do que pelos ocasionais293. Nota-se que é um uso estratégico clássico da adjudicação 

– obtenção de precedente favorável – potencializado por um mecanismo de julgamento que 

atinge milhares de processos, e que independe do uso estratégico do acordo, mas pode, por 

outro lado,  nos casos em que a fixação da tese lhe é desfavorável, viabilizar autocomposições 

mais favoráveis a si. 

Outro ponto cuja observação é mais ampla e que pode ser mais preocupante no contexto 

nacional do que o uso do acordo para inviabilizar precedentes, embora não seja objeto do 

presente trabalho e careça de um levantamento empírico, é a advertência de que a produção de 

decisões judiciais com fundamentação fática deficiente e falta de clareza sobre a aplicação das 

normas legais é, na verdade, prejudicial à produção de bens públicos pela adjudicação, 

mandando sinais contraditórios e inviabilizando, especialmente em desfavor do litigante 

ocasional, uma melhor avaliação de seu direito e de eventuais expectativas de acordo. 

De toda forma, a crítica é válida pois, como já defendemos em oportunidade anterior, 

os atores integrantes dos sistemas de justiça que incorporem e institucionalizem os meios 

consensuais devem estar atentos para situações em que demandas sociais possam estar sendo 

                                                           
291 Não é possível afirmar que as teses jurídicas firmadas por estes mecanismos sejam precedentes propriamente 

ditos, na mesma acepção que precedente possui na common law. Isso porque este pressupõe uma ratio decidendi 

veiculada em casos subsequentes a partir da sua própria racionalidade, sendo, na verdade, “um enunciado 

normativo autônomo formado de modo provocado, com o intuito específico de solucionar casos repetitivos” 

(ASPERTI, Maria Cecília de Araújo. Acesso à justiça e técnicas de julgamento repetitivo, cit., p. 156). 
292 ASPERTI, Maria Cecília de Araújo. Acesso à justiça e técnicas de julgamento repetitivo, cit., p. 245-246. 
293 ASPERTI, Maria Cecília de Araújo. Acesso à justiça e técnicas de julgamento repetitivo, cit., p. 289. 
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filtradas pela prática consensual reiterada, evitando o pronunciamento judicial sobre um direito 

pleiteado ou sua efetivação, sem ganhar visibilidade em decisões públicas e motivadas294..  

Contudo, não é com uma pura e simples crítica genérica ao acordo que isso será 

efetivado, muito menos com seu controle posterior, mas sim com  uma postura crítica dos atores 

do sistema de justiça que exercem funções de defesa de interesses dispersos (como o Ministério 

Público, a Defensoria Pública e associações civil) e com a inserção de mecanismos de screening 

pelo Poder Judiciário que identifiquem os casos que demandam ou não julgamento295. 

 

 

2.2.3. O acordo pode ser utilizado como instrumento de transação ou de renúncia 

de direitos. 

 

Terceira e última crítica direcionada aos meios consensuais é que seu resultado acaba 

resvalando na transação (“compromisse”) ou renúncia de direitos. 

Em outra oportunidade, já defendemos não haver associação necessária entre 

autocomposição, transação e renúncia. No direito brasileiro, a transação é negócio jurídico 

normalmente relacionado à composição em juízo e à extinção de processos, ao lado das figuras 

do “reconhecimento jurídico do pedido” e da “renúncia ao direito que se funda a ação”. 

Enquanto no reconhecimento jurídico do pedido a concessão feita pelo réu é total, na renúncia 

ao direito em que se funda a ação, o autor realiza uma concessão integral. Na transação, as 

concessões são mútuas, conforme a definição legal dada pelo art. 840 do Código Civil 

Brasileiro296.  

Nessa oportunidade, argumentou-se que não é elemento essencial da transação a 

concessão sobre direitos objetivamente reconhecidos: para se falar seguramente em existência 

de direitos que estejam sendo concedidos, é necessário que eles já estejam reconhecidos em 

caráter de definitividade. Assim, considerando que, em regra, o litígio existe exatamente para 

suprir uma crise de incerteza sobre a existência de um direito, a maioria deles não se encontra 

em tal grau de maturação quando ocorre a transação. Dessa forma, a transação se dá sobre as 

                                                           
294 BERGAMASCHI, André Luís. A resolução dos conflitos envolvendo a Administração Pública por 

mecanismos consensuais, cit., p. 222. 
295 BERGAMASCHI, André Luís. A resolução dos conflitos envolvendo a Administração Pública por 

mecanismos consensuais, cit., p. 222. 
296 BERGAMASCHI, André Luís; TARTUCE, Fernanda. A solução negociada e a figura jurídica da transação: 

associação necessária? MEDEIROS NETO, Elias Marques; SIMÃO FILHO, Adalberto (coor.). Direito dos 

Negócios Aplicado, v. II. São Paulo: Almedina, 2016, p. 41-56, p. 52-3. 
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pretensões das partes. Pode operar, assim, como uma forma consensual de reconhecimento de 

direitos, mais do que de concessão sobre eles297.  

Ademais, em uma composição consensual dos conflitos, não há necessariamente 

concessões recíprocas de direitos subjetivos, pois estes ainda não estão reconhecidos. Também 

não há necessariamente concessões a respeito de interesses, pois é possível a construções de 

arranjos diferentes daqueles que a solução adjudicada estatal, mediante aplicação de normas 

aos fatos processualmente constatados, poderia prover.  

Propôs-se, assim, que o termo “transação” fosse reservado para aquelas 

autocomposições em que efetivamente se observam concessões sobre situações objetivamente 

reconhecidas – como quando já há reconhecimento oficial de uma dívida, ou reconhece-se no 

ato do acordo e, na sequência, confere-se um desconto ao devedor mediante pagamento à 

vista298.  

Isso implica desassociar a figura da transação como resultado obrigatório da 

autocomposição bilateral, permitindo que haja construções diferentes daqueles resultados 

inicialmente imaginados pelas partes envolvidos. Tal compreensão auxilia na explicação de 

uma autocomposição em matéria de interesses transindividuais: em uma ação civil pública que 

possui como objeto a tutela do meio ambiente – interesse do qual o legitimado não pode abrir 

mão – a Lei permite que se celebre termo de ajuste de compromisso (art. 5°, §6°, da Lei n. 

7.347/85), em que a forma de tutela desse bem ambiental pode ser discutida com o causador do 

dano, sem que com isso haja concessões recíprocas, mas apenas uma construção diferente 

daquela que a sentença judicial poderia trazer299. 

Endereçando este ponto específico, Carrie Menkel-Meadow afirma que o acordo não 

implica necessariamente em concessões recíprocas pelas partes (“compromise”). Para ela, a 

adjudicação é que promove soluções binárias, em que tanto as partes quanto o próprio sistema 

devem abrir mão de certas demandas legítimas com a finalidade de solucionar o litígio. As 

soluções produzidas são monetizadas, como é natural ao litígio judicial, dizem respeito a 

questões jurídicas mais restritas, e são intensamente recortadas para que caibam na lógica 

adjudicatória, deixando de fora inúmeros interesses e necessidades das partes300.  

                                                           
297 BERGAMASCHI, André Luís; TARTUCE, Fernanda. A solução negociada e a figura jurídica da transação, 
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cit., p. 54. 
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cit., p. 54. 
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O acordo, por sua vez, permitiria alargar o espectro da solução, para contemplar outras 

questões que não as jurídicas e, assim, ampliar a gama de bens e valores que podem ser 

negociados. Desse modo, partes que identificam seus interesses e necessidades complementares 

e não competitivos podem atingir mais daquilo que desejam ao negociar aquilo a que dão mais 

valor e que a outra parte valoriza menos. Se as pessoas não valorizam as mesmas coisas da 

mesma forma, então o acordo seria mais democrático do que a própria adjudicação, pois permite 

a completa representação dos verdadeiros interesses e necessidades das partes, permitindo 

soluções que não são apenas a divisão da diferença entre as posições301 apresentadas pelas 

partes302.  

Assim, seria o sistema legal e a adjudicação que teriam levado a uma restrição do escopo 

das disputas, que é o que acaba direcionando a soluções binárias (ganha-perde) ou de divisão 

da diferença entre os pleitos. É a lógica do julgamento que reduz as disputas a uma questão 

monetária – reparatória, diríamos –, que conduz à transação. Para a autora, ainda, parafraseando 

John Coons, quando não há clareza sobre os fatos ou quando valores legais conflitantes podem 

levar a soluções diferentes e até opostas, a transação pode significar um resultado mais justo do 

que o julgamento, que resulta em uma solução ganha-perde303. 

De fato, a literatura a respeito dos meios consensuais destaca como uma de suas grandes 

vantagens, ao menos dentro de uma concepção “problem-solving”, a possibilidade de 

elaboração de soluções integrativas, que levam em consideração possibilidades de ampliação 

de ganhos possíveis (“aumentar a torta antes de dividir”), com soluções mais criativas e 

satisfatórias304 . É possível que uma solução consensual apresente resultados superiores em 

termos de satisfação mútua das partes do que a solução adjudicada.  

Contudo, trata-se aqui de mais um elemento que deve ser contrastado com a realidade 

da utilização dos meios consensuais, especialmente no contexto de litigiosidade em que são 

frequentes as disputas entre litigantes ocasionais e litigantes habituais, sobretudo em contextos 

de litígios repetitivos. 

Marc Galanter, sob tal perspectiva, aponta que, de fato, o acordo permite maior 

inventividade e flexibilidade na elaboração de soluções, e, quando as partes estão envolvidas 

                                                           
301 A noção de “posição” surge em contraposição à de “interesse” no livro “Getting to Yes”, sendo utilizada para 

designar o que um dos envolvidos na negociação afirma objetiva e superficialmente, sem uma investigação mais 

clara sobre os interesses e necessidades subjacentes (Cf. FISHER, Roger; URY, William; PATTON, Bruce. 

Getting to Yes, cit., p. 42. 
302 MENKEL-MEADOW, Carrie. Whose Dispute Is It Anyway, cit., p. 2674. 
303 John E. Coons, Approaches to Court Imposed Compromise: The Uses of Doubt and Reason, 58 Nw. U. L. 

REV. 750 (1964) apud Carrie Menkel-Meadow, Whose Dispute Is It Anyway, cit. , p. 2674. 
304 DEMARCHI, Juliana. Mediação, cit., p. 105. 
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em um relacionamento contínuo, ele pode levar à restauração ou À manutenção desse 

relacionamento, bem como a soluções ditas integrativas. Todavia, a institucionalização dos 

meios consensuais pode se dar sem o aproveitamento dessas características, e é provável que 

assim se dê305. 

Dessa forma, diferenciam-se genuínas soluções integrativas inovadoras daquelas fruto 

de “integração fraca”, ou seja, daquelas que só apresentam como vantagens em relação ao litígio 

menores custos e tempo para solução. Segundo Galanter, as integrações verdadeiras são 

raras306, mas a existência acordos em que há economia de tempo e recursos ajuda a nutrir uma 

ideologia de que o acordo é intrinsecamente bom. Todavia, em qualquer negociação, se há a 

possibilidade de reduzir os custos de transação e, portanto, consumir menos do bolo total, há 

também a possibilidade de aumentá-los (aumentar o tempo do litígio pela interposição de 

sucessivos recursos, por exemplo) para obter vantagem estratégica307, o que pode ser utilizado 

com maior habilidade por um litigante repetitivo. 

A realidade ainda apresenta dados segundo os quais o acordo é usado não de forma 

integrativa, mas de forma sistêmica para obtenção de uma economia de recursos que favorece 

apenas a um dos lados.  

Nesse sentido, Marco Aurélio Serau Júnior, ao tratar da prática da conciliação entre o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e os segurados, afirma que a percepção dos 

magistrados nas conciliações em ações previdenciárias é de que o que efetivamente ocorre é 

uma barganha de direitos ou “mercado de descontos”. Assim, não ocorre sequer uma 

negociação, quanto menos uma integrativa. Tampouco se poderia falar em transação, pois, 

nesses casos, o prejuízo é experimentado apenas por um dos lados do conflito, que teria na 

solução adjudicatória célere uma situação muito mais benéfica308.  

                                                           
305GALANTER, Marc; CAHILL, Mia. "Most Cases Settle", cit., p. 1375. 
306 A esse respeito, confira-se também as anotações de Nancy Welsh segundo as quais, não obstante a mediação 

seja promovida como um processo que permite construção de soluções criativas e não-monetárias que atendam 

aos interesses únicos entre as partes, dados empíricos revelam que mediadores dificilmente estimulam esse tipo de 

acordo e que poucos advogados adotam o meio para explorar o seu potencial criativo. Pelo contrário, a mediação 

produz em geral resultados tradicionais. Isso pode ser explicado pelo fato de que a negociação integrativa é 

utilizada na medida em que as partes exploraram suficientemente suas preferências e prioridade, o que depende de 

os disputantes se reconhecerem como indivíduos únicos, com interesses e necessidades (WELSH, Nancy A. 

Making Deals in Court-Connected Mediation: What´s Justice got to do with it? Washington University Law 

Quarterly, v. 79, p. 787-861, 2001, p. 815-816. 
307 GALANTER, Marc; CAHILL, Mia. "Most Cases Settle", cit., p. 1376. 

 
308 SERAU JÚNIOR, Marco Aurélio. Apontamentos críticos às conciliações realizadas em ações previdenciárias. 

GABBAY, Daniela Monteiro; TAKAHASHI, Bruno (coor.). Justiça Federal: inovações nos mecanismos 

consensuais de solução de conflitos. Brasília: Gazeta Jurídica, 2014, p. 443-453, p 447-448. 
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A prática narrada do INSS é o típico exemplo de uma falsa integração. Diante de uma 

demanda em que o segurado tem nítida razão, resiste a pretensões legítimas apenas para fazer 

surgir obstáculos de tempo e custo ao segurado, incentivando realização do acordo, para, então, 

obter um desconto no valor a ser pago. Tal situação chega a ser tachada de “calote chancelado 

pelo Poder Judiciário”, sendo que a solução consensual seria apenas verdadeiramente 

integrativa se houvesse margem para dúvidas no reconhecimento do direito do segurado, 

balanceada por uma negociação sobre os valores envolvidos309. Não obstante, a própria 

Advocacia-Geral da União divulga números a respeito da economia de recursos com 

conciliações previdenciárias, expondo que elas apenas são realizadas quando não houver 

dúvidas sobre o direito do segurado310. 

Assim, parece-nos que a solução consensual não é nem intrinsicamente boa, nem ruim. 

Todavia, a sua incorporação pelo sistema de justiça deve endereçar as questões distributivas ora 

colocadas: a promoção do acordo serve para a construção de soluções integrativas verdadeiras 

ou, ao menos, transações genuínas em que ambas as partes abrem mão de parte de suas 

pretensões em favor de um consenso legítimo? Ou a prática consensual está sendo estimulada 

em um cenário de criação de incentivos artificiais para a promoção do acordo e desincentivos 

de custo e tempo para o litígio? A reiterada realização de acordos está gera benefícios 

econômicos apenas para uma parte (litigante repetitivo) sem qualquer contrapartida para a outra 

(litigante ocasional)? O “desconto”, ao menos, justifica-se pela escassez de recursos para 

satisfação de direitos do demandado e pela necessidade de distribuição isonômica desses 

recursos? 

Em nossa visão, um sistema de justiça comprometido com o “acesso à ordem jurídica 

justa” deveria estar atento a programas consensuais que veiculam soluções não integrativas e 

desequilibradas, baseadas em dificuldades de tempo e custo fomentadas pelo próprio litigante 

repetitivo, e coibir tais práticas. 

                                                           
309 VAZ, Paulo Afonso Brum. Conciliações nos conflitos sobre direitos da seguridade social. Revista do Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região. Porto Alegre TRF4, n. 80, 2012, p. 29-40, p. 36.37. 
310 AGU ECONOMIZA R$ 879 MIL EM 362 ACORDOS PREVIDENCIÁRIOS. Disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2014/01/agu-economiza-r-879-mil-em-362-acordos-

previdenciarios>. Acesso em: 10.09.2018. Destacam-se os seguintes trechos da matéria: “A Advocacia-Geral da 

União (AGU) assegurou a economia de R$ 879.100,00 aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 

com a celebração de 362 acordos homologados em ações envolvendo a 1ª Região, que reúne 13 estados e o Distrito 

Federal”.  (...) “as atividades da Central de Conciliação do JEF/DF tem como função avaliar casos de doenças 

graves (pré-processual) ou com incapacidade reconhecida por laudo judicial com perícias prévias conciliatórias 

conduzidas por médico-perito do INSS. Os acordos são propostos em situações em que não haja controvérsia 

quanto à qualidade de segurado autor da ação. Os acordos também podem ser efetuados se a AGU identificar que 

não existe controvérsia quanto ao direito aplicado em relação à atividade da autarquia previdenciária por decisão 

da Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS (PFE/INSS). Em outras ocasiões, a conciliação é celebrada 

quando o segurado preenche os requisitos para a percepção do benefício, nos termos da legislação”.  
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2.2.4 - A crítica ao consenso no Direito Penal. 

 

As críticas acima colocadas, especialmente a dissociação entre direito e acordo, e o 

desaparecimento dos precedentes, de forma mais ou menos paralela, podem ser distinguidas 

também em bibliografia de Direito Penal, guardadas suas particularidades da área. Antes de 

adentrar às críticas propriamente ditas do uso do consenso no processo penal, é importante 

diferenciar suas diversas manifestações. 

Um primeiro caso de uso do consenso no âmbito penal é a chamada Justiça Restaurativa, 

que, segundo seus partidários, não é apenas uma técnica de resolução de conflitos, mas sim um 

feixe de ações coordenadas para resolução e transformação de conflitos, prevendo ainda ações 

que levem à mudança da instituição onde as práticas são desenvolvidas, assim como a 

articulação de redes sociais em torno dessas ações311.  

A Justiça Restaurativa pode empregar uma diversidade de técnicas, mas todas têm em 

comum um encontro entre o ofensor, a vítima e pessoas afetadas, direta e indiretamente, como 

a família ou a comunidade. Nesse encontro, o coordenador busca que os participantes 

encontrem novas formas coletivas para a transformação da situação312. É, portanto, um espaço 

de consenso dentro de questões penais que envolve vítima, ofensor e comunidade, fortemente 

influenciado por um viés transformativo da mediação, no sentido de permitir aos envolvidos 

um espaço para exercício de autorreconhecimento e reconhecimento do outro, e buscar uma 

responsabilização ativa na reparação do dano causado e na recomposição do tecido social313. 

Não é exatamente a esse método que as críticas sistêmicas são mais direcionadas, mas 

sim às negociações que envolvem de um lado o Estado, enquanto titular dos poderes 

investigatórios e punitivos, e de outro o acusado. 

                                                           
311 PENIDO, Egberto de Almeida; MUMME, Monica. Justiça Restaurativa e suas dimensões empoderadoras. 

Revista do Advogado, n. 123, São Paulo, AASP, ago./2014, p. 76-77. 
312 PENIDO, Egberto de Almeida; MUMME, Monica. Justiça Restaurativa e suas dimensões empoderadoras, cit., 

p. 77. 
313 A Justiça Restaurativa deu um primeiro passo de institucionalização com a edição da Resolução n. 225/2016 

do Conselho Nacional de Justiça, que prevê atribuições do CNJ e dos Tribunais de Justiça em direção à implantação 

dessas práticas de forma judicial e extrajudical. Ainda há uma definição da prática como “um conjunto ordenado 

e sistêmico de princípios, métodos, técnicas e atividades próprias, que visa à conscientização sobre os fatores 

relacionais, institucionais e sociais motivadores de conflitos e violência, e por meio do qual os conflitos que geram 

dano, concreto ou abstrato, são solucionados de modo estruturados (...)” (art. 1°) (CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA. Resolução n. 225, de 31 de maio de 2016. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/images/atos_normativos/resolucao/resolucao_225_31052016_02062016161414.pdf>. 
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No Brasil, a Lei n. 9.099/95 institui a transação penal em seu artigo 76, que permite que 

“Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não 

sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena 

restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta”. A transação penal, portanto, 

eliminaria o trâmite do processo e evitaria a aplicação de pena mais severa ao acusado, sendo 

apresentada como um benefício a este314. 

Aqui se trata de acordo entre acusação e acusado, por meio do qual a acusação oferece 

a possibilidade da aplicação de uma pena restritiva de direitos ou multa, diferente aquela 

prevista para o tipo penal em abstrato, de forma que o acusado sequer tem que passar pelo risco 

de vier a ser condenado e ser submetido aos efeitos penais e extrapenais da condenação. 

Uma crítica ao instituto é que ele dá abertura à aplicação de pena sem sequer haver 

processo, forçando o acusado, que pode estar representado de forma deficiente, inclusive por 

defensor dativo, a aceitar imediatamente a punição sem prévio exercício da defesa. Chega-se a 

afirmar que a pena é aplicada a crimes tão somente supostos, pois sequer há o desenvolvimento 

do processo para que fique comprovada a materialidade do delito, não havendo, portanto, uma 

investigação e declaração oficial sobre os fatos315. Há a aplicação de pena com supressão do 

devido processo legal e seus desdobramentos, como direito à defesa, à prova, a ser julgado por 

uma autoridade judicial imparcial, etc.  

No Brasil, este é o instrumento consensual existente entre acusação e defesa para lidar 

com a criminalidade de menor potencial ofensivo. Há outros ordenamentos, como o americano, 

em que os institutos consensuais podem levar à fixação de pena privativa de liberdade. 

Especificamente neste ordenamento, o plea bargaining é instituto muito utilizado no qual é 

possível uma ampla negociação entre a acusação e a defesa, em que concessões são feitas pela 

acusação com o objetivo de obter uma declaração de culpa ou, em alguns estados, de não 

contestação da acusação316. 

As concessões podem ser várias: desde a não apresentação de denúncia por um crime, 

quando há elementos para mais de uma imputação, até a recomendação de pena mais branda ao 

                                                           
314 Destaque-se, ainda, que, quanto aos crimes de ação penal pública condicionada e nos de ação penal privada, a 

fase procedimental associada ao oferecimento de transação penal é alcançada apenas nos casos em que não haja 

previamente a composição dos danos civis. Nessas hipóteses, a composição civil implica renúncia ao direito de 

representação e de queixa, conduzindo a extinção do proccedimento (AVENA, Norberto. Processo Penal. 10 ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 874).  
315 SILVA, Carlos Augusto Cenêdo Gonçalves, da; MYSSIOR, André. Da transação penal prevista no artigo 76 

da Lei 9.099/95 e as consequências de seu descumprimento. Revista da Faculdade de Direito da UFMG, n. 50. 

Belo Horizonte, p. 75-92, jul./2007, p. 77. 
316 LEITE, Rosimeire Ventura. Justiça Consensual como instrumento de efetividade do processo penal no 

ordenamento jurídico brasileiro. Tese (doutorado). São Paulo, Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo, 2009, p. 74-75.  
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juiz. Em troca dessas concessões, o imputado renuncia a direitos assegurados na Constituição, 

como o de julgamento por júri ou o de confrontamento das testemunhas317. 

As críticas direcionadas a esse modelo consensual são diversas. A primeira a ser 

destacada é que o abreviamento do processo penal e, consequentemente, da instrução 

probatória, pode representar um incentivo para a defesa realizar acordos em vez de defender 

seus clientes em um julgamento: o advogado privado pode querer concluir a causa mais 

rapidamente e receber o pagamento correspondente; o defensor público tende a recorrer à 

negociação como decorrência do excesso de trabalho; ou, simplesmente, o preço da defesa pode 

levar o acusado a preferir encerrar logo a causa, aceitando o acordo318. Nesse tocante, é possível 

acrescentar ainda o interesse do defensor em manter boas relações com os atores do campo 

jurídico- penal.319. 

Um segundo ponto destacado diz respeito à atuação da própria acusação: no sistema 

norte-americano, o “prosecutor” ocupa um cargo eletivo, e possui, portanto, um interesse de 

imagem, consistente em ostentar um grande número de penalizações em pouco tempo, ainda 

que estas sejam fruto de acordos. Ainda haveria uma distorção, em que o órgão acusador oferece 

maiores concessões em casos em que a absolvição for mais provável e quando tiver mais 

dificuldade em produzir provas320.  Além disso, a acusação pode apresentar “blefes”, 

ameaçando o acusado de processá-lo por crimes mais graves, apenas para que este aceite o 

acordo. 

A preocupação com a ausência de consenso genuíno é especialmente acentuada nos 

casos em que os acusados estejam assistidos por defesa técnica de menor qualidade321. Vinicius 

Gomes de Vasconcellos chega a falar na obtenção da condenação por coerção, assemelhando a 

proposta da acusação à tortura, apenas substituindo a ameaça de sofrimento físico pela ameaça 

de uma pena mais alta322. 

A renúncia ao processo e às garantias processuais, com a antecipação do julgamento 

sem provas exaustivas e contundentes da culpabilidade do agente, é outra questão que levanta 

                                                           
317 LEITE, Rosimeire Ventura. Justiça Consensual como instrumento de efetividade do processo penal no 

ordenamento jurídico brasileiro, cit., p. 78. 
318 LEITE, Rosimeire Ventura. Justiça Consensual como instrumento de efetividade do processo penal no 

ordenamento jurídico brasileiro, cit., p. 77. 
319 VASCONCELLOS, Vinicius Gomes de. Barganha e Justiça Criminal Negocial. São Paulo: Ibccrim, 2015, 

p. 161 
320 LEITE, Rosimeire Ventura. Justiça Consensual como instrumento de efetividade do processo penal no 

ordenamento jurídico brasileiro, cit., p. 78. 
321 LEITE, Rosimeire Ventura. Justiça Consensual como instrumento de efetividade do processo penal no 

ordenamento jurídico brasileiro, cit., p. 78. 
322 VASCONCELLOS, Vinicius Gomes de. Barganha e Justiça Criminal Negocial, cit., p. 150. 
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preocupações e até limita o juiz na análise do acordo a que acusação e defesa chegaram, haja 

vista a escassez de elementos para que ele possa emitir qualquer juízo de valor323. 

Com a entrada em vigor da Lei n. 12.850/2013 (Lei de Organizações Criminosas), que 

instituiu e disciplinou, no Brasil, o instrumento da “colaboração premiada”324, que já existia em 

formatos mais tímidos e restritos no Código Penal e em legislações penais específicas325. 

Passou-se a prever de forma mais ampla a possibilidade de um potencial acusado comunicar 

ilícitos praticados por terceiros em troca de benefícios processuais. As críticas tanto ao modelo 

adotado quanto à sua prática no âmbito de grandes operações saíram de uma abordagem mais 

teórica para uma verificação de possíveis efeitos negativos à justiça criminal. 

Em síntese, critica-se que “a colaboração premiada, nos moldes brasileiros, configura 

verdadeira ‘negociação’ da justiça, feita pelo próprio Estado. Em troca de uma informação, 

concede-se a atenuação de pena ou até a impunidade”, incentivando “um comportamento 

antiético por parte de alguém que, por ele e tendo cometido um crime, receberá até o perdão 

estatal, em razão da ineficiência estatal de investigação e combate a determinados crimes”326. 

Crítica particularmente interessante para os objetivos desta tese diz respeito a como a 

utilização indiscriminada dos acordos penais pode ocasionar a supressão dos julgamentos 

criminais e como isso pode impedir o desenvolvimento do controle de legalidade e 

constitucionalidade de novos tipos penais e a formação de jurisprudência consistente sobre tais 

tipos327.  

Em uma sociedade com intensa produção legislativa em matéria criminal, com criação 

de novos tipos e agravantes, inclusive com recursos à utilização de conceitos indeterminados, 

a jurisprudência exerce um importante controle até mesmo de sua constitucionalidade, e lança 

as balizas de sua aplicação. A ausência de julgamentos pode deixar o preenchimento das lacunas 

                                                           
323 LEITE, Rosimeire Ventura. Justiça Consensual como instrumento de efetividade do processo penal no 

ordenamento jurídico brasileiro, cit., p. 79. 
324 Lei n. 12.850/2013. Artigo 40. O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em 

até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha 

colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração 

advenha um ou mais dos seguintes resultados (...). 
325 A saber: art. 25, §2°, da Lei n. 7.492/86 (Lei dos crimes contra o sistema financeiro nacional); art. 159, §4°, do 

Código Penal; art. 8°, parágrafo único, da Lei n. 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos); art. 16, parágrafo único, da 

Lei n. 8.137/1990 (Lei dos crimes contra a ordem tributária e relações de consumo);  art. 1°,§5°, da Lei n. 9.613/98 

(Lei de lavagem de capitais); arts. 13 e 14 da Lei n. 9.807/99 (Lei de proteção a vítimas e testemunhas); e art. 41 

da Lei n. 11.343/2006 (Lei de drogas). 
326 MATOS, Erica do Amaral. Colaboração premiada: análise de sua utilização na Operação Lava Jato à luz da 

verossimilhança e da presunção de inocência. Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 26, n. 143, São Paulo, 

IBCCrim, p. 155-176, mai./2018, p. 165-166. 
327 VASCONCELLOS, Vinicius Gomes de. Barganha e Justiça Criminal Negocial, cit., p. 154 
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interpretativas exclusivamente nas mãos da acusação que, em princípio, apresenta uma visão 

unilateral sobre a punição328. 

Essa constatação se conecta, de certa forma, com o que já foi explicado no item 2.2.2 a 

respeito dos possíveis efeitos da escassez de julgamentos a respeito de determinadas matérias. 

 

 

2.3 - Justiça do procedimento ou justiça do resultado? 

 

Essas críticas ligadas aos resultados produzidos pelos meios consensuais, especialmente 

seu possível distanciamento da lei, não fariam qualquer sentido se o seu objetivo fosse apenas 

a promoção de uma justiça processual, e se entendêssemos que os meios consensuais são 

indiferentes à justiça dos resultados produzidos.  

Essa indiferença poderia ser sustentada por um argumento de que a autonomia das partes 

em dispor sobre o conflito já realizaria, por si só, uma justiça individual e suplantaria a 

necessidade de maiores perquirições a respeito dos parâmetros objetivos da composição. 

No entanto, cumpre-nos investigar exatamente o que se pode entender por “justiça do 

resultado” e “justiça do processo”. 

Como já visto, a “Pound Conference”, realizada em 1976, foi um marco do movimento 

das ADR nos Estados Unidos, no entanto, observa-as e exorta à sua promoção de um ponto de 

vista da administração da justiça e dos casos recebidos pelo Judiciário. Assim, é um ponto de 

partida importante para as políticas de promoção judicial do acordo que se seguiriam nas 

décadas seguintes.  

Nancy Welsh e Bobbi MacAdoo revisitam os discursos e neles identificam uma 

preocupação de que as ADR, fomentadas no âmbito do sistema de justiça, endereçassem tanto 

questões de justiça do procedimento quanto de justiça do resultado. Vale destacar o discurso do 

Chief Justice Burger, que afirmava que “não há nada de incompatível entre eficiência e justiça. 

Cortes ineficientes causam demora e custo, e diminuem o valor do julgamento... Eficiência – 

como o próprio julgamento – não é um fim em si mesmo. Tem como objetivo um propósito de 

todo o sistema – fazer justiça”. Ainda expressa a visão de que “a função das cortes é entregar 

justiça social e econômica de acordo com os standards estabelecidos em lei”329. 

                                                           
328 VASCONCELLOS, Vinicius Gomes de. Barganha e Justiça Criminal Negocial, cit., p. 154. 
329 WELSH, Nancy A.; MCADDO, Bobbi. Look before you leap and keep on looking: lessons from the 

institutionalization of court-connected mediation. Nevada Law Journal, v. 5, p. 399-432, 2004/2005, p. 401-403. 
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Entendem, dessa forma, que a avaliação do sucesso das ADR enquanto política de 

promoção de acesso à justiça não pode prescindir da avaliação da justiça substancial de seus 

resultados, juntamente com a avalição de justiça procedimental e a avaliação da eficiência em 

um fórum adequado, sendo, na verdade, estes os três objetivos propugnados inicialmente pelo 

movimento330.  

No tocante à justiça do resultado, os critérios para apurá-la, os quais não prescindem de 

alguma ancoragem nos preceitos legais, são os seguintes: a consistência do resultado com o 

estado de direito (“rule of law”); sua responsividade às necessidades dos disputantes; sua 

consistência com a autodeterminação das partes; sua durabilidade; sua aptidão para manter ou 

melhorar relacionamentos; e a percepção das partes sobre sua justiça331. 

Conduzindo pesquisa empírica junto a juízes, as autoras identificaram entre eles a 

consciência de que o uso das ADR, e, particularmente mediação obrigatória, pode limitar o 

acesso dos litigantes à justiça substantiva, reconhecendo que alguns casos de fato merecem 

pronunciamento judicial332. 

 Assim, são fundadas as preocupações de que um programa de mediação, especialmente 

se mandatório, pode negar acesso a um pronunciamento sobre o mérito da causa quando a parte 

tiver direito a ele e o preferir, situação inconsistente com o objetivo de promover justiça 

substancial333. 

Nota-se, portanto, que a justiça substancial e a consistência dos resultados com a lei 

estatal não são desprezadas como um dos objetivos da ADR enquanto política pública ligada 

ao sistema de justiça. 

Grande parte da atenção dos meios consensuais é, todavia, direcionada a se atingir uma 

justiça procedimental. Segundo Nancy Welsh, pesquisas no campo da justiça procedimental 

revelam que os cidadãos querem que o judiciário resolva as suas disputas de uma maneira que 

demonstre que a justiça está sendo feita. A sua percepção sobre a justiça do procedimento, por 

sua vez, afeta também a percepção da justiça substancial entregue por um meio de solução de 

disputas, sua disposição em cumprir o acordado e a sua percepção a respeito da instituição em 

que ocorreu o processo334.  

Segundo a autora, as características que aumentam a percepção da justiça procedimental 

de um determinado processo são: a) percepção de ter tido oportunidade de voz, ou seja, 

                                                           
330 WELSH, Nancy A.; MCADDO, Bobbi. Look before you leap and keep on looking, cit., p. 404-405. 
331 WELSH, Nancy A.; MCADDO, Bobbi. Look before you leap and keep on looking, cit., p. 404-405. 
332 WELSH, Nancy A.; MCADDO, Bobbi. Look before you leap and keep on looking, cit., p. 412-414. 
333 WELSH, Nancy A.; MCADDO, Bobbi. Look before you leap and keep on looking, cit., p. 412-414. 
334 WELSH, Nancy. Making Deals in Court-Connected Mediation, cit., p. 791-792, 818-819. 
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oportunidade de expressar suas visões, preocupações e elementos de “convicção”, como provas 

e argumentos, e que teve controle sobre essa apresentação; b) percepção de que o terceiro 

imparcial envolvido considerou toda a sua exposição; c) a percepção de que foi tratado de uma 

forma digna e respeitosa e que o processo, em si, foi digno335. Esse elemento, conforme as 

pesquisas citadas por Welsh, demonstram ainda que a oportunidade de voz é considerada tão 

ou mais importante do que o controle sobre o resultado, revelando ainda uma preferência por 

meios heterocompositivos quando percebem que estes lhe dão direito à voz336.  

A avaliação da satisfação dos usuários com o procedimento e o resultado dos meios 

autocompositivos consensuais ainda parece prática incipiente no Brasil. Um programa de 

mediação pré-processual e processual institucionalizado junto ao Poder Judiciário na Comarca 

de Jundiaí, todavia, foi objeto de uma pesquisa empírica sobre boas práticas em mediação 

realizada em 2014337.  

O programa aplica para seus usuários um questionário de satisfação e veio a confirmar 

os argumentos de Welsh sobre justiça do procedimento, uma vez que revelou um alto índice de 

usuários que se sentiram compreendidos pelas partes e pelos mediadores (75% de forma 

excelente e 23% de forma satisfatória) e, ao mesmo tempo, uma alta percepção da justiça do 

resultado (65% entenderam o resultado justo de forma excelente e 27% o entenderam de forma 

satisfatória) 338.  

A pesquisa revelou, ainda, que a participação nas mediações melhorou a visão dos 

usuários sobre o próprio Poder Judiciário, sendo que 66% afirmaram ser “excelente” a visão 

sobre o órgão e 29% entenderam a sua imagem como “satisfatória”339. 

Assim, parece claro que a operação dos meios consensuais em ambientes institucionais, 

diferentemente de ações totalmente privadas que acontecem fora do escopo de qualquer 

promoção de acesso à justiça, devem se preocupar tanto com a justiça do procedimento quanto 

com a justiça do resultado340. 

No entanto, o que significa, em termos concretos, a preocupação com a “justiça do 

resultado”? 

                                                           
335 WELSH, Nancy. Making Deals in Court-Connected Mediation, cit., p 820-821. 
336 WELSH, Nancy. Making Deals in Court-Connected Mediation, cit., p 825. 
337 GRINOVER, Ada Pellegrini et al. (coor.). Estudo qualitativo sobre boas práticas em mediação no Brasil. 

Brasília: Ministério da Justiça, Secretaria de Reforma do Judiciário, 2014, p. 54-55 
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339 GRINOVER, Ada Pellegrini et al. (coor.). Estudo qualitativo sobre boas práticas em mediação no Brasil, 

cit., p. 54-55 
340 GABBAY, Daniela Monteiro. Mediação e Poder Judiciário, cit., p. 38. 
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Nancy Welsh e Bobbi McAdoo fazem algumas recomendações a respeito de formas de 

obter um resultado justo em um programa consensual: 

a) Ele deve permitir que as partes busquem uma decisão de mérito quando 

queiram, encerrando o procedimento consensual se assim quiserem; 

b) Se ligado ao Judiciário, o procedimento deve permitir que as partes 

recebam decisões tempestivas sobre questões de mérito mesmo que durante o 

procedimento de mediação341.  

As autoras fazem tais recomendações porque identificam como um dos principais 

problemas, quanto à justiça do resultado, o fato de que muitos magistrados usam a mediação 

judicial como um mecanismo de racionar o acesso dos disputantes a julgamentos de mérito, 

forçando-os a participar de mediações antes de qualquer substantiva. Essa prática seria 

incompatível com o objetivo de promover justiça do resultado342.  

A recomendação de que o procedimento consensual possa ser encerrado a qualquer 

momento, com a subsequente busca da decisão de mérito pela parte, mostra-se bastante 

adequada, sendo inclusive medida compatível com o princípio da autonomia da vontade das 

partes adotado pela Lei de Mediação (art. 2°, inc. V)  e pelo CPC/2015 (art. 166, caput).  

A segunda recomendação, todavia, não se adequa a nosso sistema processual, haja vista 

que não há previsão de moções preliminares sobre o mérito da causa. 

Ademais, as recomendações estão no nível do procedimento, e não endereçam, todavia, 

balizas para conduzir a um resultado substancialmente justo sob critérios materiais. Pergunta-

se se até mesmo é possível erigir essas balizas, considerando a autonomia da vontade das partes 

como fator determinante e essencial aos resultados nos meios consensuais.  

Contudo, tendo em vista as críticas desenvolvidas nos itens anteriores, devidamente 

filtradas e adequadas à nossa realidade, aliadas a algumas situações críticas constatadas na 

pesquisa empírica realizada, os meios consensuais promovidos de forma institucionalizada 

devem atender também a balizas materiais de promoção do acordo. 

 

2.3.1. Justiça do resultado em um contexto de desigualdades. 

 

Há que se reconhecer que a simples menção à “ordem jurídica justa” ou a 

“características distributivas do sistema” não indicam muitos parâmetros objetivos.  

                                                           
341 GABBAY, Daniela Monteiro. Mediação e Poder Judiciário, cit., p. 38. 
342 WELSH, Nancy A.; MCADDO, Bobbi. Look before you leap and keep on looking, cit., p. 425-426. 
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A esta altura, é forçoso reconhecer que as duas grandes preocupações que pautam a 

presente tese são: 

a) A observância do direito social do acesso à justiça de forma adequada, 

permitindo escolhas distributivas que favoreçam a utilização do sistema pelos 

menos favorecidos na sociedade; 

b) O acesso à justiça via mecanismos de solução de disputas que não 

reproduzam a desigualdade já existente na sociedade, sobretudo sob as rubricas 

metodológicas da diferenciação entre litigantes habituais e eventuais, “haves” e 

“have nots”, que as atenuem e que, sobretudo, não façam do sistema de justiça uma 

arena para seu aprofundamento. 

 

A busca é, portanto, de um sistema de solução de disputas que promova a isonomia 

material, dentro de uma perspectiva realista. A incorporação dessa pauta no processo civil já 

foi proposta por Fernanda Tartuce, que a justificou nas seguintes bases: 

 

“Em face da constatação histórica das desigualdades sociais no Brasil e das promessas 

assumidas na Constituição Federal, é importante aferir em que medida a isonomia 

deve ser concebida na análise dos institutos processuais. (...) A análise reveste-se de 

grande importância porque, muito embora se propale em discursos a preocupação em 

assegurar a igualdade, em termos concretos esta dificilmente se faz perceber perante 

o jurisdicionado (...)”343.  

 

Do ponto de vista de uma concepção distributivista do acesso à justiça, uma proposição 

que podemos fazer, ainda que genérica, é distinguir algumas balizas mínimas de vinculação dos 

acordos às prescrições legais, com dois objetivos: a) que os meios consensuais não sejam seara 

de deterioração de direitos já reconhecidos legal ou judicialmente; b) que os meios consensuais 

não sejam arena de consolidação de práticas ilegais e abusivas por grandes litigantes.  

Primeiro, devemos situar a proposta dentro das relações que se colocam. Contrariando 

o ceticismo de Owen Fiss, entendemos ser possível estabelecer uma estratégia de “dois trilhos”. 

Em disputas caracterizadas pela relativa igualdade entre as partes, ou que pertençam 

totalmente ao domínio privado, ou em que a subtração da norma legal não cause qualquer 

impacto relevante para casos posteriores, é problemático relativizar a autonomia da vontade das 

partes em dispor sobre o resultado, sobretudo se estivermos diante de soluções consensuais 
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integrativas legítimas. Os resultados integrativos em mediação empresarial e em mediação 

familiar, por exemplo, são bastante reconhecidos344. 

Assim, tentamos estabelecer alguns critérios a respeito de orientações de justiça material 

a ser observados na composição consensual dos conflitos. Delimitamos as recomendações, 

todavia, aos casos em que esteja presente um desequilíbrio objetivo e estrutural entre as partes, 

ou, melhor, uma vulnerabilidade de uma parte em face da outra. Um caso claro de 

vulnerabilidade já presumida pela Lei é a do consumidor perante o fornecedor, contudo, é 

possível cogitar de outras situações não previstas especificamente em lei, mas que uma cláusula 

geral de isonomia nos permite identificar.  

O estudo de caso desenvolvido no Capítulo 5, por exemplo, identificou que os 

impactados pelo desastre socioambiental do Rompimento da Barragem do Fundão encontram-

se em situação de intensa vulnerabilidade em relação às causadoras do dano – a Samarco e suas 

acionistas. Embora não exista algo como um “estatuto do impactado por desastre 

socioambiental”, as instituições de justiça vêm invocando a vulnerabilidade dos impactados 

como forma de estabelecer medidas protetivas e até buscando tutela reparatória com base em 

direitos reconhecidos e instrumentos previstos no Código de Defesa do Consumidor.  

O cidadão comum em face do Poder Público também pode se encontrar em notória 

desvantagem, como é caso dos segurados do INSS, dos consumidores, dos atingidos em 

desastres ambientais ou grandes obras. 

Nesse contexto, quaisquer programas consensuais, promovidos pelo Judiciário ou por 

qualquer organização pública ou privada, devem observar alguns parâmetros legais.  

Primeiramente, o respeito integral às normas protetivas que reconhecem direitos ao 

vulnerável: Os acordos não devem suprimir direitos reconhecidos à parte mais fraca da relação, 

como, por exemplo, no caso do CDC, a garantia legal do produto (art. 24), a vedação à 

exoneração de responsabilidade (art. 25), ou, ainda, no caso de impactados pelo desastre 

socioambiental, a vedação de exoneração de responsabilidade do poluidor-pagador (art. 3° da 

Lei n. 6.938/81). 

Em segundo lugar, o acordo não pode servir à renúncia de direitos incontroversos ou já 

reconhecidos à parte mais fraca sem qualquer contrapartida. O caso previdenciário ilustra bem 

essa hipótese, onde o acordo se dá apenas em situações em que o direito do segurado não é 

controverso, e se operam descontos nos valores já vencidos. Os acordos não devem servir à 

obtenção de benefício exclusivamente para o lado mais forte.  

                                                           
344 CAPPELLETTI, Mauro. Os métodos alternativos de solução de conflitos no quadro do movimento universal 
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Por último, a vedação de práticas e cláusulas abusivas. Os acordos firmados não devem 

conter cláusulas abusivas, nos termos do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor  ou do 

art. 424 do Código Civil. 

 

 

2.4 - Um aporte teórico: uma releitura do direito à tutela efetiva e adequada de 

direitos.  

 

Richard Reuben divide o desenvolvimento teórico e jurisprudencial das ADR em dois 

momentos: no primeiro, ocorrido nos Estados Unidos entre 1976 – ano da “Pound Conference” 

– e 1996, voltado à consolidação e eficácia desses instrumentos, em que se buscava a 

legitimação perante o público dos mecanismos genericamente referidos como meios 

alternativos, bem como a superação de barreiras históricas e legais à sua utilização. Um segundo 

momento, a partir de 1996, em que se passa a focar mais na substância das ADR, inclusive a 

sua relação com os preceitos constitucionais345.  

Nesse segundo contexto, o autor argumenta que é preciso superar a separação absoluta 

justiça pública e ADR, como se fossem pertencentes a duas esferas não comunicantes, e vê-las 

todas sob um grande sistema público de solução de disputas. Uma decorrência disso é a atração, 

para a regulação das ADR, dos preceitos constitucionais, o que poderia, inclusive, aumentar a 

sua legitimidade346. O autor afirma, portanto, que as ADR não devem ser um espaço de ausência 

de garantias processuais, mas sim serem vistas como uma extensão da justiça pública347. 

Isso o levou a propor uma teoria única para os meios alternativos de solução de disputas 

e os meios judiciais, orbitando em torno da Constituição. Para ele, uma teoria da resolução de 

conflitos deve abranger os métodos públicos e aqueles a quem se chama de “ADRs privadas”, 

em razão da natureza destes, dos valores constitucionais envolvidos no processo e do valor 

coercitivo que é dado às soluções trazidas pelas ADRs. Uma abordagem unificada, argumenta 

o autor, preserva as virtudes de vários procedimentos alternativos enquanto reconhece os sus 

limites constitucionais348.  
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Nesse sentido, a proposta é de aportar nas ADR as garantias constitucionais, 

estabelecendo, assim, um “devido processo legal mínimo”, que não comprometa a flexibilidade 

e as particularidades dos processos, mas que, ao mesmo tempo, ofereça aos envolvidos um 

processo seguro de abusos. Assim, afigura-se adequado debater questões como contraditório, 

imparcialidade do terceiro mediador, participação e até ampla defesa, com os instrumentos a 

ela inerentes. 

A assimilação das ADR em geral e dos meios consensuais como “equivalentes 

jurisdicionais”, e a aceitação de que o acesso à justiça, enquanto direito social, pode ser 

realizado mediante esses métodos, permite vislumbrar no ordenamento brasileiro uma 

assimilação da ideia de gravitação das ADR em torno da Constituição, como um sistema único 

de justiça e solução de disputas.  

Assim, há que se admitir os corolários do devido processo legal como aplicáveis às 

ADR, guardadas as relações de adequação.  

Aqui, nos deparamos com o direito à tutela jurisdicional efetiva e tempestiva. Luiz 

Guilherme Marinoni ensina que 

 

“A compreensão desses direitos depende da adequação da técnica processual aos 

direitos, ou melhor, da visualização da técnica processual a partir das necessidades do 

direito material. Se a efetividade (em sentido lato) requer adequação e a adequação 

deve trazer efetividade, o certo é que os dois conceitos podem ser decompostos para 

melhor explicar a imprescindibilidade de adequação da técnica às diferentes situações 

de direito substancial”349. 

 

Observa-se, portanto, que a efetividade da tutela jurisdicional pressupõe que a 

construção do procedimento deverá ser feita a partir da análise da natureza do objeto em disputa, 

se entendendo que um procedimento inadequado poderá importar na negação da tutela 

jurisdicional350.  

Os meios consensuais, admitidos como “processos de resolução de disputas”, que se 

propugna ser um modelo adotado pelo CPC/2015, não escapam dessa leitura de adequação a 

partir do conflito posto, até porque tais meios de autocomposição ingressam na pauta das 
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reformas processuais e do estudo do processo civil justamente sob o argumento da sua 

adequação aos conflitos que lhe são submetidos (ver item 1.1).  

Todavia, quando o meio consensual simplesmente se mostra inadequado, ou, ao menos, 

insuficiente para oferecer uma resposta consentânea à necessidade de tutela de direitos, há de 

se reconhecer tal circunstância.  

Assim, a admissão dos meios consensuais como meio adequado de solução de disputas 

não significa a necessidade de se promovê-los em qualquer caso, mas apenas que essa também 

é um instrumento válido que pode gerar uma tutela adequada ou não351.  

Não se devem colocar os meios consensuais como os principais ou obrigatórios dentro 

dessa lógica, pois podem, simplesmente, ser inadequados. Tampouco reconhecer que eles são 

insuficientes para promover uma tutela adequada de direitos. A conjugação entre a adequação 

e meios consensuais deve conduzir a uma análise e constante reavaliação de cada caso352. 
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CAPÍTULO 3 – A CRÍTICA SOB O PRISMA PROCEDIMENTAL: 

NECESSIDADE DE ESTABELECER UM DEVIDO PROCESSO LEGAL 

E REEQUILIBRAR OS DESNÍVEIS DE PODER ENTRE AS PARTES. 

 

 

3.1. Uma breve introdução à crítica. 

 

O presente capítulo tentará endereçar crítica dirigida aos meios consensuais, em razão 

da suposta ausência de garantias processuais de devido processo legal e a incapacidade de 

estabelecer um procedimento com tratamento isonômico.  

Owen Fiss, em síntese, afirmou que, na prática do acordo, a informalidade do 

procedimento, o distanciamento das regras legais e a confidencialidade fazem com que as 

desigualdades inerentes às partes sejam amplificadas, prejudicando o lado mais fraco. 

 O processo judicial seria superior em estabelecer uma relação mais isonômica, pois, 

nele, é possível que o juiz interfira em favor da parte mais fraca, corrigindo defeitos na 

apresentação de seu caso. Ademais, a publicidade do processo judicial permite sujeitar as 

relações de desequilíbrio e a forma como o juiz lida com elas ao escrutínio público, ao passo 

que, nos meios consensuais marcados pela confidencialidade, esse controle é inviabilizado353. 

Pode-se, de partida, contrapor a essa crítica o aprimoramento dos meios consensuais 

com participação de terceiros imparciais, conciliador ou mediador, e o desenvolvimento de 

princípios e técnicas que permitem uma atuação voltada ao equilíbrio entre as partes.  

O próprio Owen Fiss veio a reconhecer, em uma revisão do “Against Settlement”, que 

terceiros imparciais podem fazer contribuições importantes para o processo de negociação, não 

apenas para facilitar o acordo, mas também para aumentar as chances de que ele se aproxime 

mais da justiça do resultado do que se ele houvesse sido celebrado sem qualquer intervenção354. 

Contudo, como veremos, há problemas anteriores ligados ao uso do consenso, os quais 

se apresentam antes mesmo da realização das sessões de mediação ou negociação, e dizem 

respeito aos benefícios estratégicos que litigantes repetitivos podem auferir em prejuízo dos 

eventuais, para os quais as técnicas e princípios da mediação concebidos de forma individual 

podem não ter resposta. 
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Mais uma vez, estamos diante da comparação de meios de solução de disputas por um 

critério de qualidade, não facilmente quantificável.  

Antes de elaborar a crítica e sujeitá-la a revisão, é importante visitarmos também as 

formas como o processo judicial lida com a desigualdade entre as partes. O propósito é não 

apenas analisar a desigualdade nas disputas individuais, mas também entender suas 

repercussões irradiadas para o sistema de solução de disputas como um todo, diante da 

perspectiva, delineada ao final do capítulo 2, de que todos os meios de solução de disputas 

ligados ao sistema de justiça gravitam em torno da Constituição. 

 

 

3.2. O problema da desigualdade entre as partes e os reflexos na tutela de direitos. 

 

Entende-se com um razoável grau de consenso que o conteúdo da “igualdade perante 

a lei” prevista no caput do art. 5° da Constituição Federal deve ser tomado em uma acepção 

material e ativa, e não formal e neutra.  

Como explica José Afonso da Silva, uma leitura formal do texto constitucional, ligado 

a ideais eminentemente individualistas liberais, conduz à vedação de privilégios, isenções 

pessoais e regalias de classe. Mas essa leitura exclusiva conduz a desigualdades 

socioeconômicas, devendo, portanto, ser a isonomia lida à luz dos objetivos fundamentais da 

República, mais precisamente os de “redução das desigualdades sociais e regionais” (art. 3°, 

III) e da “promoção do bem de todos, sem discriminação” (art. 3°, inc. IV). Assim, aproximam-

se as ideias de igualdade formal e igualdade material355. 

Atribui-se à igualdade constitucional uma noção filosófica de justiça distributiva que 

determina que sejam dadas coisas iguais aos iguais e desiguais aos desiguais; em outras 

palavras, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas 

desigualdades356. 

A compreensão dada à igualdade “perante a lei” é bem entendida como autorizadora 

de discriminações positivas, como evolução da compreensão de justiça distributiva. 

 Tal compreensão embasa uma série de normas de direito material que definem 

relações, criam direitos e tutelam interesses, além de preverem situações diferenciadas em favor 

                                                           
355 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 30 ed., São Paulo: Malheiros, 2008, p. 

211-215 
356 TARTUCE, Fernanda. Igualdade e Vulnerabilidade no Processo Civil, cit., p. 30-31, 37. 
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de determinados grupos considerados por algum critério de diferenciação: idosos, crianças e 

adolescentes, consumidores etc.  

Todavia, como explica Fernanda Tartuce, não basta a previsão de direitos sem a 

disposição de mecanismos para sua efetivação, de forma que o legislador também previu regras 

processuais para facilitação da atuação desses grupos em juízo357.  

A relação estabelecida entre o titular desse direito material e aquele de quem é exigido 

constitui, na verdade, o estabelecimento de uma nova relação, de cunho processual, que 

apresenta suas próprias necessidades de diferenciações positivas com o intuito de promover a 

igualdade material. Assim, 

 

“Com a ida à seara judicial será configurado, a partir do processo, um novo vínculo 

entre os indivíduos; nesse novo liame naturalmente o desequilíbrio e as disparidades 

existentes na relação originária podem repercutir de maneira comprometedora no 

ambiente processual”358. 

 

José Afonso da Silva explica que a igualdade possui uma dimensão jurisdicional, ou 

perante o juiz, que se apresenta em dois prismas: (a) a vedação de que ele faça distinções em 

situações iguais, ao aplicar a lei; (b) a vedação de que o legislador edite leis que possibilitem 

que o juiz aplique tratamento desigual a situações iguais ou tratamento igual a situações 

desiguais359. Assim, fica sedimentada a base constitucional para que tanto o Estado Legislador 

quanto o Estado Juiz considerem as desigualdades das partes  

Em verdade, há uma série de fatores de ordem sistêmica e/ou pessoal que podem afetar 

involuntariamente a defesa de direitos em juízo, como fatores técnicos – qualidade da 

representação técnica –, disponibilidade probatória, capacidade organizacional, acesso à 

informação, conhecimento de fatos e normas, entre outros.  

As limitações são reconhecidos óbices à tutela de direitos, já tendo Mauro Cappelletti 

e Bryan Garth destacado no relatório “Acesso à Justiça”, a partir de diversas pesquisas 

empíricas, que  

 

“A ‘capacidade jurídica’ pessoal, se se relaciona com as vantagens de recursos 

financeiros e diferenças de educação, meio e status social, é um conceito muito mais rico, e de 

crucial importância na determinação da acessibilidade da justiça. Ele enfoca as inúmeras 

barreiras que precisam ser pessoalmente superadas, antes que um direito possa ser efetivamente 

                                                           
357 TARTUCE, Fernanda. Igualdade e Vulnerabilidade no Processo Civil, cit., p. 100. 
358 TARTUCE, Fernanda. Igualdade e Vulnerabilidade no Processo Civil, cit., p. 184. 
359 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, cit., p. 218. 
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reivindicado através de nosso aparelho judiciário. Muitas (senão a maior parte) das pessoas 

comuns não podem – ou, ao menos, não conseguem – superar essas barreiras na maioria dos 

tipos de processos”360. 

Tomando a necessidade da prática de diversos atos em juízo com o fim de defesa dos 

direitos, no desenrolar do contraditório, a igualdade constitucional repercute no processo no 

dever de tratamento isonômico, devendo o juiz zelar por tal tratamento a todos que compõem o 

contraditório, ofertando e preservando aquilo que se convencionou chamar “paridade de 

armas”.  

O contraditório é tradicionalmente entendido como o direito à informação e à reação 

no processo, pois, se o processo se desenvolve em um ambiente dialético, impõe-se que se 

permita a manifestação das partes em momento precedente ao ato decisório, sendo necessária a 

“audiência prévia”361. Todavia, sua compreensão mais consentânea com o direito processual 

civil moderno e o modelo cooperativo adotado pelo CPC/15, é de que o contraditório também 

é direito a influenciar e condicionar a atividade estatal; representada, no caso do processo 

judicial, pela decisão.  

Segundo Antonio do Passo Cabral, o “contraditório como direito de influência, além 

de inserir os sujeitos processuais no contexto de um debate judicial pluralista contribuinte para 

a decisão final, admite a possibilidade de procedimentos não judiciais observarem o 

contraditório”362. 

Quanto à igualdade material, afirma Rodolfo de Camargo Mancuso que, para a sua 

efetiva observância, é preciso levar em conta situações que caracterizam desequiparações 

legítimas, autorizando tratamento distinto a certos sujeitos e situações diferenciadas no âmbito 

do processo363. 

A mesma lógica pode ser transportada para outras formas de resolução de disputas, 

havendo quem relate que a situação de desigualdade pode interferir na tutela de direitos das 

partes também em outros meios de composição de disputas, como a arbitragem e os meios 

consensuais.  

                                                           
360 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça (trad. Ellen Gracie Northfleet), cit., p. 22. 
361 CABRAL, Antonio do Passo. O contraditório como dever e a boa-fé processual objetiva. Revista de Processo, 

v. 126, São Paulo: RT, p. 59-81, ago./2005, p. 61. 
362 CABRAL, Antonio do Passo. O contraditório como dever e a boa-fé processual objetiva, cit., p. 63-64. 
363 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Teoria Geral do Processo, cit., p. 95. Embora o autor entenda que tal 

desequiparação deva ser prevista em lei, a tese diversa que entende que o juiz deve utilizar de seus poderes diretivos 

e instrutórios para promover desequiparações atípicas, conforme as necessidades do caso, em favor do sujeito 

vulnerável. Nesse sentido: TARTUCE, Fernanda. Igualdade e Vulnerabilidade no Processo Civil, cit., p. 334. 
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Neste âmbito, necessária a adoção de medidas que visem ao reequilíbrio da relação 

com a finalidade de que uma das partes, independentemente de ter razão ou não na disputa, já 

saia atrás no debate em razão de suas características pessoais. 

Essas técnicas são normalmente vistas como próprias de uma concepção publicista do 

processo civil, como já afirmado por Fernanda Tartuce364, em que se atribui ao magistrado um 

espectro mais amplo de poderes de condução material do processo, especialmente no tocante à 

produção probatória, com relativização da atuação das partes. Tal concepção foi por muito 

tempo objeto de contraste com o modelo privatista, mais ligado a uma dinâmica adversarial, 

em que as partes protagonizam o processo, intensamente pautadas pelos ônus e preclusões, e 

em que o juiz possui um papel supervisor, em que zela pela observância de garantias 

processuais365. 

Embora haja críticas duras no sentido de que um modelo publicista de processo possa 

resvalar para o autoritarismo judicial e para a supressão de garantias individuais366, tem-se que 

esse modelo, se não deturpado, significa uma concepção humanista de processo e de 

desburocratização da função judicial, cuja operação é muito importante em um contexto de 

desigualdades, em que estejam presentes desníveis de representação técnica significativos entre 

as partes367. 

Leonardo Greco defende, consentaneamente com a concepção publicista do processo, 

que as desigualdades sejam compensadas com a “intervenção assistencial subsidiária do juiz 

para suprir a dificuldade de uma das partes ou de ambas no exercício da sua defesa, a fim de 

assegurar em plenitude o seu direito de acesso à justiça e a paridade de armas”368. Cogita ainda, 

conforme sugestão de Liebman, a intervenção de outros sujeitos que não o juiz para promover 

                                                           
364 TARTUCE, Fernanda. Igualdade e Vulnerabilidade no Processo Civil, cit., p. 121. 
365 Sobre a discussão, confira-se: BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O neoprivatismo no processo civil. Revista 

de Processo, v. 30, n. 122, p. 9-21, abr. 2005. 
366 AROCA, Juan Montero. El proceso civil llamado “social” como instrumento de “justicia” autoritaria. AROCA, 

Juan Montero (coord.). Proceso civil e ideología. Valencia: Tirant le Blanche, 2006, p. 148. 
367 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O neoprivatismo no processo civil, cit., p 18-19. Segundo o autor: “Ora, 

se a atuação dos advogados é, por assim dizer, decisiva para o desfecho do pleito, não há de desprezar a 

possibilidade de que a diferença qualitativa entre o serviço prestado por um deles e o prestado pelo outro redunde 

numa distorção de perspectiva que tem muito pouco que ver com a situação real das partes no que tange à matéria 

litigiosa. O litigante munido de maiores recursos, apto a contratar melhor advogado, goza desde logo vantagem 

que desequilibra os pratos da famosa balança da Justiça. Nessas condições, sistema que confie plenamente no 

confronto de lutadores, ao jeito da competição desportiva, com suposto fundamento na idéia de que ‘as partes’ 

sabem cuidar melhor que ninguém de seus próprios interesses, reduzindo o juiz ao papel de mero ‘árbitro’ 

competente apenas para assegurar a observância de certas ‘regras do jogo’, é sistema que anui de bom grado em 

sacrificar as expectativas de equanimidade no altar de uma quimera”. 
368 GRECO, Leonardo. Publicismo e privatismo no processo civil. Revista de Processo, v. 33, n. 164, p. 29-56, 

out./2008, p. 53. 
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esse reequilíbrio, como a atuação do Ministério Público junto à parte mais carente de 

assistência.  

Todavia, o autor ainda ressalta que esta ideia foi abandonada, pois a atuação de 

terceiros nem sempre é suficiente para suprir as deficiências defensivas das partes do ponto de 

vista do magistrado, concluindo “que o juiz deva ter esse poder equalizador e que, 

evidentemente, só será exercido se as próprias partes ou os terceiros sujeitos instituídos na lei 

para assisti-la fracassarem, ou não atuarem adequadamente, de acordo com a compreensão do 

julgador”369. 

No atual debate sobre os modelos de processo, todavia, é possível que essa concepção 

dual tenha sido superada. Discutindo a ideologia que estaria refletida no Código de Processo 

Civil de 2015, Roberto Omar Berizonce afirma que o diploma teria superado a contraposição 

privatista e publicista, pois, ao mesmo tempo que desloca o juiz de sua posição de proeminência 

no processo, estabelecendo um processo cooperativo e policêntrico, impondo o dever de 

cooperação a todos, também confere ao juiz poderes-deveres de instrução e direção, além da 

necessária interlocução e diálogo entre as partes. Um modelo de processo pautado 

essencialmente por um contraditório substancial, forte e dinâmico que se irradia por todas as 

suas fases. Neste modelo, persiste o ativismo judicial nos conflitos sobre direitos e situações de 

tratamento diferenciado, mas marcado e condicionado pelo contraditório a fim de afastar o 

arbítrio370. 

Assim, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu um modelo compatível com a 

desequiparação positiva dos litigantes em favor do suprimento das deficiências de atuação de 

um deles. Todavia, é evidente que, em atenção à isonomia, a desequiparação deve ser 

promovida de forma legítima.  

 

 

3.3. Critérios para identificação de disparidade de poder entre as partes e 

desequiparação. 

 

Constatou-se que a desigualdade entre as partes repercute negativamente na tutela de 

direitos de uma delas, tornando a discussão em contraditório desigual e assimétrica, e fixou-se 

que é preocupação dos direitos constitucional e processual reequilibrar essa razão. Dessa forma, 

                                                           
369 GRECO, Leonardo. Publicismo e privatismo no processo civil, cit., p. 53. 
370 BERIZONCE, Roberto Omar. Ideologías e Proceso. Revista Eletrônica de Direito Processual, Rio de Janeiro, 

v. 18, n. 2, p. 470-515, ago./2017, p. 506-507. 
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devemos nos perguntar quais desigualdades devem ser consideradas para que a partir delas se 

dê tratamentos diferenciados.  

Outra pergunta que deve ser feita: em que escala essas diferenças devem ser 

consideradas? Apenas nas relações individuais estabelecidas entre os disputantes? Ou também 

em situações mais abrangentes, nas quais a desigualdade esteja impactando a forma sistemática 

de resolver as disputas? 

Quanto à primeira pergunta, se estamos falando em “reequilíbrio” entre as partes, com 

a finalidade de assegurar a isonomia nas atividades necessárias à tutela de direitos e solução de 

disputas, então os fatores de discriminação devem se dar dentro das balizas constitucionais e 

sem violar a isonomia, respeitando: a) o elemento tomado como fator de desequiparação, b) a 

correção lógica entre tal fator e a medida desequiparadora estabelecida no tratamento 

diferenciado, e c) a consonância desta correlação com o sistema constitucional371. 

Quanto à segunda pergunta, a resposta pode ser mais complexa, e envolver reformas 

estruturais no sistema de justiça que criem mecanismos de emparelhamento de forças entre 

partes desiguais. Esse problema não acomete apenas a performance do litigante mais fraco em 

processo judicial, mas sim toda a sua relação com o sistema de justiça, como, por exemplo, 

ausência de influência e participação no desenho de programas consensuais e estipulação dos 

seus critérios. 

 

 

3.3.1. Vulnerabilidade processual. 

 

Fernanda Tartuce elaborou, a partir de situações já previstas no ordenamento jurídico, 

o conceito de vulnerabilidade processual a partir da ideia de isonomia e igualdade material, 

como fatores legítimos de desequiparação no tratamento aos envolvidos em uma disputa, assim 

conceituando: 

 

“vulnerabilidade processual é a susceptibilidade do litigante que o impede de praticar 

os atos processuais em razão de uma limitação pessoal involuntária ensejada por 

fatores de saúde e/o ordem econômica, informacional, técnica ou organizacional de 

caráter permanente ou provisório” 372. 

 

                                                           
371 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2009, p. 21-22. 
372 TARTUCE, Fernanda. Igualdade e Vulnerabilidade no Processo Civil, cit., p. 184. 
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Em que pese o foco da autora ser a desequiparação no processo civil, e, como visto, o 

conceito seja muito afeto à defesa de direitos e interesses em juízo, destacando a condição de 

litigante do disputante, a própria identifica a possibilidade de a vulnerabilidade ser aferida 

também no momento da autocomposição, e que, se não enfrentada, pode resultar em efeitos 

nocivos ao resultado373.  

O critério da vulnerabilidade atende, segundo a autora, a todas as exigências da 

isonomia. Primeiro, por ser um fator objetivo, que não diferencia excessivamente a ponto de 

distinguir apenas uma única pessoa ou um grupo especialíssimo, pois há milhões de 

jurisdicionados sofrendo dificuldades na sua atuação em juízo em razão de limitações pessoais 

involuntárias. Ademais, não guarda nenhum pessoalismo, pois o traço distintivo recai ao mesmo 

tempo sobre a pessoa - o litigante que enfrenta óbices para desincumbência de seus ônus 

processuais – e a situação em que se encontra – submetido a exigências e formalidades do 

processo judicial374. 

A diferenciação com base na vulnerabilidade ainda possui justificativa racional, pois 

seu objetivo é fomentar as chances reais de influência do litigante nos rumos do processo 

promovendo mecanismos concretos de inclusão e participação. Por fim, é critério em 

consonância com o conjunto constitucional, pois busca a promoção de dois valores caros, o 

contraditório efetivo e o acesso à justiça, distinguindo litigantes que se encontram limitados 

para a prática de atos processuais, e permitindo-lhes um tratamento diferenciado para que sua 

suscetibilidade não comprometa a atuação em juízo e lhe seja assegurada a igualdade de 

oportunidades mediante a superação dos óbices 375. 

O critério da vulnerabilidade é decomposto pela autora em inúmeras situações que se 

enquadram no conceito, cada uma delas demandando respostas adequadas para o tipo de 

limitação que causam. Assim, são fatores objetivos de aferição da vulnerabilidade: a) 

insuficiência econômica, que impede ou dificulta a prática de atos pelo litigante, como a 

contratação de advogados e experts, ou o pagamento das custas e despesas do processo – fator 

tão considerado pelo sistema que possui até mesmo previsão constitucional de resposta 

adequada; b) óbices geográficos, que podem dificultar a locomoção do litigante e, 

consequentemente, prejudicar a prática de atos processuais, particularidade que também foi 

reconhecida na Constituição Federal que passou a prever a justiça itinerante como forma de 

                                                           
373 TARTUCE, Fernanda. Igualdade e Vulnerabilidade no Processo Civil, cit., p. 220. 
374 TARTUCE, Fernanda. Igualdade e Vulnerabilidade no Processo Civil, cit., p. 308-309. 
375 TARTUCE, Fernanda. Igualdade e Vulnerabilidade no Processo Civil, cit., p. 189-218. 
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prover acesso a quem não possui uma unidade jurisdicional próxima376; c) debilidades na saúde, 

que possam servir à configuração de justa causa para não praticar momentaneamente atos 

processuais; d) desinformação pessoal, que pode se desdobrar tanto em ignorância sobre o 

direito material quanto em desconhecimento sobre as normas processuais; e) dificuldades na 

técnica jurídica, experimentadas em razão da atuação do advogado e dos obstáculos vivenciados 

para prova dos fatos em juízo; f) e, por fim, a vulnerabilidade organizacional, que pode se dar 

tanto em razão da condição financeira do litigante, como de disparidades estruturais 377. 

A situação de vulnerabilidade do litigante pode, assim, ser caracterizada como 

ocorrência de justa causa a impedir a prática de atos a despeito de sua vontade, uma vez 

verificado, evidentemente, o nexo de causalidade entre a vulnerabilidade e a ausência da prática 

ou378, acrescentaríamos, a sua prática deficiente. 

 

3.3.2. One shooters vs. Repeated players. 

 

O conceito de vulnerabilidade apresentado no item anterior se afigura importantíssimo 

para a consideração de desequiparações em favor da parte prejudicada nas relações processuais 

já postas, sendo um critério importante, conforme a proposta da autora citada, de produção de 

normas individualizadas nas disputas individualmente consideradas e em pleno curso.  

Também é conceito que auxilia na produção de normas gerais e abstratas, e legitima 

desequiparações legais entre grupos de disputantes, sempre com a finalidade de remoção de 

óbices para o acesso à justiça e o exercício do direito de defesa. 

Ainda que a conceituação seja desenvolvida a partir de dados da realidade de 

determinado litigante, é conceito que opera, em um primeiro momento, no nível dogmático, de 

orientação da positivação, aplicação e interpretação de normas processuais.  

Poderíamos cogitar de uma aplicação do conceito de vulnerabilidade também como 

elemento metodológico de pesquisa, que ampliaria e testaria as considerações da autora a 

respeito do nexo causal entre limitações involuntárias e resultados de disputas – pauta ainda 

aberta a desenvolvimento.  

Como critério metodológico de análise, outros conceitos emergem como de especial 

interesse para esta tese.  

                                                           
376 CF, art. 107, §2°; art. 115, §1°; art. 125, §7°.  
377 CF, art. 5°, inc. LXXIV: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. 
378 TARTUCE, Fernanda. Igualdade e Vulnerabilidade no Processo Civil, cit., p. 336-337. 
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A já mencionada tipologia que diferencia “repeated players” (RPs) e “one shooters” 

(OSs) foi apresentada por Marc Galanter em 1974 no artigo “Why ‘The Haves’ Come Out 

Ahead” como modelo para análise do comportamento das partes em juízo e das respostas do 

sistema de justiça dadas a elas379.  

Na recente tradução do texto para português, Ana Carolina Chasin aponta que a força 

do modelo criado por Galanter persiste atual nos dias de hoje, o que atribui ao fato de a tipologia 

ser tão convincente que pode ser utilizada em qualquer área do Direito para estudo das partes 

em disputa, e continua valendo para quaisquer casos de assimetria entre elas. Ainda, tem o 

mérito de transbordar as fronteiras do universo judicial e até jurídico, sendo que o texto 

inclusive menciona “ambientes regulatórios e legislativos”, mas pode também servir como 

moldura de análise para acesso a áreas como saúde e educação380. 

O primeiro traço distintivo desse método é que ele pretende estudar o sistema jurídico 

partir dos atores, e não das normas jurídicas. A partir daí, ecoando a ideia de igualdade material, 

Galanter afirma que em razão de diferenças de tamanho, do estado de direito, e de recursos, 

alguns atores sociais têm mais oportunidades para utilizar os tribunais (em sentido amplo) e 

para se apresentar, ou se defender, ao passo que outros apenas se engajam nessas atividades 

raramente381. 

Descreve o “repeated player” como personagem envolvido em diversos litígios ao 

longo do tempo, muitas vezes de forma repetitiva. Tipicamente, suas apostas em cada caso são 

menores quando comparadas com o total de casos em que está envolvido. É uma unidade, que, 

tipicamente, antecipa uma litigância repetitiva, corre poucos riscos com o resultado e possui 

recursos para perseguir seus interesses a longo prazo382.  

Já o “one shooter” não acessa o sistema de justiça com frequência, e pode, inclusive, 

sofrer de um problema oposto ao do “repeated player”, pois suas demandas podem ser tão 

pequenas e inadministráveis que o custo de as veicular excede a expectativa de benefício ou, 

ainda, muito amplas em relação ao seu próprio tamanho383. 

É importante fixar que Galanter não associa automaticamente o “repeated player” a 

“quem tem” e o “one shooter” a “quem não tem”, apesar de reconhecer que, na maioria das 

vezes, os  “repeated players” são maiores, mais ricos e mais poderosos do que a maioria dos 

                                                           
379 GALANTER, Marc. Por que “quem tem” sai na frente: especulações sobre os limites da transformação no 

direito (org. e trad. Ana Carolina Chasin), cit. 
380 CHASIN, Ana Carolina. Nota Introdutória. GALANTER, Marc. Por que “quem tem” sai na frente. cit., p. 6. 
381 GALANTER, Marc. Por que “quem tem” sai na frente, cit., p. 45-46 
382 GALANTER, Marc. Por que “quem tem” sai na frente, cit., p. 46-48. 
383 GALANTER, Marc. Por que “quem tem” sai na frente, cit., p. 46-48. 
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OSs, contudo, é possível que isso não se constate em todos os casos. O que importa para a 

distinção é a aferição de uma posição de vantagem na configuração da disputa, indicando como 

aquelas partes possuidoras de outras vantagens – fora de juízo – tendem a ocupar a posição de 

“repeated players” e a ter suas vantagens reforçadas e aumentadas. Com isso, quer Galanter 

asseverar que “um sistema jurídico formalmente neutro em relação a ‘quem tem’ e ‘quem não 

tem’ pode perpetrar e aumentar as vantagens dos primeiros”384. Galanter parece, assim, indicar 

que tal critério é válido para consideração de desigualdades.  

Galanter lista as vantagens aferidas pelo “repeated player” típico em uma disputa:  

1) conhecimento prévio de litígios similares, construindo um repertório a respeito e 

sendo, portanto, capazes de estruturar a transação seguinte, como, por exemplo, efetuando 

mudanças em cláusulas contratuais, exigindo garantias, etc.;  

2) têm maior acesso a especialistas; 

3) aproveitando-se de economias de escala e possuem baixos custos iniciais em seus 

casos;  

4) têm oportunidades para desenvolver relações informais facilitadores com agentes 

do sistema de justiça;  

5) em negociações, têm interesse em manter uma reputação de negociador, sendo mais 

firme em suas posições, ao passo que o “one shooter”, não possuindo esse interesse, têm mais 

dificuldade em se envolver de maneira convincente em uma negociação;  

6) podem jogar com as probabilidades e adotar estratégias para ganhos em um série de 

casos, mesmo que isso signifique ter perda máxima em alguns deles, ao passo que o “one 

shooter” irá adotar uma estratégia de evitar uma perda máxima; 

7) podem não estar disputando ganhos imediatos, mas também a formação de regras; 

para eles é proveitoso despender recursos a fim de influenciar a elaboração das regras relevantes 

por mecanismos como o lobby;  

8) disputam as regras do próprio processo, existindo uma diferença no que entendem 

por resultado favorável; enquanto o “one shooter” visa ao benefício imediato, despreocupando-

se com o resultado do litígio no futuro, ao “repeated player” interessa qualquer resultado que 

influencie casos futuros. 

O “repeated player” possui mais interesse no estado do direito385. 

A essas vantagens, acrescentam-se outras de aspecto mais sistêmico, a saber: 

                                                           
384 GALANTER, Marc. Por que “quem tem” sai na frente, cit., p. 55-56. 
385 GALANTER, Marc. Por que “quem tem” sai na frente, cit., p. 48-51. 
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Eles têm acesso a serviços jurídicos mais especializados; em verdade, a advocacia se 

organiza de forma que a maior parte das especializações supre necessidades desse tipo de 

litigante. Por outro lado, os advogados que atendem “one shooters”, em geral, possuem baixa 

especialização e inúmeras dificuldades de mobilização da sua clientela no tocante a suas 

demandas seja pelo baixo nível de informação dos “one shooters” sejam pelas barreiras éticas 

que impedem a instigação e captação386; 

Eles são favorecidos pelos aparatos institucionais judiciais. Em primeiro lugar, pois o 

Judiciário é passivo, ou seja, precisa ser provocado para que haja movimento no sentido da 

tutela de direitos, o que “confere vantagem ao demandante que possui informação, capacidade 

para superar barreiras de custo e habilidade para navegar por exigências procedimentais 

restritivas”. Em princípio, também é passivo no sentido de que, uma vez iniciado o caso, é 

responsabilidade da parte continuar com ele, além de ser, em regra, deixado a cargo dela a 

coleta e apresentação de provas. Ademais, a sobrecarga crônica de processos também beneficia 

o litigante repetitivo por causar atraso (e, por meio disso, diminuir o valor da reparação),  por 

aumentar os custos (de manter o caso ativo)  por incentivar o Judiciário a querer reduzir seu 

acervo e assim adotar técnicas como julgamentos padronizados; e por induzir a instituição a 

tomar medidas restritivas e desencorajar o litígio387; 

Por fim, Galanter aponta que as regras postas tendem a favorecer interesses mais 

antigos e culturalmente dominantes, pois estes grupos articularam melhor seus interesses nas 

instâncias produtoras de normas. De outro lado, conforme as regras forem imparciais ou 

favorecerem “quem não tem”, os recursos limitados para sua implementação serão alocados 

para atribuir maior efeito às regras que promovem interesses dos grupos organizados e 

influentes388.  

Assim, sintetizaram-se as vantagens do litigante repetitivo na seguinte tabela: 

 

                                                           
386 GALANTER, Marc. Por que “quem tem” sai na frente, cit., p. 71-76. 
387 GALANTER, Marc. Por que “quem tem” sai na frente, cit., p. 80-85. 
388 GALANTER, Marc. Por que “quem tem” sai na frente, cit., p. 86-88. 
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Tabela 2: Por que “quem tem” tende a sair na frente (GALANTER, Marc. Por que “quem tem” sai 

na frente, cit., p. 89). 

 

A diferenciação em questão tem ampla aceitação e adoção para fins de análise na 

doutrina nacional, a exemplo de Rodolfo de Camargo Mancuso389. Com terminologia adaptada, 

também Boaventura de Sousa Santos adere à distinção entre litigantes frequentes e habituais390.  

Também aderem à distinção Mauro Cappelletti e Bryan Garth, os quais nos colocam 

que  

 

“em função dessas vantagens, os litigantes organizacionais são, sem dúvida, mais 

eficientes que os indivíduos. Há menos problemas em mobilizar as empresas no 

sentido de tirarem vantagens de seus direitos, o que com frequência, se dá exatamente 

contra aquelas pessoas comuns que, em suas condições de consumidores, por 

exemplo, são as mais relutantes em buscar o amparo do sistema judicial”391. 

 

A distinção ainda é útil para análises de disputas repetitivas setorizadas, havendo 

experiências de pesquisa que se valem da tipologia para analisar a relação entre determinada 

organização e os indivíduos que se envolvem em disputas com ela, especificando-se o teste das 

vantagens do “repeated player” à situação particular sob análise, valendo para a análise tanto 

de meios adjudicatórios quanto consensuais392.  

                                                           
389 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Acesso à Justiça, cit., p. 147. 
390 SANTOS, Boaventura de Sousa. Da microeconomia à micro-sociologia da tutela judicial. Revista Justiça para 

a Democracia. Associação de Juízes para a Democracia, n. 1, jan./jun. 1996, p. 78-79.  
391 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça, cit., p. 26. 
392 Nesse sentido, Bruno Takahashi, adota o modelo para estudo dos meios consensuais adaptados aos conflitos 
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Fernanda Tartuce aponta que a disputa entre um “one shooter”e um “repeated player” 

constitui fator para caracterização de vulnerabilidade organizacional, não se podendo ignorar o 

fato de que uma parte pode estar representada por uma estrutura mais limitada de representação 

jurídica do que a outra393. Seria assim, mais um critério legítimo de desequiparação em favor 

da parte em desvantagem no curso de um procedimento em contraditório. 

Contudo, mais do que a caracterização específica de uma causa de desequiparação em 

um procedimento de solução de disputas individualmente considerado ou para formulação de 

normas gerais e abstratas com a finalidade, o modelo ainda nos permite analisar as decisões 

distributivas do sistema de justiça no tocante à seleção dos métodos adequados à solução de 

disputas.  

 

 

3.4.  Como o processo adjudicatório lida com a disparidade de poder entre 

as partes? 

 

Como já destacado acima, o processo, pelos primados do contraditório e da ampla 

defesa, pressupõe paridade de armas e oportunidades isonômicas de participação das partes.  

Isso não significa uma neutralidade absoluta, diante dos diversos fatores que podem 

prejudicar involuntariamente a parte na defesa dos seus interesses, mas sim uma imparcialidade 

positiva, devendo tanto o legislador como o juiz interferirem com vista ao reequilíbrio voltado 

ao exercício do contraditório efetivo  

Eu outros termos, Mauro Cappelletti e Bryant Garth afirmaram que a efetividade 

perfeita do processo, promovida pela igualdade de armas, seria “a garantia de que a conclusão 

final depende apenas dos méritos jurídicos relativos das partes antagônicas, sem relação com 

diferenças que sejam estranhas ao Direito e que, no entanto, afetam a afirmação e reivindicação 

dos direitos”, reconhecendo todavia, que tal visão é utópica e que as diferenças não podem 

jamais ser erradicadas394. 

                                                           
previdenciários, afirmando que “o conflito previdenciário caracteriza-se, em geral, pela desigualdade de poder 

entre o INSS (litigância habitual) e o indivíduo (litigante ocasional) no contexto de uma disputa repetitiva. A 

característica do conflito gera reflexos não apenas nos casos em que se pretende a resolução do conflito mediante 

uma solução adjudicada, mas também no caso do uso de mecanismos consensuais (TAKAHASHI, Bruno. O papel 

do terceiro facilitador na conciliação de conflitos previdenciários. Dissertação (mestrado), São Paulo, 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2015, p. 40. 
393 TARTUCE, Fernanda. Igualdade e Vulnerabilidade no Processo Civil, cit., p. 210. 
394 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça, cit., p. 15. 
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Mancuso afirma ser inevitável que o conflito, uma vez judicializado, desenvolva-se de 

forma desigual em face das partes, conforme suas características de litigante habitual ou 

ocasional395. Mas a desequiparação entre elas, no processo e em face dele, reproduz a imensa 

dificuldade para assegurar tratamento isonômico entre as pessoas físicas e jurídicas em geral, 

apesar de a Constituição afirmar essa igualdade (art. 5°, caput e inciso I), e de o CPC atribuir 

ao juiz o dever de zelar por ela (CPC, art. 139, inc. I) 396.  

Há, todavia, arcabouço teórico e normativo no sentido de se defender atuação 

legislativa e judicial para reequilibrar as desigualdades entre os litigantes em processos judicias, 

sendo comum distinguir na literatura atual justificativas para tanto, as quais se calcam tanto em 

um leitura constitucionalmente adequada da “parcialidade do juiz”, quanto no atual modelo 

cooperativo de processo adotado pelo CPC/15, orientado pelo “princípio da cooperação”. 

Nesse sentido, Artur César de Souza elaborou uma noção de parcialidade positiva, 

calcada na ideia de que o princípio da imparcialidade tem dupla perspectiva: por um lado exige 

a atuação do juiz sem vínculo ou interesse pessoal em favor de qualquer das partes e veda que 

ele pratique discriminações contra elas, por outro lado  

 

“reconhece a necessidade de o órgão jurisdicional levar em consideração as diferenças 

sociais, culturais e econômicas daqueles que se encontravam envolvidos na relação 

jurídica processual, desde que essas diferenças possam de alguma maneira afetar o 

contraditório e a ampla defesa, bem como o próprio interesse da sociedade no 

resguardo da observância das normas legais, a fim de que não se ponha em risco a 

própria estabilidade do Estado de Direito Democrático”397.  

 

Sustenta assim a inexistência de colisão entre os princípios da imparcialidade e da 

igualdade, mas, na verdade, uma relação de coordenação entre postulados constitucionais398. 

Já o princípio da cooperação, como visto acima, é o embasamento, em tese do modelo 

de processo adotado pelo CPC/15, conforme seu artigo 6°399.  

Seu conteúdo é a orientação da conduta dos atores do processo, inclusive e 

especialmente o juiz, que possuem o dever de cooperar entre si para atingir a justa solução dos 

conflitos.  

                                                           
395 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Acesso à Justiça, cit., p. 146. 
396 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Acesso à Justiça, cit., p. 147. 
397 SOUZA, Artur César de. A “parcialidade positiva” do juiz e o justo processo penal. Tese (doutorado). 

Curitiba, Universidade Federal do Paraná, 2005, p. 82-83. 
398 SOUZA, Artur César de. A “parcialidade positiva” do juiz e o justo processo penal, cit., p. 83. 
399 Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão 

de mérito justa e efetiva. 
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Do ponto de vista do julgador, significa a “inclusão do órgão jurisdicional no rol dos 

sujeitos do diálogo processual, e não mais como um mero espectador do duelo das partes”400.  

A diferença para o modelo puramente inquisitorial é que, ao menos teoricamente, não 

há assimetria entre as partes e o juízo, e não há prevalência da atividade de um sobre outro, 

sendo que, o único momento de rompimento da paridade é o da decisão, em que há exercício 

de função exclusiva do magistrado, sobre a qual as partes apenas devem ter direito de influir, 

mas não de participar efetivamente401. 

Como explica Antonio do Passo Cabral, a concretude do dispositivo se desdobra em 

deveres que independem de previsão legal expressa, e que são corolários da boa-fé processual. 

Aplicam-se os subprincípios da boa-fé ao processo fazendo com que “condutas possam ser 

preservadas (não invalidadas) e outras inadmitidas (até por força de preclusões lógicas) quando 

ferirem padrões de conduta (comissivos e omissivos) criadores de expectativas”402, embora se 

reconheça a dificuldade no preenchimento de seu sentido. 

Nesse passo, Fredie Didier Jr.403, valendo-se em grande medida dos ensinamentos de 

Menezes Cordeiro sobre “boa-fé”404, coloca que o dever de cooperação, nas relações civis, se 

desdobra nos deveres acessórios de esclarecimento, lealdade e proteção405. Tais deveres podem 

ser transportados ao processo, impondo às o dever de redação da petição inicial com clareza e 

coerência (esclarecimento), de não litigar de má-fé, de pautar suas condutas segundo a boa-fé 

contratual (lealdade) e de não causar danos à outra parte (proteção)406.  

Do ponto de vista dos deveres do juiz, defende-se a aplicação dos deveres de 

esclarecimento, consulta e prevenção.  

                                                           
400 DIDIER JR., Fredie. Comentário ao art. 6° do CPC/15. CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo 

(coord.). Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 18. 
401 DIDIER JR., Fredie. Comentário ao art. 6° do CPC/15. CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo 

(coord.). Comentários ao Novo Código de Processo Civil, cit., p. 18. 
402 CABRAL, Antonio do Passo. Teoria das nulidades no processo civil contemporâneo. Revista de Processo, v. 

41, n. 255, São Paulo, RT, p. 117-140, mai./2018, p. 130. 
403 DIDIER JR., Fredie. Comentário ao art. 6° do CPC/15, CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo 

(coord.). Comentários ao Novo Código de Processo Civil, cit., p. 19-20. 
404 DIDIER JR., Fredie. Comentário ao art. 6° do CPC/15. CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo 

(coor.). Comentários ao Novo Código de Processo Civil, cit., p. 19-20.  
405 Para Menezes Cordeiro, o dever de proteção informa que “as partes, enquanto perdure um fenómeno contratual, 

estão ligadas a evitar que, no âmbito desse fenômeno, sejam infligidos danos mútuos, nas suas pessoas ou nos seus 

patrimônios”; o dever de esclarecimento obriga “as partes a, na vigência do contrato que as une, informarem-se 

mutuamente de todos os aspectos atinentes ao vínculo, de ocorrências que, com ele, tenham certa relação e, ainda, 

de todos os efeitos que, da execução contratual, possam advir”; já o dever de lealdade obriga “as partes a, na 

pendência contratual, absterem-se de comportamentos que possam falsear o objetivo do negócio ou desequilibrar 

o jogo das prestações por elas consignado” (MENEZES CORDEIRO, Antonio Manuel da Rocha e. Da Boa Fé no 

Direito Civil. Coimbra: Almedina, 2007, p. 604-607). 
406 DIDIER JR., Fredie. Comentário ao art. 6° do CPC/15. CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo 

(coord.). Comentários ao Novo Código de Processo Civil, cit., p. 20. 
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O dever de esclarecimento consiste no dever de o tribunal se esclarecer junto às partes 

sobre questões atinentes às suas alegações, pedidos ou posições, para evitar a tomada de 

decisões com base em percepções equivocadas ou apressadas, das quais decorram 

consequências prejudiciais às partes.  

Tal dever se coloca também ao juízo com a finalidade de que ele esclareça seus 

próprios pronunciamentos, o que é uma explicitação do próprio dever de motivação407, 

constitucionalmente previsto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, e esmiuçado no art. 

489, do CPC/15.  

O dever de consulta, por sua vez, é decorrente do dever de informar, e impõe que o 

órgão judicial não decida sobre questões processuais ou materiais sem colher previamente a 

manifestação das partes, o que está refletido nos arts. 9°e 10 do CPC408.  

Por fim, o dever de prevenção pressupõe que o juiz aponte as deficiências da atuação 

da parte em juízo que possam ser supridas, abrangendo toda as situações em que o êxito da ação 

ou da defesa possa ser frustrado por uma atuação inadequada no processo. Seus desdobramentos 

ainda mais concretos se dão em situações como a determinação da explicitação de pedidos 

pouco claros, a explicitação de fatos relevantes, a necessidade de adequação do pedido à 

formulação concreta e até a sugestão à parte de determinada conduta processual409. 

Embora os deveres decorrentes do princípio da cooperação não pareçam, à primeira 

vista, uma forma de tratar de forma diferenciada o litigante vulnerável, que tem sua atuação 

prejudicada por suas características pessoais, pode-se enxergar em tais deveres um potente 

instrumento para mitigar essas deficiências em favor da parte mais fraca.  

O dever de esclarecimento, por exemplo, é de suma importância quando o litigante 

está atuando sozinho em juízo, sem defesa técnica constituída, ou, ainda, quando, a despeito de 

haver representação, faltem alegações ou provas suficientes para uma composição justa. 

Também pode servir para suprir a falta ou deficiência de informações relevantes para a defesa 

dos direitos da parte vulnerável410. 

                                                           
407 DIDIER JR., Fredie. Comentário ao art. 6° do CPC/15. CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo 

(coord.). Comentários ao Novo Código de Processo Civil, cit., p. 20. 
408 DIDIER JR., Fredie. Comentário ao art. 6° do CPC/15. CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo 

(coord.). Comentários ao Novo Código de Processo Civil, cit.,  p. 20. 
409 DIDIER JR., Fredie. Comentário ao art. 6° do CPC/15. CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo 

(coord.). Comentários ao Novo Código de Processo Civil, cit.,  p. 21. 
410 TARTUCE, Fernanda. Igualdade e Vulnerabilidade no Processo Civil, cit., p. 149. 
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Assim, é um desdobramento do princípio da cooperação relevante para “que o juiz se 

preocupe não em penalizar a parte em débeis condições pessoais, mas sim em, valendo-se de 

seus poderes instrutórios, superar a inviabilidade da produção da prova”411. 

Aliás, o uso dos poderes instrutórios do juiz é frequentemente invocado como uma das 

formas em que o juiz pode atuar em favor da parte mais fraca, buscando mitigar a desigualdade. 

Segundo Rodolfo de Camargo Mancuso,  

“Uma das formas de tentar neutralizar ou ao menos amenizar os efeitos da desigual 

distribuição do peso do processo entre os litigantes, conforme se enquadrem como 

habituais ou eventuais, poderia resultar da atribuição ao juiz para tutelar em modo 

especial ou diferenciado a parte que se apresenta vulnerável na relação processual, por 

exemplo poupando-a do ônus de provar fato que lhe seria muito difícil e revertendo 

tal encargo à contraparte”412. 

 

Daniel Penteado de Castro defende os poderes instrutórios do juiz de acordo com a 

linha instrumentalista do processo civil – processo como instrumento de tutela de direitos –, 

afirmando que tal modelo não é compatível com um sistema que preserve o monopólio das 

partes na determinação de provas a serem produzidas e que relegue o juiz a uma posição passiva, 

pois, em um contexto de deficiência da compreensão da verdade dos fatos, compromete-se a 

qualidade da sentença proferida e dificilmente se obtém uma composição justa. A prática, 

segundo o autor, como é voltada a tutela de direitos, não se confunde com “autoritarismo”413.  

É controverso, entretanto, que o uso dos poderes instrutórios do juiz seja uma forma 

explícita de reequilibrar a relação desigual entre os litigantes. Considerando a função 

absolutamente instrumental do processo e o valor da prova para a composição justa dos 

conflitos, Daniel Penteado de Castro afirma que a determinação de ofício de provas do juiz, 

pela exclusiva premissa de que uma das partes é deficiente tecnicamente para a produção de 

determinada prova, violaria a imparcialidade414.  

O que preserva a imparcialidade do juiz no momento da determinação da prova de 

ofício é o fato de que se desconhece de antemão o resultado da prova, de forma que ela pode 

beneficiar qualquer uma das partes. Se o critério for a vulnerabilidade técnica da parte, então 

está se pressupondo que a prova será favorável a esta415. 

                                                           
411 TARTUCE, Fernanda. Igualdade e Vulnerabilidade no Processo Civil, cit., p. 155-156. 
412 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Acesso à Justiça, cit., p. 153. 
413 CASTRO, Daniel Penteado de. Contribuições ao estudo dos poderes instrutórios do juiz: fundamentos, 

interpretação e dinâmica. Dissertação (mestrado). São Paulo, Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo, 2010, p. 78-81. 
414 CASTRO, Daniel Penteado de. Contribuições ao estudo dos poderes instrutórios do juiz, cit., p. 186-187. 
415 CASTRO, Daniel Penteado de. Contribuições ao estudo dos poderes instrutórios do juiz, cit., p. 186-187. 
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Ainda no tocante à desigualdade e às deficiências da atividade probatória, Fernanda 

Tartuce entende que elas pode decorrer dos fatores de (i) vulnerabilidade técnica, em razão do 

desconhecimento por uma das partes da área de conhecimento que tangencia os elementos da 

relação de direito formal (como por exemplo, no caso do desastre do rompimento da Barragem 

do Fundão, o desconhecimento dos impactados sobre as medidas dos danos ambientais 

causados) e (ii) falta de acesso às fontes de prova decorrentes de disparidades de força na 

relação de direito material416.  

A primeira situação foi bem reconhecida na inversão do ônus da prova prevista no 

Código de Defesa do Consumidor (art. 6°, inc. VIII, do CDC), quando o consumidor for 

considerado “hipossuficiente” (denominação que a autora entende ser atécnica e substituível 

por “vulnerável técnico”), previsão que poderia ser estendida a outras situações de assimetria.  

Já a segunda dificuldade tem sido respondida com a teoria da carga dinâmica das 

provas417. Assim, a distribuição do ônus do processo deve ser feita com vistas a não inviabilizar 

a defesa do vulnerável por tais dificuldades. 

De fato, neste tocante, o CPC/15 trouxe inovações em matéria probatória, como a 

positivação do ônus dinâmico da prova (art. 373, §1°), que pode ser aplicado ampla e 

independente das especificidades das partes ou do tipo de relacionamento estabelecido entre 

elas.  

A disposição até prescinde da questão da desigualdade intrínseca da parte ,contudo, há 

razões para acreditar que os vulneráveis se beneficiam da previsão, uma vez que podem se 

encontrar com mais frequência na situação de falta de acesso a meios de prova. 

 

 

3.4.1. A aparente neutralidade de novas previsões do CPC/15: importância 

de manter a vulnerabilidade sob o radar. 

 

A aparência de neutralidade das previsões do CPC/15, que não se apresentam 

expressamente como mecanismos de reequilíbrio de situações assimétricas em razão de 

características pessoais das partes, todavia, não pode tornar invisíveis ao processo as 

desigualdades existentes no plano extraprocessual, nem a ponderação da tomada de medidas 

específicas para reequilíbrio do processo em favor do vulnerável.  

                                                           
416 TARTUCE, Fernanda. Igualdade e Vulnerabilidade no Processo Civil, cit., p. 206-207. 
417 TARTUCE, Fernanda. Igualdade e Vulnerabilidade no Processo Civil, cit., p. 206-207. 
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Isso porque, ao mesmo tempo que dá poderes ao juiz para atuar em direção a um 

efetivo contraditório, publicizando o processo, o CPC/15 também avança sobre temas como 

flexibilização procedimental (art. 137, inc. VI), alteração consensual das regras processuais 

(negócio jurídico processual, previsto no art. 190) e produção consensual de provas (perícia 

consensual prevista no art. 471). Esses temas trazem preocupações a respeito das perdas de 

garantias processuais e de possíveis abusos contra a parte mais fraca.  

A possibilidade de inclusão de cláusulas contendo negócios jurídicos processuais em 

contratos e seu uso abusivo para dificultar a atuação de partes vulneráveis foi antevista pelo 

legislador, que previu a possibilidade de controle de ofício ou a requerimento das partes, 

“recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato 

de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade” (art. 

190, parágrafo único).  

Em que pese o dispositivo parecer bem intencionado, ao mesmo tempo pode chancelar 

negócios jurídicos processuais abusivos ou prejudiciais às partes contratantes mais fracas, ainda 

que fora do âmbito dos contratos adesão, ou aos litigantes em manifesta situação de 

vulnerabilidade. Pode, na verdade, dificultar e limitar o controle da validade das convenções, 

ao vedar o reconhecimento de abusividade nos casos em que a parte mais fraca não consiga 

provar uma manifesta vulnerabilidade ou, ainda, nos casos em que haja contrato de comum 

acordo (“gré à gré”), mas estes sejam extremamente assimétricos (como contratos de locação 

residencial).  

Há excertos doutrinários, todavia, no sentido de dar a tal texto uma interpretação mais 

consentânea com a isonomia.  

Nesse sentido, Leonardo Carneiro da Cunha aponta que, para ser manifesta, é 

necessário que “a vulnerabilidade tenha atingido a formação do negócio jurídico, 

desequilibrando-o. (...) ao juiz cabe, em tais hipótese, examinar o caso e verificar se a 

negociação foi feita em condições de igualdade”418. 

Da mesma forma, Fernanda Tartuce, comentando a abrangência do dispositivo, indica 

que ele parece se referir a um conceito mais amplo de vulnerabilidade, e que, portanto, a 

convenção não será válida quando um litigante estiver em clara situação de desvantagem em 

relação ao outro, estando suscetível a ponto de ter sua atuação em juízo prejudicada por 

qualquer dos fatores apontados como critérios de vulnerabilidade, como a insuficiência 

                                                           
418 CUNHA, Leonardo Carneiro da. Comentários ao art. 190 do CPC/15. CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, 

Ronaldo (coord.). Comentários ao Novo Código de Processo Civil, cit., p. 321-322. 
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econômica, desinformação pessoal e problemas na técnica jurídica. O controle da validade das 

convenções deve levar em conta o contexto e o nível de informação da parte419. 

Ainda no âmbito das mudanças do CPC/15 e sua relação com a vulnerabilidade, 

emergem as técnicas de julgamento de demandas e recursos repetitivos, ou julgamentos por 

amostragem, notadamente o incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 976), o recurso 

especial repetitivo, e o recurso extraordinário repetitivo (ambos previstos no art. 1.036). Cuida-

se de instrumentos voltados para a formação de teses jurídicas sobre questões de direito 

suscitadas repetidamente em demandas ou recurso.  

Como explicam Maria Cecília de Araújo Asperti e Fernanda Tartuce, os instrumentos 

introduzem uma mudança na forma de lidar com a litigiosidade: os instrumentos processuais 

de tutela coletiva, como a ação civil pública prevista na Lei n. 7.347/85, foram concebidos para 

lidar com a proliferação de conflitos que não poderiam tramitar individualmente; por outro lado, 

há disputas que são manejáveis de forma singular mas que possuem aspectos coletivos, pois 

decorrem de relações estabelecidas entre um ator institucional (um “repeated player”) e uma 

multiplicidade de indivíduos afetados contínua ou pontualmente pela conduta do outro420.  

São nestes últimos que ocorrem os julgamentos por amostragem, onde o julgamento 

de um caso, com técnica individual de julgamento, repercutirá coletivamente. Tal se dá, 

segundo as autoras, em prejuízo do acesso à justiça dos demais afetados pelo julgamento, 

comparativamente à tutela coletiva. Isso porque nesta, o legitimado, representante adequado do 

interesse em juízo, em tese, consegue reduzir os custos do litígio e proporcionar acesso àqueles 

que não buscariam tutela judicial individualmente421. Acrescentaríamos que as ações coletivas, 

em nosso sistema jurídico, possuem como paradigma não afetar a tramitação das ações 

individuais, a não ser que o demandante assim deseje, nem as afetar negativamente, concebendo 

o acesso à justiça e o direito à voz no Judiciário de forma bastante ampla. 

Já nos julgamentos repetitivos, onde os interesses dos indivíduos serão afetados pelo 

julgamento de uma demanda ou recurso individual, opondo-se a esse litigante eventual, cuja 

demanda ou recurso foi selecionado a partir de um mecanismo de triagem, há um litigante 

habitual. Ocorre que isso acaba sobrestando, de forma vinculante, todos os demais que não terão 

                                                           
419 TARTUCE, Fernanda. Vulnerabilidade Processual no Novo CPC. DIDIER JR., Fredie; SOUSA, José Augusto 

Garcia de Sousa (org.). Coleção Repercussões do Novo CPC - v.5 - Defensoria Pública. Salvador: Juspodivum, 

2016, p. 283-311, p. 6. 
420 TARTUCE, Fernanda; ASPERTI, Maria Cecília de Araújo. As técnicas de julgamento de casos repetitivos e a 

triagem de processos e recursos sob a perspectiva do acesso à justiça individual. Revista de Processo, v. 288, p. 

275-299, fev./2019, versão on line. 
421 TARTUCE, Fernanda; ASPERTI, Maria Cecília de Araújo. As técnicas de julgamento de casos repetitivos e a 

triagem de processos e recursos sob a perspectiva do acesso à justiça individual, cit. 



140 
 

seus recursos considerados no julgamento, prejudicando seu acesso à justiça individual, sem 

possiblidade de exclusão.  

A crítica a essas técnicas decorre do fato de que a repetição de questões não significa 

que o caso esteja desprovido de singularidade, e, na perspectiva do ator individual, ele sempre 

será único. No mais, o caso paradigma pode deixar de fora aspectos e argumentos presentes em 

outros recursos não selecionados. Na conclusão das autoras, a forma para lidar com essas novas 

técnicas com menor comprometimento do acesso do à justiça é voltar-se ao cuidado com os 

mecanismos de triagem dos recursos e demandas, aplicados mediante critérios rigorosos que 

assegurem a justiça do julgamento422. 

Eis mais uma questão trazida pelo CPC/15 que acende diversos alertas em relação a 

litigantes vulneráveis.  

Além do comprometimento do acesso individual, esses litigantes podem acabar sendo 

confrontados com julgamentos de repercussão coletiva, nos quais o litigante habitual investirá 

tempo e apresentará uma atuação técnica desproporcional àquela esperada pelo litigante 

ocasional, o que repercutirá na tutela dos direitos em jogo423.  

Pois bem, traçamos esse panorama de conceitos, princípios, regras e institutos de 

direito processual para concluirmos que o processo adjudicatório é provido de alguns 

instrumentos que podem, se não neutralizar, ao menos atenuar a desigualdade entre as partes 

em disputa.  

Por outro lado, o CPC/15, ao mesmo tempo em que fomenta algumas dessas regras e 

princípios, estipula previsões que, no litígio individual, podem ser danosas à defesa do 

vulnerável, não devendo esse tema ser perdido de perspectiva na análise das novas regras e do 

ferramental processual. 

                                                           
422 TARTUCE, Fernanda; ASPERTI, Maria Cecília de Araújo. As técnicas de julgamento de casos repetitivos e a 

triagem de processos e recursos sob a perspectiva do acesso à justiça individual, cit. 
423 Tome-se como exemplo o Recurso Especial n. 911.802/RS, em que a Brasil Telecom S.A. discutia a legalidade 

da cobrança mensal de “assinatura básica residencial em serviços de telefonia. O recurso foi provido em 

24.10.2017, acolhendo-se a tese da empresa de telefonia, inclusive gerando a Súmula n. 356 do STJ (SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial n. 911.802/RS. Órgão Julgador: 1ª Seção. Relator: Ministro Jose 

Delgado. J. em: 24.10.2007). Na declaração de voto vencido do Ministro Hermann Benajamin, este criticou a 

atitude da Corte em pautar recurso que terá, na prática, repercussão para milhares de consumidores, sem escolher 

um caso paradigma adequado, salientando a falta de condições da parte autora do caso individual afetado de fazer 

frente aos argumentos da empresa de telefonia. O caso paradigma escolhido pelo STJ teria relegado a representação 

de litigantes ausentes a uma litigante individual “triplamente vulnerável”, por ser consumidora, mulher e negra, 

que sequer teria comparecido à sessão de julgamento, enquanto a empresa de telefonia se valeu de todos os 

expedientes possíveis, contratando um dos melhores escritórios de advocacia do país, apresentando memoriais, 

realizando sustentações orais e despachos presenciais (SUPERIOR TIRBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial 

n. 911.802/RS. Voto-vista do Ministro Hermann Benjamin). O caso foi analisado por Maria Cecília de Araújo 

Asperti, afirmando que ele elucida que a problematização da disparidade de capacidade estratégica entre os 

litigantes habituais e os eventuais é determinante na formulação de entendimentos favoráveis ao litigante habitual” 

(ASPERTI, Maria Cecília. Acesso à justiça e técnicas de julgamento de casos repetitivos, cit., p. 168-170). 
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De toda forma, muitas das previsões que parecem auxiliar a defesa dessas previsões 

têm um escopo limitado, e, embora possam causar, em tese, estímulos para que o cidadão 

comum e menos provido de meios ingresse em juízo, não parecem endereçar problemas mais 

sistemáticos, como a distribuição assimétrica do acesso à justiça e as vantagens que os litigantes 

repetitivos experimentam ao atuar em escala. 

Além disso, a efetividade de tais normas para facilitação da defesa dos vulneráveis em 

juízo há de ser aferida na prática.  

 

 

3.4.2. A informalização do procedimento beneficia ou não os litigantes 

vulneráveis? 

 

Os mecanismos de superação das desigualdades vistos nos itens anteriores atuam em 

momentos específicos do processo judicial – recebimento da petição inicial, resposta, 

saneamento do feito e instrução probatória – e, em especial no procedimento comum, marcado 

pela publicidade e formalidade. 

A informalização dos procedimentos é estratégia de promoção do acesso à justiça, 

diagnosticada por Mauro Cappelletti e Bryant Garth na terceira onda do acesso à justiça424. 

E, conforme os procedimentos perdem formalidade, poder-se-ia cogitar que a parte 

mais vulnerável seria beneficiada pois, dotada de menor sofisticação técnica, poderia defender 

seus direitos e interesses sem preocupações com termos jurídicos ou formas específicas. A 

dispensa de representação por advogado, ademais, pode, em tese, reduzir os custos de ingresso. 

Por outro lado, Rodolfo de Camargo Mancuso anota que a desigualdade substancial 

entre as partes não afeta apenas o procedimento comum, mais formal, lento, 

predominantemente documental e pautado pela legalidade. Afeta igualmente procedimentos 

que deveriam ser marcados pela celeridade, informalidade e oralidade, como no caso dos 

procedimentos dos Juizados Especiais425. 

Boaventura de Sousa Santos é mais incisivo em afirmar que 

 

“é bem possível que a informalização acarrete consigo a deterioração 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 

                                                           
424 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça, cit., p. 70-71. 
425 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Acesso à Justiça, cit., p. 144. 
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garantias, o que será sempre difícil uma vez que os tribunais tendem a estar 

desprovidos de meios sancionatórios eficazes.”426 

 

A correlação entre informalidade, perda de controle e prejuízo à parte mais fraca pode 

ser sintetizada em algumas observações: 

 

a) A oralidade do processo exige maior preparo e também maior improviso, 

sendo que a parte sem representação técnica ou com representação técnica deficiente 

pode ter ainda mais dificuldade na filtragem e exposição de fatos relevantes, 

exposição de argumentos, apresentação de provas, impugnação de alegações da 

parte contrária, objeção a condutas judicias, entre outros.  

b) Os processos informais são normalmente pautados pela 

“irrecorribilidade das decisões interlocutórias”, de forma que a atuação do juiz 

quanto a distribuições de ônus e aplicação de sanções antes da prolação da sentença 

não fica sujeita a controle imediato, consolidando eventuais desequilíbrios na 

técnica processual que acabam refletindo na decisão de mérito; 

c) O registro dos atos processuais e a sua publicidade podem ser mitigados 

nos processos mais informais, o que dificulta o questionamento dos atos judiciais e 

sua submissão ao escrutínio de outra instância. 

 

Carlos Alberto Alvaro de Oliveira ensina que as prescrições formais no processo civil 

devem sempre ser analisadas a partir de sua finalidade, sem se ater ao rigor formalista das regras 

processuais. Basta saber se a finalidade da prescrição foi atingida em sua essência, sem prejuízo 

a interesses de proteção da parte, pois a forma não possui um valor em si mesmo427.  

Para o autor, o direito processual tem caráter essencialmente finalístico, que é o da 

realização da justiça material. Assim, as formas processuais devem ser mediadas por juízos de 

equidade, enquanto trabalho de adaptação das normas gerais aos casos concretos428. 

Todavia, o autor também destaca que o informalismo do processo só pode ocorrer se 

atendida a finalidade de realização do direito material, em tempo adequado e com preservação 

das garantias e direitos fundamentais das partes, pois estas servem ao fim maior de assegurar a 

                                                           
426 SANTOS, Boaventura de Sousa. Introdução à sociologia da administração da justiça. FARIA, José Eduardo 

(org.) Direito e Justiça: a função social do Judiciário. São Paulo: Ática, 1989, p. 58-59. 
427 OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de. O formalismo-valorativo no confronto com o formalismo excessivo. 

Revista da Faculdade de Direito da UFRGS, n. 26, p. 59-88, 2006, p. 78. 
428 OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de. O formalismo-valorativo no confronto com o formalismo excessivo, 

cit., p. 77. 
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justiça material da decisão. Exemplifica a observação afirmando que o contraditório mais 

intenso pode demonstrar que a melhor solução não é aquela imaginada pelo órgão judicial429.  

Há uma carência de estudos que comparem os resultados de processos formais com 

processos informais na presença de desequilíbrios e que pudessem corroborar essas assertivas. 

No entanto, há algumas indicações de que processos informais podem abrir espaço para redução 

de garantias processuais mediante prática de atos sequer registrados e, possivelmente, a 

precipitação de julgamentos. 

Em pesquisa sobre os juizados especiais cíveis situados no Centro de Integração de 

Cidadania em São Paulo-SP, Jacqueline Sinhoretto analisa a resolução de conflitos sob a óptica 

da informalização.  

Na atuação dos conciliadores e dos juízes, a pesquisadora observou uma tendência de 

reconhecer a desigualdade envolvida entre a maioria dos litigantes – indivíduos consumidores 

– e as empresas contra quem litigavam, mas de uma maneira que, em vez de reequilibrar e dar 

voz à parte, acaba por aproveitar-se do rito informal e dirigir as partes a um acordo.  

Em suas palavras,  

 

“quem dirige o ritual da conciliação tem consciência de agir deliberadamente por um 

desfecho, em nome da proteção do interesse da parte menos favorecida. Esse interesse, 

porém, não foi postulado durante a audiência ou discutido com o titular do interesse a 

estratégia de sua defesa. O conciliador vê-se no papel de tutelar a parte mais fraca, por 

deter informações que ela não tem, sendo capaz, portanto, de tomar decisões em seu 

lugar. O reconhecimento da desigualdade das partes no ritual informal leva ao 

aprofundamento da diferença pela limitação do direito de litigar, ao invés de propiciar 

a recuperação da igualdade formal contida no direito de acesso à justiça”430 

 

Nesse sentido, Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo afirma que, de um lado, as 

formalidades judiciais criam barreiras de acesso, mas, por outro, regulamentam procedimentos 

que permitem a proteção de setores socialmente desfavorecidos, enquanto os procedimentos 

informais são mais facilmente manipuláveis. Assim, entende que a efetivação de direitos por 

procedimentos informais só será bem sucedida se forem ultrapassadas as barreiras advindas do 

desconhecimento dos direitos431.  

                                                           
429 OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de. O formalismo-valorativo no confronto com o formalismo excessivo, 

cit., p. 77. 
430 SINHORETTO, Jacqueline. Ir aonde o povo está: etnografia de uma reforma da justiça. Tese (doutorado). São 

Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 2006, p. 339-340. 
431 AZEVEDO, Rodrigo Ghiringhelli de. Juizados Especiais Criminais: uma abordagem sociológica sobre a 

informalização da justiça no Brasil. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 16, n. 47, São Paulo, ANPOCS, p. 

97-110, out./2001, p. 108. 
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Há consistência teórica nas conclusões, e, como veremos, elas ecoam também na 

crítica aos meios consensuais, em que a informalidade é vista muitas vezes não apenas como 

característica, mas também como verdadeira vantagem de sua utilização432. 

Um problema aventado com o advento do informalismo processual no Brasil é que ele 

emergiu juntamente com outros elementos da “terceira onda” do acesso à justiça, mais ou 

menos ao mesmo tempo da emergência das duas primeiras ondas, e antes da consolidação de 

seus elementos básicos, como a ampliação a assistência jurídica gratuita – o que inclui a 

orientação jurídica - e a disseminação popular sobre conhecimento dos direitos433. 

 

 

3.5. A crítica aos meios consensuais como incapazes de estabelecer um 

equilíbrio entre as partes. 

 

Owen Fiss critica os meios consensuais afirmando que são  inadequados nos casos em 

que há desequilíbrio de forças entre as pessoas envolvidas. Segundo ele, o entusiasmo dos 

partidários das ADR com os benefícios do acordo pressupõe que toda as partes envolvidas 

estejam em igualdade de forças, de modo que o acordo refletiria o perfeito julgamento do caso. 

O movimento das ADRs, assim, perderia de vista outros fatores que influem no resultado da 

autocomposição, sendo especialmente relevantes o poder financeiro de cada parte e os recursos 

de que elas dispõem para financiar o litígio – os quais são, em regra, distribuídos 

desigualmente434.  

Embora Owen Fiss tenha divulgado sua crítica em 1984, 25 anos depois o autor volta 

a sustentar o argumento de que o Judiciário deve ser concebido como mais do que um simples 

resolvedor de disputas. Para tanto, evoca novamente a ideia de que a  concepção “problem-

solving” ou “dispute resolution” (ver item 2.3.1) da adjudicação normaliza todos os conflitos 

como se fossem desavenças entre vizinhos435. 

                                                           
432 DEMARCHI, Juliana. Mediação: Proposta de implementação no processo civil brasileiro. Tese (doutorado), 

cit., p. 35. 
433 “a ‘terceira onda’ da democratização do acesso à Justiça no Brasil emerge sem que a política de assistência 

judiciária individual estivesse universalizada e sem que a postulação de demandas coletivas tivesse demonstrado 

efeitos concretos, conferindo singularidade à experiência nacional: novamente aqui aparece a idéia de inversão de 

um fluxo de conquistas que faz com que a expansão do acesso à justiça no Brasil não esteja ligada à participação 

da sociedade civil, mas seja resultado de um movimento de auto-reforma do Poder Judicário. Antes de ser um 

movimento da sociedade em direção à conquista de espaços na estrutura estatal, é um movimento de corporação 

judiciária em direção às demandas cotidianas do cidadão” (SINHORETTO, Jacqueline. Ir aonde o povo está, cit., 

p. 114) 
434 FISS, Owen. Against Settlement, cit., p. 1.076. 
435 FISS, Owen. The history of an idea, cit. p. 103. 
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Em consonância com as ideias de Marc Galanter a respeito das diferenças entre 

litigantes repetitivos e eventuais (embora não de modo expresso), Owen Fiss ressalta que a 

indiferença de uma parte aos custos e ao tempo do processo afeta o processo de negociação e o 

acordo que dele resulta. Aquele que pode suportá-los está em vantagem em relação àquele 

afetado intensamente por esses fatores. Isso contraria o senso de isonomia – para ele, justiça – 

segundo o qual as soluções deveriam se pautar por seus próprios méritos e não em razão da 

diferença de riqueza entre as partes436. 

Segundo Fiss, a diferença na capacidade financeira das partes prejudicaria o “acordo” 

de três formas: (i) o desnível na qualidade da informação e na capacidade de analisá-la, a fim 

de prever o possível resultado do litígio e, assim, compreender as alternativas ao acordo e 

ponderar se é ou não benéfico; (ii) a urgência na necessidade de receber eventual compensação 

pode compelir a pessoa a fazer o acordo e aceitar receber menos para receber antes; (iii) a parte 

mais pobre pode ser forçada ao acordo por não ter condições de arcar com os custos do litígio437.  

Para o autor, a suposta vantagem do acordo com eliminação dos custos do litígio pode 

ser ilusória, pois a parte mais rica pode prever os custos que o autor incorreria se demandasse 

até o final e subtraí-los da proposta do acordo438. 

Comparando a prática consensual com o processo judicial, o autor afirma que, embora 

no processo judicial o resultado também possa ser afetado pela desigualdade entre as partes, 

haveria a compensação pela presença do juiz e de outros atores, como o Ministério Público e o 

amicus curiae, que podem reduzir o impacto e as distorções causadas pelo desequilíbrio, ao 

passo que, em um procedimento consensual sequer seria provido das medidas mínimas de 

compensação439:: 

 

“There is, moreover, a critical difference between a process like settlement, which is 

based on bargaining and accepts inequalities of wealth as an integral and legitimate 

component of the process, and a process like judgment, which knowingly struggles 

against those inequalities. Judgement aspires to an autonomy from distribution 

inequalities, and it gathers much of its appeal from this aspiration”440. 

 

                                                           
436 FISS, Owen. Against Settlement, cit., p. 1076. 
437 FISS, Owen. Against Settlement, cit., p. 1076. Fernanda Tartuce enxerga a questão também sob o viés da 

vulnerabilidade: “a vulnerabilidade do litigante pode ser aferida no momento da promoção da autocomposição e, 

caso não seja devidamente enfrentada, pode ensejar efeitos nocivos na transação porventura entabulada. Como o 

jurisdicionado mais fraco suporta o tempo do processo com grandes prejuízos, sua precária situação pode acabar 

induzindo-o a transacionar para receber qualquer valor (ainda que ínfimo), o que estimula o uso da autocomposição 

de má-fé pelo devedor que pretende continuar violando obrigações, pagar menos do que o devido ou simplesmente 

ganhar tempo” (TARTUCE, Fernanda. Igualdade e Vulnerabilidade no Processo Civil,  cit., p. 309). 
438 FISS, Owen. Against Settlement, cit., p. 1077.  
439 FISS, Owen. Against Settlement, cit., p. 1077-1078. 
440 FISS, Owen. Against Settlement, cit., p. 1078. 
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A crítica toca em um ponto sensível, no sentido de que o processo consensual não 

possui um objetivo redistributivo intrínseco. 

A crítica de Fiss reverbera em observadores dos meios consensuais nos sistemas de 

civil law. Por exemplo, Michele Taruffo afirma que a “mediação” – aqui também considerada 

em sentido amplo – não possui mecanismos de resolver problemas de desigualdade existentes 

entre as partes. Isto torna possível que o procedimento gere decisões injustas, não apenas porque 

a dimensão jurídica do conflito não é totalmente levada em conta – remetendo à crítica descrita 

no item 2.2.1. e 2.2.3 –, como também porque a parte mais forte está em permanente capacidade 

de impor à mais fraca a solução mais vantajosa para si. O processo judicial, por outro lado, 

possui mecanismos de compensação para equilibrar as forças dos litigantes em juízo, ao menos 

no que toca ao procedimento - por exemplo, deixar de aplicar regras de preclusão em 

determinadas circunstâncias, como no caso de direitos tornados indisponíveis441.  

Rodolfo de Camargo Mancuso, comentando as críticas, aponta que, ainda que tais 

observações sejam ponderáveis, elas não negam o fato de que a resolução do conflito não pode 

ser pautada pela “obsessiva busca do ponto ótimo”, “pela busca daquele altiplano ou daquele 

nirvana que seja pleno de vantagens e isento de incertezas, riscos e ônus” 442, e avança 

afirmando que 

 

“uma vez configurado o impasse entre duas posições antagônicas ou antiéticas, tanto 

a solução adjudicada estatal, como a via suasória, nunca conseguirão restabelecer ou 

reproduzir perfeitamente o ponto ótimo que teria sido alcançado se os interessados 

tivessem aderido espontaneamente à norma de regência de espécie” 443.  

 

Em comparação, Mancuso, ecoando a já descrita diferenciação entre litigantes 

habituais e ocasionais, destaca que no processo judicial o tempo incorrido para as suas 

“démarches” pesa desigualmente sobre as partes, segundo as respectivas capacidades 

patrimoniais e financeiras. Tal fato converte as partes em vencedor e vencido, levando este 

último a buscar o esgotamento das possibilidades impugnativas, e resistir ao cumprimento do 

julgado444. De outro lado, a solução consensual, ao ser encontrada pelas próprias partes, 

diretamente ou com auxílio de um terceiro facilitador, não polarizaria os interessados. 

Aproximaria as partes, afastando-as de uma posição adversarial e favorecendo o cumprimento 

                                                           
441 TARUFFO, Michele. Páginas sobre justicia civil (trad. Maximiliano Aramburo Calle). Madrid: Marcial Pons, 

2009, p. 117-118. 
442 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Acesso à Justiça, cit., p. 150. 
443 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Acesso à Justiça, cit., p. 151. 
444 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Acesso à Justiça, cit., p. 150. 
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da solução encontrada com a preservação das relações interpessoais nas situações de 

continuidade, como escola, família, vizinhança e trabalho445. 

A desigualdade seria atenuada, assim, pela celeridade do meio consensual e pela 

posição não adversarial adotada pelas partes. Portanto, o autor conclui que a fórmula suasória 

avantaja sobre a outra: é mais célere, menos impactante e tendencialmente mais vocacionada a 

prevenir ou ao menos atenuar os efeitos deletérios das desigualdades entre os contraditores”446. 

Todavia, nos parece que o argumento da eficiência de tempo não funciona como uma 

contrapartida ao desequilíbrio entre as partes. Na verdade, o que é mais provável é que a 

morosidade judicial seja incorporada como um argumento a mais no procedimento consensual 

para diminuir as opções da parte mais fraca e deteriorar os resultados que pode obter. Conforme 

já explorado no item 2.3.3, geram-se as chamadas “integrações fracas”, que estão distantes do 

ideal de justiça substancial dos acordos e igualmente distante das promessas de soluções mais 

adequadas. 

Marc Galanter sugere que uma maior eficiência judicial pode ser atingida com 

reformas das regras oficiais, que tenham o condão de remover problemas de atraso e barreiras 

de acesso decorrentes da disparidade nos serviços jurídicos. Isso impactaria a preferências das 

partes pelo processo judicial em determinado do meio consensual. Aqueles que firmassem 

acordos com valores reduzidos passariam a ver no sistema oficial um meio mais vantajoso, ao 

passo que os meios consensuais anexos ao Judiciário – baseados em grande medida nos custos 

de acionar o sistema oficial – seriam abandonados ou apresentariam resultados mais próximos 

ao julgamento judicial447. 

Já no tocante à postura não adversarial entre as partes, uma contraposição é trazida por 

Owen Fiss: os casos que envolvessem um interesse das partes em ostentar postura não 

adversarial seriam, normalmente, aqueles em que houvesse uma relação contínua entre as 

partes, nos quais há espaço para evitar a polarização. Todavia, eles seriam a minoria448. Será 

que um agente institucional diante de um indivíduo lesado ou de um fornecimento defeituoso 

de serviços realmente não assumiria uma posição adversarial, considerando que os interesses 

institucionais, ao menos no caso individual, divergem daqueles do indivíduo? 

Mesmo entendendo a solução consensual como superior em relação à adjudicação 

estatal, Rodolfo de Camargo Mancuso afirma que quando as partes estão em notório desnível 

                                                           
445 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Acesso à Justiça, cit., p. 151. 
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447 GALANTER, Marc. Por que “quem tem” sai na frente?, cit, p. 119-120. 
448 FISS, Owen. Against the Settlement, cit., p. 1088. 
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econômico-patrimonial, “a composição celebrada nos autos não garante que, substancialmente, 

tenha havido uma vera transação (a qual pressupõe concessões recíprocas: CC, art. 840)”, 

motivo pelo qual “certos ‘acordos’ mais se aproximam de uma submissão, como fora um 

reconhecimento do pedido (aceitação dos fatos e também das consequências jurídicas que dali 

extrai a contraparte)”. O exemplo, segundo o Autor, é para ilustrar que a solução “suasória” não 

é garantia de composição justa do conflito, “porque este qualificativo – e não a mera eliminação 

da pendência – é que confere legitimidade aos meios alternativos de resolução das 

controvérsias”449.  

Assim, conclui que, se a autocomposição for entendida de outra forma, haverá apenas 

“a troca de uma solução insatisfatória por outra”, a solução adjudicada sendo substituída por 

uma auto ou heterocomposição não pacificadora, “se a solução não foi justa, equânime, 

razoável, ponderada, é dizer: se não levou em conta as desigualdades substanciais entre os 

contendores” 450.  

Para o propósito desta tese, adotamos a ideia de que a análise da superioridade de uma 

forma de composição sobre outra depende não de ideias abstratas, mas da investigação sobre 

as características dos procedimentos de composição consensual e, mais importante, sobre seus 

efeitos na prática. 

Todavia, não devemos nos furtar, sobretudo na produção científica, do diagnóstico 

dessas incertezas, riscos e ônus dos meios consensuais, até para que as políticas de tratamento 

de conflitos sejam pautadas por decisões informadas de seus formuladores, e não por postura 

excessivamente otimista em relação aos supostos benefícios dos meios consensuais. 

A agenda de pesquisa que esta tese se propõe é de abrir as críticas, falhas e 

consequências negativas, não apenas  no intuito de questionar se a adoção sistematizada e 

generalizada dos meios consensuais como política pública de tratamento de conflitos é 

adequada em geral e, em havendo zonas críticas, quais instrumentos são aptos a melhorar a 

experiência em vistas à composição justa de conflitos.  

O procedimento judicial, tanto sua estrutura e técnica quanto sua efetiva prática, é 

consideravelmente mais conhecido do que o procedimento de um meio consensual, até pela 

regra da publicidade e da prevalência de atos processuais praticados na forma escrita, o que 

facilita sua análise. O que se sabe sobre a prática dos meios consensuais? Quais as garantias 

asseguradas às partes envolvidas? E a justiça da decisão, como é aferida? 

                                                           
449 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Acesso à Justiça, cit., p. 148. 
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É importante, portanto, verificar o arcabouço de princípios, regras e medidas que os 

meios consensuais apresentam para lidar com a disparidade de poder entre as partes envolvidas. 

 

 

3.5.1. Repercussão da vulnerabilidade nos meios consensuais. 

 

Levantando algumas hipóteses, poderíamos partir dos critérios de aferição da 

vulnerabilidade de um disputante já descritos no item 3.3.1 para entender como estes podem 

incidir especificamente no procedimento consensual. 

Em primeiro lugar, a vulnerabilidade pode se manifestar pela desinformação pessoal 

de um dos envolvidos, o que parece ser extremamente crítico para a prática consensual. 

A desinformação prejudica a avaliação da parte sobre os efeitos do acordo sobre seus 

interesses. Diz-se que a negociação normalmente é pautada pelas alternativas à solução 

negociada. Eventual solução negociada é aceita por uma parte na medida em que, ponderando 

fatores como benefício econômico, tempo, custo, manutenção das relações, etc., ela identifica 

que essa solução será mais benéfica do que outras alternativas – e estas vão desde não fazer 

nada diante da disputa até apostar em uma solução judicial451.  

Portanto, para pressupor uma mínima igualdade na relação processual, as partes devem 

estar mais ou menos equiparadas em termos de informações e capacidade de avaliar as opções 

de acordo e contrastá-las com suas alternativas. Como explica Fernanda Tartuce a efetiva 

igualdade supõe “um nivelamento cultural razoável e com a existência de informações e 

orientações que permitam o conhecimento pleno da existência dos direitos” e “até que o 

panorama evolua, é forçoso reconhecer que dificuldades de compreensão podem afetar tanto a 

ciência dos indivíduos sobre a extensão dos direitos como as possibilidades de exercê-los” 452. 

Diz-se ainda que a atuação com a finalidade de persuasão da outra parte, especialmente 

em situações em que não há relação prévia entre as partes, pode se dar de forma mais efetiva 

com base em elementos e informações objetivas. Todavia, como adverte Fernanda Tartuce, a 

parte vulnerável pode ser prejudicada “pelos altos custos de processamento da informação, 

sendo estes de forma geral especialmente elevados para certos indivíduos por suas condições 

econômicas ou físicas” 453. 

                                                           
451 Ver: FALECK, Diego. Desenho de sistema de disputas, cit, p. 67. 
452 TARTUCE, Fernanda. Igualdade e Vulnerabilidade no Processo Civil, cit., p. 197-198. 
453 TARTUCE, Fernanda. Igualdade e Vulnerabilidade no Processo Civil, cit., p. 198. 
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Além dos óbices pessoais que as partes podem enfrentar na coleta e organização de 

informações, relacionadas tanto a fatos quanto a direitos, há também o desnível quanto à 

assistência técnica a que os participantes possuem acesso. A falta ou deficiência de assistência 

jurídica pode comprometer o resultado e, “ainda que haja uma boa estrutura disponível de 

assistência jurídica e integral aos necessitados, estes podem não utilizá-la por desconhecimento 

de seus direitos materiais ou da própria viabilidade de acesso à justiça” 454. 

A disparidade entre a capacidade técnica das partes afeta não só a disponibilidade 

como a qualidade da avaliação da informação. 

Outro aspecto da desigualdade nos meios consensuais é a diferença entre a capacidade 

negocial e de performance das partes, o que não tem a ver, necessariamente, com 

vulnerabilidade. Nos meios consensuais, como não há um terceiro que julga, o resultado é 

definido, a priori, com base na capacidade das partes em negociar entre si e de conduzir a 

solução a seu favor. A preocupação com a dinâmica do meio consensual é a dominação do 

procedimento por uma das partes, resultando em uma solução que contemple majoritariamente 

seus interesses em detrimento dos interesses da parte “dominada”455. 

Assim, nos meios consensuais, a diferença de poder pode ser aferida tanto a partir da 

vulnerabilidade em termos absolutos do próprio envolvido quanto de maneira relacional – 

quando as partes envolvidas possuam um desnível de poder entre si decorrente de elementos 

normalmente não cogitados no processo adjudicatório.  

A diferença de poder nos meios consensuais decorre, assim, não apenas da diferença 

de poder econômico, mas também de outros elementos como: a aparência de legitimidade dos 

argumentos invocados, a formulação de ideias criativas, a determinação de não ceder e a 

habilidade de invocar princípios morais. Podem-se cogitar, outrossim, características pessoais 

aparentes no processo de negociação, as quais podem conduzir a que um negociante que não 

tenha poder objetivo consiga transmitir uma percepção de poder, em razão de sua habilidade, 

autoconfiança e postura que o conduzam a uma condição de superioridade456. 

Ainda na perspectiva relacional, podem-se identificar relações de poder assimétricas e 

desiguais que decorrem de dois problemas: em primeiro lugar, um problema de percepção, pelo 

qual uma das partes acredita que a mais fraca possui mais poder, ou em que esta tenha uma 
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151 
 

autopercepção muito confiante. Em segundo lugar, um problema de assimetria real, que se 

apresenta quando ambas as partes sabem que uma delas é extremamente mais fraca457. 

Repita-se que Owen Fiss, quando formula sua crítica a partir do desequilíbrio de poder, 

parece desprezar os efeitos da inserção de um terceiro imparcial no procedimento consensual. 

De acordo com a literatura especializada, os problemas aqui relatados poderiam ser 

endereçados, com certa eficácia, com a atuação do mediador em cada composição consensual. 

Há outro nível de impactos que a desigualdade causa, coletiva e estruturalmente, no 

uso das soluções consensuais, nas quais talvez a atuação do mediador não seja suficiente, como 

veremos no item a seguir. 

 

 

3.5.2. Problemas sistêmicos. 

 

Maria Cecília de Araújo Asperti, a partir de levantamento de programas de conciliação 

no Brasil que envolvem litigiosidade repetitiva, reconhece que há fatores de risco na adoção 

dos meios consensuais para tratamento desse tipo de conflito, que decorrem também do 

desequilíbrio existente entre o litigante repetitivo e o litigante ocasional, mas especialmente da 

repercussão socioeconômica da litigância repetitiva, a qual afeta um volume grande de entes e 

indivíduos458. 

As observações são intensamente relacionadas à crítica descrita no Capítulo 2. 

Contudo, ganham outra dimensão quando colocadas em um contexto de assimetria generalizada 

entre litigantes repetitivos e ocasionais. 

Os programas analisados pela autora são todos judiciais e tratam de disputas repetitivas 

que afetam um número significativo de pessoas. O tratamento consensual desses conflitos 

repetitivos, como ela relata, se dá pela adoção de práticas informais de agregação, como 

promoção de mutirões, pautas concentradas e iniciativas específicas para determinadas 

temáticas. 

Nesses casos, além de ser comum que o litigante repetitivo se reúna previamente com 

o Judiciário para tratativas sobre os parâmetros do acordo, são os litigantes repetitivos que 
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filtram e selecionam os casos já judicializados que serão encaminhados para solução 

consensual.  

Assim, questiona a autora que o Judiciário, ao fomentar essa forma de transação, acaba 

impedindo a apreciação judicial de matérias que, na verdade, são selecionadas pelo próprio 

litigante repetitivo. Tendo em vista a sua capacidade de analisar suas chances de êxito no caso 

concreto, optam pela conciliação apenas nos casos em que sabem que irão perder, como casos 

em que já há jurisprudência desfavorável ou em que há evidente ilícito ou descumprimento 

contratual. Assim, como a formação dos mutirões e pautas concentradas contam com a 

participação do grande litigante, eles mesmos apenas encaminham os casos em que o 

prognóstico de êxito é remoto459, não diferente do “mercado de descontos” na conciliação 

previdenciária descrito no item 2.2.3460. 

A crítica se volta, então, ao papel do próprio Judiciário em fomentar a conciliação em 

casos como esses, arguindo se somente o interesse das partes na criação de um precedente é 

relevante, ou se há também um interesse do Estado-juiz a ser preservado, pois uma das 

principais vantagens do litigante repetitivo é justamente sua visão macro da litigância e sua 

capacidade de optar pelo acordo nos casos em que a jurisprudência já lhe seja desfavorável, ou 

seja, quando a formação de entendimento jurisprudencial não é desejável. 

A opção em se estruturar uma prática consensual não deve ser uma aliança entre o 

interesse do grande litigante em economizar dinheiro e do Judiciário em acabar com processos. 

No entanto, trata-se de combinação poderosa que pode viabilizar a construção de um programa 

que deixe de considerar os interesses dos litigantes ocasionais, ainda mais se não estiverem 

representados minimamente na mesa de negociação. 

Para além dos interesses e das estratégias traçadas pelos litigantes habituais, os 

interesses dos litigantes ocasionais e, mais que isso, a participação destes na tomada de decisões 

a respeito da implementação de um programa consensual, devem ser levados em consideração. 
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3.6. Como os meios consensuais lidam com a disparidade de poder entre as partes? 

 

Feitas todas as observações sobre a disparidade de poder e como ela pode afetar a 

composição consensual dos conflitos, é importante verificar quais os instrumentos já oferecidos 

para compensação. 

O estado da arte da mediação e conciliação, bem como a sua normatização, ao 

contrário do que afirmava Fiss, não ignoram o desnível de poder entre os envolvidos em uma 

disputa. Há princípios e técnicas que atuam para que o procedimento consensual se desenvolva 

de maneira que considere o desnível de poder entre as partes e busque reequilibrar a relação 

entre os envolvidos. 

O destinatário destas regras, todavia, normalmente é o conciliador ou o mediador, que 

atuam individualmente em conflitos específicos-, de modo que se pode indagar se essas 

soluções atendem também problema sistêmicos, ou se estes dependeriam de outras soluções 

não encontradas na normatização ou teoria já existentes. 

 

 

3.6.1. Devido processo legal mínimo. 

 

Daniela Monteiro Gabbay afirma que a lógica adversarial do processo judicial é 

diferente da dinâmica não adversarial da mediação – ou de outros meios consensuais. No 

entanto, isso não significa que ela é desprovida de forma. 

Dentro dessa dinâmica, considerada como autônoma em relação ao processo judicial, 

há um mínimo de procedimento a ser observado. O devido processo legal na mediação – embora 

exista – deve ser colocado em termos mínimos, sem gerar uma procedimentalização ou 

formalização excessiva que vá contra a sua flexibilidade. A normatização do procedimento de 

mediação tem como base as garantias processuais constitucionais e a teoria geral do processo461. 

Essa proposta permitiria que o devido processo legal observado nos meios consensuais 

não comprometesse a flexibilidade procedimental, sujeita ao consenso das partes, à sua 

voluntariedade e à possibilidade que qualquer uma delas encerre a qualquer tempo a mediação. 

A autora reconhece, todavia, que quanto mais os meios consensuais se expandem no Judiciário, 

mais se confrontam com questões ligadas ao devido processo legal462. 

                                                           
461 GABBAY, Daniela Monteiro. Mediação e Judiciário, cit., p. 33-34. 
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Essas ideias são inspiradas no texto de Richard Reuben, “Constitutional Gravity”, no 

qual o autor propõe uma teoria única para os meios alternativos de solução de disputas e os 

meios judiciais, todos orbitando em torno da Constituição. Para ele, uma teoria da resolução de 

conflitos deve abranger os métodos públicos e igualmente aqueles a que se chama de “ADRs 

privadas”, em razão, de um lado, da natureza dos valores constitucionais envolvidos no 

processo e, de outro, do valor coercitivo dado às soluções trazidas pelas ADR, como na 

arbitragem ou nos acordos homologados em juízo. Uma abordagem unificada, argumenta o 

autor, preserva as virtudes de vários procedimentos alternativos enquanto reconhece os seus 

limites constitucionais463.  

Nesse sentido, a observação de Daniela Monteiro Gabbay de que deve haver maior 

preocupação com o devido processo legal quanto mais os meios consensuais se aproximarem 

do Judiciário se afigura correta, pois se o meio consensual é desenvolvido no âmbito desse 

Poder, com apoio ou fomento deste, então os objetivos de oferecer justiça procedimental devem 

ser estritamente observados. 

No entanto, a intensidade do devido processo legal não deve se medir apenas pela 

proximidade com o Judiciário. Há situações distantes dele em que as preocupações com devido 

processo devem estar intensamente presentes em razão da disparidade de poder entre as partes. 

Explicamos: há procedimentos que se apresentam como mediações, são 

autenticamente consensuais, e possuem seus elementos essenciais, como a presença de um 

terceiro imparcial, mas o poder decisório está predominantemente nas mãos de uma das partes, 

dotada de maior poderio econômico e de mobilização de recursos para sua defesa. 

Assim, em que pese haver a realização de sessões de mediação, grande parte do 

processo decisório ocorrerá dentro, por exemplo, da estrutura de uma das partes. Um exemplo 

disso é o Programa de Indenização 447, instituído para reparação dos familiares das vítimas do 

acidente aéreo ocorrido em 30 de maio de 2009, no voo 447 da empresa aérea Air France.  

O programa envolvia mediações extrajudiciais entre os familiares das vítimas, a 

empresa aérea e as empresas de seguro envolvidas, e era normatizado por um estatuto que previa 

um procedimento mediado para obtenção das indenizações. O procedimento envolvia obtenção 

de documentação pelas mediadoras, repasse da documentação para as empresas, avaliação da 

legitimidade do pleito, e até sessões com possibilidade de produção probatória caso a empresa 

entendesse necessário464.  
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Civil Justice. cit., p. 1046-1047. 
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Até pela necessidade de isonomia entre os diversos pleiteantes das indenizações, não 

há dúvidas de que o procedimento deveria efetivamente ser mais formalizado e atentar de 

maneira mais robusta aos imperativos de devido processo. Afinal, havia prova a ser analisada 

pela Air France. Como relata Fernanda Tartuce, uma das mediadoras que atuou no caso, muitos 

aspectos no procedimento propiciavam o fornecimento de informação adequada aos familiares 

das vítimas e a possibilidade de reação diante de possíveis situações que lhe pudessem gerar 

algum prejuízo, bem como a possibilidade de participação na definição do resultado465.  

Assim, na primeira reunião presencial com os familiares, era feita uma explicação 

detalhada do funcionamento do programa, e os familiares eram ativamente escutados sobre a 

dinâmica familiar antes do acidente e podiam sanar dúvidas sobre a composição da indenização.  

O ingresso no programa se dava mediante o preenchimento de um formulário e a 

apresentação de documentação que embasasse o direito à indenização, a qual era recebida pelas 

mediadoras e repassada às empresas466.  

Contudo, caso as empresas entendessem faltar algum documento relevante, a 

informação era transmitida pela observadora, que fixava prazo razoável para sua entrega. Cabia, 

então, à empresa avaliar se o pleiteante possuía legitimidade para recebimento da indenização. 

A resposta deveria ser comunicada formalmente, sendo antes possibilitada a solicitação de 

informações complementares e até a realização de audiência de esclarecimentos467. 

Remanescendo qualquer dúvida, cabia formulação de consulta ao Conselho 

Consultivo, com emissão de parecer não vinculante e que possibilitava às empresas a 

reconsideração de sua avaliação468.  

Havia ainda uma preocupação com a isonomia e com a aplicação de critérios objetivos. 

A isonomia era assegurada pela igualdade de aplicação dos critérios de indenização, que eram 

conhecidos pelos envolvidos antes de ingressar no programa e fixados a partir dos parâmetros 

estabelecidos pela legislação vigente e aplicados de maneira predominante pelos Tribunais469. 

No procedimento descrito pela autora, é possível identificar elementos de devido 

processo legal: mediação por terceiro imparcial, informação adequada, possibilidade de reação 

e possibilidade de participação. Assim, pode-se cogitar a ideia de um devido processo mínimo, 

que parte dos princípios constitucionais, mesmo que não desça a detalhes procedimentais mais 

específicos. 

                                                           
465 TARTUCE, Fernanda. Mediação extrajudicial e indenização por acidente aéreo, cit., p.  40 e ss. 
466 TARTUCE, Fernanda. Mediação extrajudicial e indenização por acidente aéreo, cit., p. 43. 
467 TARTUCE, Fernanda. Mediação extrajudicial e indenização por acidente aéreo, cit., p. 43. 
468 TARTUCE, Fernanda. Mediação extrajudicial e indenização por acidente aéreo, cit., p. 43. 
469 TARTUCE, Fernanda. Mediação extrajudicial e indenização por acidente aéreo, cit., p. 37. 
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O devido processo legal mínimo é um primeiro aporte teórico que pode ser utilizado 

para a superar as desigualdades entre as partes no processo.  

Contudo, mesmo nesse exemplo narrado, é possível problematizar o fato de que a 

decisão, ao final, caberia à empresa aérea, sendo essa uma posição de vantagem que lhe permite 

influir de forma mais intensa na definição dos parâmetros para indenização. Fernanda Tartuce 

relata que a experiência contou com a participação do Ministério da Justiça, do Ministério 

Público, da Defensoria Pública e da associação de familiares das vítimas do acidente aéreo, o 

que levanta uma hipótese de que a presença desses entes, que não estão na mesma posição de 

desvantagem dos familiares, pode ter assegurado uma participação maior do ponto de vista dos 

lesados na definição dos critérios. No entanto, cumpre reconhecer que não há dados específicos 

sobre isso. 

Assim, parece-nos que, em casos como este, em que uma grande quantidade de pessoas 

é abrangida pelo programa, a oferta de um devido processo legal mínimo a cada mediando 

individualmente pode não ser suficiente para superar desníveis entre os familiares das vítimas 

– na posição de consumidores – e a companhia aérea. 

Assim, é importante refletir se o atual estado da arte da mediação é suficiente para 

assegurar paridade de armas e garantir efetiva participação da parte mais fraca na tomada de 

decisões. 

De toda forma, é preciso analisar o ferramental do qual os meios consensuais já 

dispõem para lidar com o problema da desigualdade, e entender se ele é suficiente para lidar 

com os problemas até agora levantados. 

 

 

3.6.2. Princípios informadores dos meios consensuais.  

 

O interesse do presente tópico não é fazer uma abordagem exaustiva dos princípios da 

mediação, mas identificar a sua funcionalidade relacionada à busca de equilíbrio entre as partes 

envolvidas. Tais princípios são elementos que permitem distinguir proteções procedimentais às 

partes. Se bem interpretados, resultam no dever de equilibrar o poder das partes470. 

                                                           
470 A esse respeito, confira: TARTUCE, Fernanda. Vulnerabilidade no Novo CPC. DIDIER JR., Fredie; SOUSA, 

José Augusto Garcia de (org.). Coleção Repercussões do Novo CPC - v.5 - Defensoria Pública. Salvador: 

Juspodvum, 2016, v. 1, p. 283-311, p. 20. 
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Em que pese o debate brasileiro sobre a diferenciação entre conciliação e mediação (já 

narrado no item 1.1), que foi abraçado pelo CPC/15471, este mesmo diploma prevê, com base 

na normatização prévia (Resolução n. 125/2010 do CNJ) e no relativo consenso teórico 

existente a respeito, um conjunto de princípios informadores tanto da conciliação quanto da 

mediação, de forma que podemos tratá-los sob a denominação de  “princípios dos meios 

consensuais”. 

Os princípios listados nos dois diplomas legais normalmente são relacionados com a 

atividade da mediação e com o estabelecimento de balizas que orientem a postura do 

mediador472. Sua observância é relevante porque, até sua maior disseminação na literatura 

brasileira, os meios consensuais foram representados por práticas conciliatórias que não 

respeitavam nem princípios e nem técnicas473.  

Os princípios, como veremos, foram estabelecidos com um viés individual, sendo seu 

principal destinatário o mediador. 

Segundo o art. 166 do CPC/15, a conciliação e a mediação são informadas pelos 

princípios da independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da 

confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada. Com poucas 

variações, a Lei n. 13.140/2015 (Lei de Mediação) prevê ainda os princípios da isonomia entre 

as partes, da busca do consenso e da boa-fé.  

Indaga-se se os princípios se aplicariam à negociação direta, pois ela é também 

normalmente incluída entre os meios consensuais. Inclusive, há sistemas consensuais de 

solução de disputas que a adotam, especialmente na seara administrativa-regulatória, em que 

órgãos públicos realizam sobretudo acordos substitutivos de sanções administrativas474. Sobre 

a negociação direta, seu estímulo pelo Judiciário parece menor e é baixo o seu grau de 

                                                           
471 O CPC/15 diferencia mediação e conciliação conforme o tipo de relação entre as partes e o nível de interferência 

do terceiro imparcial envolvido: a conciliação serviria para casos onde não há vínculo anterior entre as partes, e o 

conciliador pode sugerir soluções para a disputa, ao passo em que na mediação há vínculo anterior entre as partes 

e a atuação do mediador se dá mais no sentido de restabelecimento da comunicação e auxílio na compreensão das 

questões envolvidas e dos interesses em conflito (art. 165, §§2° e 3°). 
472 Nesse sentido: CUNHA, Leonardo Carneiro da. Comentário ao art. 2° da Lei n. 13.140/2015. CABRAL, Trícia 

Navarro Xavier; CURY, Cesar Felipe. (org.). Lei de Mediação comentada artigo por artigo: dedicado à 

memória da Profa. Ada Pellegrini Grinover. Indaiatuba: Editora Foco, 2018, p. 9.  
473 TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis, cit., p. 201. 
474 Exemplo disso são os Termos de Compromisso firmados perante a Comissão de Valores Mobiliários. A Lei n. 

6.385/76, que criou a Comissão de Valores Mobiliários, foi alterada pela Lei n. 9.457/97, que incluiu os parágrafos 

5º a 12 ao art. 11, para prever a possibilidade de suspensão do processo administrativo sancionador mediante 

celebração de termo de compromisso. Os dispositivos foram regulamentados pela Deliberação CVM n. 390 de 

2001. Conforme esta normativa, os termos de compromisso são firmados diretamente com o Comitê do Termo de 

Compromisso, por negociação direta entre o investigado ou acusado e o Comitê (Cf. BERGAMASCHI, André 

Luís. A resolução dos conflitos envolvendo a administração pública por meio de mecanismos consensuais, 

cit., p. 153-154. 
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institucionalização perante o sistema de justiça. Chega-se a falar até em negociação assistida 

por um terceiro com menor intervenção475. No entanto, não preocupa, neste momento, ponderar 

se ela é alcançada ou não pelos princípios a narrar. 

A seguir, uma análise específica de cada princípio. 

 

3.6.2.1. Imparcialidade: 

 

A imparcialidade é tão relevante que é parte integrante do próprio conceito de 

mediação, como se depreende, por exemplo, da definição de Gabbay: “meio consensual de 

abordagem de controvérsias em que alguém imparcial atua para facilitar a comunicação entre 

os envolvidos e propiciar que eles possam, a partir da percepção ampliada dos meandros da 

situação controvertida, protagonizar saídas”476. 

A imparcialidade do mediador é tida como parte indispensável do “devido processo 

legal mínimo”, estatuto de garantias dos meios consensuais e há forte consenso a respeito da 

necessidade de o mediador – em sentido amplo – apresentar tal qualidade, em qualquer que seja 

o objetivo da mediação e quaisquer que sejam as técnicas empregadas477. 

A imparcialidade é tida como a qualidade do mediador de ser equidistante e sem 

comprometimento com os envolvidos no conflito, ser estranho aos interesses em jogo, não 

sendo ligado por relações pessoais especiais a qualquer um deles478.  

A Lei de Mediação apenas faz menção ao princípio no art. 1°, inc. I, ao passo que o 

Código de Ética de Mediadores e Conciliadores Judiciais previsto na Resolução n. 125/2010 do 

Conselho Nacional de Justiça pretende estabelecer o seu conceito no seu art. 1°, §3°: 

 

“Dever de agir com ausência de favoritismo, preferência ou preconceito, assegurando 

que valores e conceitos pessoais não interfiram no resultado do trabalho, 

compreendendo a realidade dos envolvidos no conflito e jamais aceitando qualquer 

espécie de favor ou presente”. 

 

O Código de Ética do Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem 

– CONIMA, por sua vez, prevê a imparcialidade como 

 

“condição fundamental ao Mediador; não pode existir qualquer conflito de interesses 

ou relacionamento capaz de afetar sua imparcialidade; deve procurar compreender a 

                                                           
475 GABBAY, Daniela Monteiro. Mediação e Judiciário, cit., p. 48. 
476 TARTUCE, Fernanda. Mediação nos Conflitos Civis, cit., p. 188. 
477 REUBEN, Richard. Constitutional Gravity, cit., p. 1091-1092. 
478 TARTUCE, Fernanda. Mediação nos Conflitos Civis, cit., p. 218. 
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realidade dos mediados, sem que nenhum preconceito ou valores pessoais venham a 

interferir no seu trabalho”. 

 

Segundo Richard Reuben, o fato de o mediador não ser um tomador de decisões 

diminui preocupações com sua eventual parcialidade, mas isso não quer dizer que um mediador 

enviesado não seja um problema seríssimo na mediação479. 

Um mediador habilidoso, porém enviesado, pode ter influência substancial no 

resultado da mediação, e isso é particularmente possível nos casos em que há uma diferença de 

força substancial entre as partes. Nestas situações, o mediador pode explorar tal desequilíbrio 

em detrimento da parte não favorecida, por meio de técnicas que a silenciem, trivializem, ou 

afirmativamente rejeitem suas visões e opiniões480.  

Se a mediação tem algum viés avaliativo – algo que ainda não é presente de forma 

clara em nossa legislação, mas é amplamente discutido na literatura internacional – a 

preocupação com parcialidade é ainda maior, pois a opinião emitida pelo mediador sobre os 

méritos do caso pode influenciar diretamente o acordo481. 

A imparcialidade é vista, em um primeiro momento, como a vedação de 

comportamento tendencioso em relação a uma das partes. Esse caráter negativo da 

imparcialidade também se desdobra na proibição de o mediador atuar em conflito de interesses 

em relação a uma das partes ou todas elas, isto é, situação na qual a sua relação com qualquer 

delas possa interferir na condução isenta do procedimento482. 

Algo normalmente relatado como uma forma de neutralizar uma parcialidade do 

mediador é este iniciar o procedimento revelando todo e qualquer vínculo que já tenha tido com 

quaisquer dos participantes (“full disclosure”). A questão foi parcialmente abraçada pela Lei n. 

13.140/2105 (Lei de Mediação), que prevê no art. 5° o “dever de revelar às partes, antes da 

aceitação da função, qualquer fato ou circunstância que possa suscitar dúvida justificada em 

relação à sua imparcialidade para mediar o conflito, oportunidade em que poderá ser recusado 

por qualquer delas”.  

O “disclosure”, todavia, não elimina totalmente a possibilidade de viés mesmo que as 

partes resolvam prosseguir na mediação. A alegação da parcialidade do mediador deve, então, 

ser comparada com o nível desse “disclosure”. Richard Reuben reconhece que é extremamente 

difícil provar que mesmo um mediador parcial conduziu o processo a uma situação de violação 

                                                           
479 REUBEN, Richard. Constitutional Gravity, cit., p. 1092. 
480 REUBEN, Richard. Constitutional Gravity, cit., p. 1092. 
481 REUBEN, Richard. Constitutional Gravity, cit., p. 1092. 
482 SOUZA, Luciane Moessa de. Resolução consensual de conflitos coletivos envolvendo políticas públicas. 

Brasília: Fundação Universidade de Brasília, 2014, p. 41. 
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do devido processo legal, em razão de sua própria e limitada atuação e da necessária realização 

do “disclosure”. Além disso, tem-se o fato de que são as próprias partes que tomam a decisão 

ao final e, ainda, de que têm o poder de terminar a mediação a qualquer momento483.  

Fora a vedação de comportamento tendencioso, o outro lado da imparcialidade do 

mediador está na atuação positiva. Ele deve zelar pelo efetivo contraditório, tal qual faria o juiz 

no processo judicial. Portanto, na mediação, a imparcialidade demanda um tratamento 

equânime das partes no sentido de garantir a todos os participantes a adequada oportunidade de 

fazer valer suas razões, reconhecendo-se como dever do mediador minimizar ou superar a 

disparidade de poder o tanto quanto possível484. 

Reuben enxerga como violação do devido processo legal pelo mediador o caso  em 

que há grande desequilíbrio de forças e, ao mesmo tempo, o mediador: (i) tem uma relação 

econômica com a parte mais forte – especialmente para futuros serviços de mediação –, (ii) não 

houve revelação suficiente do conflito de interesses, (iii) a parte mais fraca não está 

acompanhada de advogado, (iv) está física ou psicologicamente incapacitada de participar 

efetivamente da mediação e (v) o estilo do mediador é coercitivo. Mesmo nesse caso, o ônus 

daquele que se sentir lesado é muito grande, haja vista que as sessões de mediação raramente 

são registradas ou transcritas485.  

Mesmo com as dificuldades de se provar uma violação ao devido processo legal na 

mediação por rompimento da imparcialidade, esta continua sendo um importante “escudo” 

contra os abusos no processo. 

Há questões que se referem à imparcialidade após encerrada a mediação.  

O Código de Ética do CONIMA prevê que o mediador deve “observar a restrição de 

não atuar como profissional contratado por qualquer uma das partes para tratar de questão que 

tenha correlação com a matéria mediada”.  

Luciane Moessa de Souza explica que a previsão é ilimitada sob o ponto de vista 

temporal, mas absolutamente relevante no caso em que uma das partes é um litigante repetitivo, 

onde pode haver a possibilidade de o mediador vir a atuar novamente para a parte mais 

poderosa, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista do acesso a informações 

e assessoria técnica relevantes486. 

                                                           
483 REUBEN, Richard. Constitutional Gravity, cit., p. 1092. 
484 REUBEN, Richard. Constitutional Gravity, cit., p. 1092. 
485 REUBEN, Richard. Constitutional Gravity, cit., p. 1092. 
486 SOUZA, Luciane Moessa de. Resolução consensual de conflitos coletivos envolvendo políticas públicas, 

cit., p. 43. 
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A imparcialidade foi até aqui tratada como uma qualidade que o mediador deve 

ostentar no processo de mediação. Contudo, mais uma vez, nota-se que muitos dos meios 

consensuais estão sendo implementados não para disputas individuais, mas para questões 

inseridas em contextos maiores, normalmente envolvendo disputantes que se caracterizam 

como “repeated players”. Os meios consensuais têm sido utilizados em conciliações judiciais 

massificadas (pautas agregadas ou mutirões) ou, ainda, em sistemas desenhados para atender 

demandas repetitivas ou situações particulares de instituições inseridas em grandes contextos 

litigiosos487. 

A imparcialidade, nesses casos, começa muito antes das sessões de mediação, e  deve 

ser observada no próprio desenho de sistemas que se proponham a resolução de determinadas 

disputas. Exemplifica Diego Faleck por meio de uma câmara de mediação e arbitragem 

constituída por uma agência reguladora e que utilize apenas advogados públicos como 

mediadores e árbitros. Tal instituição poderá ter pouca aceitação de seus potenciais usuários 

por não criar a percepção de imparcialidade, e, por consequência, não terá legitimidade perante 

eles488.  

Esse é um aspecto mais amplo da imparcialidade que se desdobra em uma outra 

dimensão do princípio da imparcialidade, a qual funciona no plano da escolha dos meios 

consensuais como forma de distribuição de justiça. Uma visão amplificada da imparcialidade 

no estabelecimento e no desenho de programas consensuais nos permite questionar, por 

exemplo, a legitimidade de um mutirão de conciliação em que a seleção de casos se deu 

exclusivamente pelo litigante repetitivo. Em que pese ser claro que é necessária a adesão deste 

ator para que o mutirão aconteça, o viés na seleção parcial dos casos poderá conduzir a 

resultados desvantajosos aos litigantes ocasionais. 

Outra questão sensível sobre a imparcialidade é o vínculo e a forma de remuneração 

do mediador. Observa Maria Cecília de Araújo Asperti que, ao se tratar desses assuntos nos 

programas que envolvem disputas repetitivas, convém, em primeiro lugar, indagar se esse 

convívio entre mediadores e conciliadores com os litigantes repetitivos no dia-a-dia do 

programa afrontaria o dever de imparcialidade do mediador e do conciliador e como evitar que 

essa proximidade traduza-se em vantagens estratégicas para o litigante repetitivo. Quanto à 

remuneração, a pesquisa realizada pela autora concluiu pela necessidade de se recrutar 

conciliadores e mediadores independentes, sem qualquer vínculo prévio, interesses pessoais ou 

                                                           
487 Como é o caso do “Programa de Indenização Mediada” da Fundação Renova, objeto do estudo de caso desta 

tese. 
488 FALECK, Diego. Desenho de Sistemas de Disputas, cit., p. 37-38.  
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financeiros relacionados com as empresas ou entes públicos que figurem como litigantes 

repetitivos nos programas489. 

 

 

3.6.2.2. Autonomia da vontade das partes e voluntariedade 

 

A autonomia da vontade das partes é princípio ligado à autodeterminação dos 

envolvidos no processo de mediação, e “reforça a ideia de que os procedimentos consensuais 

devolvem às partes o poder de construir a solução mais adequada para seu conflito”490. 

Normalmente, o princípio vem ligado à ideia de determinação, pelas partes, da forma como o 

conflito será composto. 

É curioso que o CPC/15 e a Lei de Mediação tenham previsto o princípio da autonomia 

da vontade, mas não o da voluntariedade, que está ligada à autodeterminação das partes em 

ingressar livremente no processo de mediação.  

Segundo Fernanda Tartuce, a voluntariedade é nota essencial da medição, e a 

conversação só pode ser realizada se houver aceitação do método pelos participantes. Segundo 

a autora, a voluntariedade precisa ser considerada como desdobramento da autonomia da 

vontade491, e é característica vinculada inclusive à efetividade do procedimento, pois de nada 

adianta impor um procedimento dialógico às partes sem que estas estejam dispostas a se engajar 

nele. 

A Lei de Mediação previu a voluntariedade de forma limitada, mencionando no art. 

2°, §2°, apenas que “[n]inguém será obrigado a permanecer em procedimento de mediação”, 

mas não menciona nada sobre a ausência de obrigação de ingressar em um procedimento de 

mediação. Há margem legal, portanto, para que ocorra a hipótese de mediação compulsória. 

 O CPC/15, por sua vez, previu a regra de que em todos os casos, indistintamente, o 

réu será citado para comparecimento a uma audiência de conciliação ou mediação e apenas 

após sua realização é que se abriria prazo para defesa (art. 334). O dispositivo, na verdade, 

acaba instituindo a sessão consensual tendente à obrigatoriedade. 

O Código apenas previu duas exceções: o caso em que ambas as partes discordam, 

expressa e tempestivamente da realização da sessão (art. 334, §4°, inc. I) e o casos em que não 

                                                           
489 ASPERTI, Maria Cecília Araújo de. Meios Consensuais de Resolução de Disputas Repetitivas, cit., p. 145-

147. 
490 SOUZA, Luciane Moessa de. Resolução consensual de conflitos coletivos envolvendo políticas públicas, 

cit., p. 45. 
491 TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis, cit., p. 202. 
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se admite autocomposição (art. 334, §4°, inc. II).  O art. 334, §4°, inc. I, admite, assim, que a 

audiência seja compulsória ao menos para uma das partes.  

Outro aspecto do CPC/15 que contraria a voluntariedade é a fixação da multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça, no valor de até dois por cento sobre a vantagem econômica 

da causa, em razão do não comparecimento injustificado à audiência de conciliação ou 

mediação já designada (art. 334, §8°). 

A imposição dessa sanção é questionável, pois a parte comparece à audiência não em 

razão de uma predisposição de se autocompor com a outra, mas apenas com o intuito de evitar 

a multa. Isso torna a realização da audiência consensual apenas mais uma etapa formal do 

procedimento492. 

No entanto, como já afirmado, o dispositivo tem baixa efetividade, pois sua aplicação 

tem sido rejeitada nos Tribunais brasileiros sob diversos fundamentos: inconstitucionalidade, 

ofensa ao princípio da duração razoável do processo, possibilidade de que a autocomposição 

possa ser tentada em outro momento, e falta de estrutura judiciária para realização das 

sessões493. 

Mesmo assim, são curiosas a opção do CPC/15 em tentar emplacar uma audiência 

consensual obrigatória e a omissão da Lei de Mediação em coibir tal possibilidade.  

Com efeito, as audiências consensuais compulsórias estão no cerne de muitos 

problemas identificados na literatura crítica aos meios consensuais.  

Nancy Welsh e Bobbi McAdoo veem na mediação compulsória uma fértil arena para 

a prática de coerção para realização de acordos494. Também argumentam que a mediação 

mandatória abre brechas para que os juízes posterguem decisões de mérito enquanto forçam as 

partes a se autocompor. Ademais, a possibilidade de mediação obrigatória aumenta as chances 

de encaminhamento de casos para mediação de forma inadequada495. 

As autoras recomendam que os programas de mediação facilitem a opção do 

participante por sair da mediação, o que aumentaria a probabilidade da sua utilização496. 

Diego Faleck também recomenda que o arranjo procedimental consensual tenha 

sempre natureza voluntária. As pessoas devem optar por utilizá-lo, sendo que, se não o fizerem, 

                                                           
492 TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis, cit., p. 322. 
493 CREMASCO, Suzana. O art. 334 do CPC/2015: a realização da audiência inicial de tentativa de mediação ou 

conciliação é obrigatória ou pode ser dispensada pelo juiz?. Processualistas, 2017. Disponível em: 

<https://processualistas.jusbrasil.com.br/artigos/453984284/edicao-comemorativa-a-posicao-dos-tribunais-apos-

um-ano-de-vigencia-do-cpc-2015>. 
494 WELSH, Nancy A.; MCADDO, Bobbi. Look before you leap and keep on looking, cit., p. 414. 
495 WELSH, Nancy A.; MCADDO, Bobbi. Look before you leap and keep on looking, cit. p. 426. 
496 WELSH, Nancy A.; MCADDO, Bobbi. Look before you leap and keep on looking, cit. p. 426. 
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isso demonstrará apenas a falta de adequação do sistema desenhado. Ainda que se cogite de 

programas que obriguem as partes a comparecer ao procedimento, a efetiva utilização do 

programa e a sua permanência devem ser sempre voluntárias497.. 

Sistemas consensuais compulsórios, especialmente se instituídos com o objetivo de 

dirimir disputas entre partes em condições de desigualdade, podem abrir espaço para abusos da 

parte mais forte e para a exploração das desvantagens do disputante mais fraco. Nancy Welsh 

e Bobbi McAdoo afirmam que essa circunstância pode ser especialmente gravosa nos casos em 

que os participantes mais fracos não estejam representados por advogados498. 

Portanto, o respeito ao princípio da autonomia da vontade deve se dar não só no curso 

do procedimento consensual, mas também em permitir a escolha dos indivíduos em valer-se ou 

não desse procedimento. Ademais, também o desenho de qualquer programa consensual deve 

se pautar pela voluntariedade499.  

Em uma perspectiva sistêmica, podemos cogitar que a voluntariedade do uso dos 

meios consensuais pode ser desrespeitada caso haja a criação de condições institucionais que 

inviabilizem ou dificultem demasiadamente o efetivo acesso a outras vias de solução de 

disputas, como o próprio processo judicial.  

Assim, pode-se cogitar que podem partir do próprio Judiciário condutas nesse sentido, 

tais como: insistir demasiadamente ou coagir os jurisdicionados a utilizar um meio ou programa 

consensual; criar entraves ao avanço de processos judiciais em direção à solução de mérito, 

como suspensões não convencionais do processo para que as partes tentem se compor; e 

deteriorar demasiadamente a qualidade, a celeridade ou o custo do tratamento de disputas 

repetitivas no processo judicial com o fito de defleti-las para a via consensual. 

 

 

3.6.2.3. Isonomia entre as partes.  

 

É relevante que a Lei de Mediação tenha previsto expressamente a isonomia como 

princípio informador. Ademais, os comentaristas do dispositivo já assimilaram que a isonomia 

prevista como princípio da mediação não se reduz a uma igualdade formal entre as partes, e se 

                                                           
497 FALLECK, Diego. Desenho de Sistemas de Disputas, cit., p. 43.  
498 WELSH, Nancy A.; MCADDO, Bobbi. Look before you leap and keep on looking, cit. p. 414. 
499 Vale mencionar que o Código de Ética para Instituições de Mediação e Arbitragem do CONIMA é pautado por 

essa perspectiva, ao prever que: “A instituição deve reconhecer que a mediação e a arbitragem fundamentam-se 

na autonomia da vontade das partes, devendo centrar sua atuação nesta premissa” (CONIMA. Código de Ética 

para Instituições de Mediação e Arbitragem. Disponível em: 

<http://www.conima.org.br/docs/cod_etica_inst_med_arb_conima.pdf>. Acesso em 11.12.2018). 

http://www.conima.org.br/docs/cod_etica_inst_med_arb_conima.pdf
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desdobra em um dever do mediador em manter um equilíbrio adequado em relação à 

participação no processo500. 

Como decorrência, tem o mediador o dever de neutralizar as desigualdades, 

compensando as fraquezas que uma delas pode apresentar501. Ou para dizer de modo mais 

preciso, atenuar suas vulnerabilidades (que são características pessoais) e suas respectivas 

desvantagens em relação à habilidade de negociação e performance da outra parte.  

Segundo esse princípio, a forma de atuação do mediador deve buscar contrabalançar  

os desequilíbrios que podem afetar a capacidade de participação da parte com menor poder na 

construção da solução. É necessário então que o procedimento garanta equalização no nível de 

informações, iguais oportunidades para as partes expressamente seus interesses, e condução do 

processo de forma que as partes envolvidas tenham consciência dos interesses envolvidos e das 

alterativas a solução consensual502. 

O objetivo, repita-se, é proporcionar igualdade na participação e nas oportunidades de 

manifestação ao longo de todo procedimento503. Podemos situar a isonomia nos meios 

consensuais em paralelo com a isonomia no processo judicial: em ambos, a desequiparação no 

tratamento se dá para a garantia de iguais oportunidades de manifestação e de influência no 

resultado final, com a superação das dificuldades involuntárias apresentadas por uma das partes. 

Contudo, em razão da própria natureza da intervenção do mediador e da sua função 

primordial de facilitar a comunicação entre as partes e a troca de informações, aparecem os 

dilemas sobre como efetivar a isonomia em um procedimento marcado pela informalidade. 

Certamente, deve ser de forma diferente daquela feita pelo juiz, o qual detém poderes-deveres 

mais amplos que lhe possibilitam maior interferência nos debates entre as partes, tais como o 

poder de sancionar condutas protelatórias e atos atentatórios contra a dignidade da justiça (art. 

139, inc. III, do CPC/15), além dos poderes instrutórios, como visto no item 3.4. 

 

 

3.6.2.4. Deveres impostos ao mediador pelo respeito à autonomia da vontade, à isonomia 

e à imparcialidade. 

                                                           
500 SOUZA, Luciane Moessa de. Resolução consensual de conflitos coletivos envolvendo políticas pública., 

cit., p. 49. 
501 CUNHA, Leonardo Carneiro da. Comentário ao art. 2° da Lei n. 13.140/2015. CABRAL, Trícia Navarro 

Xavier; CURY, Cesar Felipe. (org.). Lei de Mediação comentada artigo por artigo: dedicado à memória da 

Profa. Ada Pellegrini Grinover, cit., p. 11. 
502 SOUZA, Luciane Moessa de. Resolução consensual de conflitos coletivos envolvendo políticas públicas, 

cit., 2014, p. 32-33 
503 TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis, cit., p. 228. 
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Alguns deveres do mediador decorrem da conjugação entre o dever de respeitar a 

autonomia das partes, o dever de assegurar o equilíbrio entre elas e o dever de manter a 

imparcialidade. Assim, diz-se ser dever do mediador “checar se os envolvidos conhecem dados 

relevantes para que eventuais soluções construídas consensualmente possam se acolhidas como 

fruto de genuíno e esclarecido consenso”504. 

O nível de diferença no grau de informações entre as partes pode afetar o grau de 

discernimento de cada uma delas em relação a uma eventual solução consensual505. Assim, se 

o mediador identifica que os participantes não dispõem de informações suficientes para tomar 

uma decisão consciente ou avaliar eventual proposta, ou se identifica que há graus muito 

diferentes de informação entre as partes, cumpre intervir para restabelecer o equilíbrio. 

Contudo, diz-se que a imparcialidade do mediador não permite que ele próprio dê 

informações às partes, não podendo prestar qualquer tipo de assessoria. Então, a princípio, seu 

dever seria o de alertá-las a buscar assessoria profissional especializada quando perceber sua 

necessidade, apesar de não ter sido voluntariamente buscada pela parte506. 

O Código de Ética para Mediadores do CONIMA traz alguns deveres do mediador 

neste sentido: “[s]ugerir a busca e/ou a participação de especialistas na medida em que suas 

presenças se façam necessárias a esclarecimentos para manutenção da equanimidade”; 

“[a]ssegurar-se de que as partes tenham suficientes informações para avaliar e decidir”; 

“[r]ecomendar às partes uma revisão legal do acordo antes de subscrevê-lo” 507. 

Há contudo, que se distinguir a prestação de assessoria técnica do auxílio na 

identificação, obtenção, seleção e organização de informações relevantes.Parece-nos claro que 

ao mediador é permitido auxiliar a parte mais fraca nessas tarefas.  

Isso estaria, inclusive, de acordo com o princípio da cooperação e com a boa-fé 

processual, que, como visto no item 3.4., fazem parte do atual modelo de processo adotado pelo 

CPC/15 e da atual concepção de devido processo legal. A mediação é pautada também por um 

devido processo legal mínimo, de modo que se espera a cooperação do mediador com as partes, 

e a observância dos deveres acessórios de esclarecimento e proteção. 

                                                           
504 TARTUCE, Fernanda. Igualdade e vulnerabilidade no processo civil, cit., p. 310. 
505 SOUZA, Luciane Moessa de. Resolução consensual de conflitos coletivos envolvendo políticas públicas, 

cit., p. 47. 
506 SOUZA, Luciane Moessa de. Resolução consensual de conflitos coletivos envolvendo políticas públicas, 

cit., p. 47. 
507 CONIMA. Código de Ética para Mediadores. 
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Na verdade, parece-nos que os deveres decorrentes do princípio da cooperação podem 

ser observados na mediação de forma mais intensa e com menos restrições do que no processo 

judicial. Em processos consensuais mais formalizados, a cooperação do mediador parece ser de 

extrema importância para que o participante participe de forma adequada.  

Nesse sentido, no Programa de Mediação 447, o relato da mediadora participante 

demonstrou a importância da cooperação para viabilizar o ingresso no programa e a 

apresentação da documentação necessária, bem como para facilitar a troca de informação entre 

os familiares das vítimas e as empresas508. 

A Lei de Mediação estabeleceu que, na mediação judicial, exceto nas demandas de 

competência dos juizados especiais regidos pelas Leis n. 9.099/95 e 10.259/2001, as partes 

serão obrigatoriamente assistidas por advogado ou defensor público, sendo assegurada a 

assistência pela Defensoria Pública àqueles que “comprovarem insuficiência de recurso” (art. 

26).  

A participação de advogados e defensores pode contribuir significativamente para a 

qualidade da mediação, uma vez que possibilita ao seu cliente ou assistido suprir a falta de 

orientações técnicas e jurídicas e o desnível de informações entre as partes509. No entanto, não 

nos parece que a simples representação técnica por advogado ou defensor seja suficiente para 

suprir a desigualdade, se este efetivamente não contribuir para o reequilíbrio do desnível entre 

as partes. Pode haver, como já cogitamos, desníveis na própria atuação técnica dos advogados, 

o que também demanda postura ativa do mediador.  

Claire Baylis e Robyn Carroll compilam algumas características do processo e 

algumas atitudes de que o mediador pode se valer para endereçar a diferença de forças na 

mediação.  

Sobre as características do processo que auxiliariam na promoção da isonomia, 

podemos destacar, segundo as autoras510: 

 

• Criar fases no processo em que as partes podem trocar documentos e 

informações, o que pode ajudá-las a se preparar para a mediação; 

• Estimular as partes a se tratar como iguais; 

                                                           
508 TARTUCE, Fernanda. Mediação extrajudicial e indenização por acidente aéreo. cit., p. 38, 41. 
509 WATANABE, Kazuo; SANTANA, Daldice; TAKAHASHI, Bruno. Comentário ao art. 26. CABRAL, Trícia 

Navarro Xavier; CURY, Cesar Felipe (org.). Lei de Mediação Comentada Artigo por Artigo, cit., p. 147. 
510 BAILYS, Clarie; CARROLL, Robyn. Power issues on Mediation, cit., p. 135-136. 
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• Realizar sessões privadas, provendo uma oportunidade para checar como 

as partes estão lidando com o processo; 

• Separar as partes quando elas não estão preparadas para dividir o mesmo 

espaço; 

 

Sobre as técnicas durante a sessão preliminar de mediação ou durante a mediação 

efetiva, apontam como formas de criar maior equilíbrio511: 

• Encorajar as partes a buscar auxílio legal antes e depois da mediação; 

• Melhorar a comunicação entre as partes pelo uso de questões específicas, 

reelaborações, paráfrases e sumarização das falas dos participantes;  

• Utilizar sessões privadas como oportunidade para um participante revelar 

e discutir informações que ele não está preparado para revelar ou discutir na sessão 

conjunta; 

• Utilizar sessões privadas para testar se a parte tem informações ou 

conhecimento suficientes para negociar de forma efetiva; 

• Utilizar sessões privadas para checar as opções que foram levantadas 

pelas partes; 

• Utilizar sessões privadas para discutir se há questões culturais que estão 

afetando o processo de negociação; 

• Ensaiar com as partes o uso de técnicas que podem ser utilizadas na 

sessão conjunta; 

• Encorajar e aconselhar a parte a buscar assistência para coletar 

informações ou materiais para o processo de mediação; 

• Promover testes de realidade sobre as afirmações das partes a respeito de 

fatos, do direito, das provas, e da probabilidade das partes de serem bem-sucedidas 

em um litígio; 

• Encerrar a mediação quando o processo estiver operando de forma injusta 

para uma das partes ou quando o acordo atingido for muito injusto. 

 

As técnicas narradas pelas autoras orientam o mediador na preparação e realização de 

sessões de mediação individualmente consideradas. Não parecem, todavia, suficientes para 

                                                           
511 BAILYS, Clarie; CARROLL, Robyn. Power issues on Mediation. cit., p. 136-137. 
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lidar com situações mais amplas e sistêmicas de disparidade de poder, que estão além do alcance 

da reunião individual. 

 

 

3.6.2.5. Decisão informada. 

 

Este princípio está previsto no art. 166 do CPC/15 mas não na Lei de Medição, embora 

a falta de previsão não prejudique sua consideração em qualquer procedimento consensual, haja 

vista ser corolário da autonomia da vontade. A decisão informada é vista como um elemento 

importante para orientar a atuação do mediador em casos de desequilíbrio entre as partes512.  

Como ao mediador não é dado tomar qualquer decisão sobre o conflito mediado, a ele 

cabe assegurar que as partes tenham condições de tomar uma decisão devidamente informada, 

ou seja, que ela esteja baseada em um grau de conhecimento da disputa e de suas alternativas.  

Bruno Takahashi adota uma perspectiva mais ampla sobre a decisão informada, que 

vai além do zelo do mediador em cada caso individual. Segundo o autor, ela deve se relacionar 

não apenas com a atividade do terceiro imparcial, mas também com a própria organização do 

procedimento e com o desenvolvimento de uma política pública consensual513. 

Suas ideias são baseadas no artigo “Informed Consent Mediation”, de Jacqueline M. 

Nolan-Haley. A autora afirma que os meios consensuais são baseados no respeito à autonomia 

e à escolha individual de cada um. Todavia, na ausência de consentimento informado, a 

autonomia fica prejudicada514. 

Segundo Nolan-Haley, a justiça do resultado na mediação requer que as partes tenham 

ciência do que estão fazendo quando ingressam em um procedimento consensual. Isso demanda 

que lhe sejam transmitidos conhecimentos sobre os aspectos procedimentais da mediação, sobre 

seu direito de encerrar o procedimento e descontinuar as negociações e sobre a solução que se 

atingiu ou que pode ser atingida na mediação515. 

No entanto, afirma que o fornecimento de informações no processo de mediação 

normalmente é muito focado na compreensão do procedimento, havendo pouca reflexão sobre 

as informações relativas aos sua possíveis resultados516. Assim, a autora diferencia informações 

                                                           
512 TAKAHASHI, Bruno. O papel do terceiro facilitador na conciliação de conflitos previdenciários. 

Dissertação (mestrado). São Paulo, Universidade de São Paulo, 2015, p. 108. 
513 TAKAHASHI, Bruno. O papel do terceiro facilitador na conciliação de conflitos previdenciários, cit., p. 109. 
514 NOLAN-HALEY, Jacqueline M. Informed consent in mediation: a guiding principle for truly educated 

decision-making. Notre Dame Law Review, v. 74, n. 3, p. 775-840, 1999, p. 776-777. 
515 NOLAN-HALEY, Jacqueline M. Informed consent in mediation. cit., p. 797-788. 
516 NOLAN-HALEY, Jacqueline M. Informed consent in mediation. cit., p. 779. 
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das quais as partes precisam para se envolver adequadamente no procedimento (“participation 

disclosure”), das informações das quais as partes precisam para atingir um resultado informado 

e justo (“outcome disclosure”) 517. 

As informações relacionadas ao resultado incluem o conhecimento sobre fatos 

relevantes e a compreensão de seus próprios interesses e valores. Também incluem o 

conhecimento sobre normas legais e sociais relevantes para o caso. A autora reconhece que o 

nível de informação pode não ser o mesmo que uma instrução probatória em um processo 

judicial proporcionaria. No entanto, deve ser o suficiente para que as partes realizem um acordo 

com base em um julgamento racional518.  

A partir dos escritos da autora, Bruno Takahashi afirma que o nível de informação que 

deve ser garantido aos envolvidos na mediação deve levar em consideração elementos como o 

local em que se realizam as sessões consensuais, a voluntariedade do consenso das partes, bem 

como a existência ou não de representação519. A tais elementos, acrescentamos o nível da 

disparidade de poder entre as partes. 

Por exemplo: Jacqueline Noan-Haley aponta que, nas mediações que ocorrem no 

ambiente institucional do Judiciário, as informações procedimentais que devem ser fornecidas 

às partes devem ser claras a respeito de como a mediação se diferencia do julgamento por um 

juiz ou árbitro, sobre as normas que regem o processo do mediação e como os acordos atingidos 

na mediação poderão ser cumpridos. As informações relacionadas ao resultado devem 

compreender os possíveis direitos processuais e substanciais que podem ser reconhecidos na 

adjudicação judicial520. 

A proposta é especialmente relevante em programas consensuais que opõem litigantes 

ocasionais a litigantes habituais, pois o nível de informação que deve ser assegurado aos 

litigantes ocasionais pode ser mais intenso diante das desvantagens informacionais em relação 

ao litigante habitual.  

Exemplificando com o caso previdenciário, Bruno Takahashi afirma que, quando o 

segurado está realizando um acordo com o órgão previdenciário, ele deve estar informado sobre 

exatamente do que está abrindo mão, e também deve ter consciência de como o caso 

provavelmente será julgado caso se aguarde a sentença521. Isso porque, como já explicado no 

                                                           
517 NOLAN-HALEY, Jacqueline M. Informed consent in mediation. cit., p. 817. 
518 NOLAN-HALEY, Jacqueline M. Informed consent in mediation. cit., p. 818. 
519 TAKAHASHI, Bruno. O papel do terceiro facilitador na conciliação de conflitos previdenciários, p. 109. 
520 NOLAN-HALEY, Jacqueline M. Informed consent in mediation. cit., p. 818. 
521 TAKAHASHI, Bruno. O papel do terceiro facilitador na conciliação de conflitos previdenciários, p. 108. 
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item 2.2.3, é prática comum na conciliação previdenciária que o INSS celebre acordos apenas 

quando vislumbra certeza de que perderá a ação.  

Por outro lado, o autor pondera, em outra oportunidade, que existe uma tensão entre 

dever de estabelecer uma decisão informada e o dever de imparcialidade. Se a parte já estiver 

bem informada sobre seus direitos e consciente das consequências de celebrar um acordo, não 

é necessária qualquer intervenção. Mas, se estiverem desprovidas de informações, e estas 

puderem ser obtidas junto a um profissional, o terceiro imparcial, caso se trate de uma 

conciliação, pode se valer de uma escala de intervenções: em primeiro lugar, questionar , 

realizar uma reunião privada ou mesmo suspender a sessão para que elas se consultem com 

algum técnico. Porém, se perceber que as partes não possuem nem informações nem condições 

de obtê-las junto a um especialista, pode o próprio conciliador fornecê-las. Por fim, apenas se 

as partes não conseguirem organizar sozinhas as informações necessárias e transformá-las em 

opções de acordo, então o conciliador pode cogitar apresentar sugestões522.  

De toda forma, para que tais técnicas se façam possíveis, deve ser informado e aceito 

pelas partes desde o início que o conciliador possa realizar sugestões sobre opções de acordo523. 

Em escrito anterior, abordamos a questão da decisão informada concluindo que, a fim 

de preservar a imparcialidade do terceiro, sua atuação deve se limitar ao questionamento das 

partes sobre (a) o conhecimento de dados relevantes para a tomada de uma decisão esclarecida, 

(b) o nível de informação do qual as partes dispõem, (c) seu conforto com relação a este nível 

e (d) seu desejo em buscar assessoramento técnico524.  

Argumentamos, na ocasião, que a decisão informada teria limites na imparcialidade 

do mediador, o que imporia sua abstenção no sentido de (a) demandar melhora das propostas 

feitas por uma parte à outra, (b) obrigar as partes a suspender a sessão para buscar 

assessoramento técnico, (c) prestar diretamente as informações sobre lei e jurisprudência e (d) 

informar diretamente a parte sobre o acordo implicar ou não a renúncia de direitos525. 

Por outro lado, existem programas e práticas consensuais onde ocorre grande 

disparidade de poder entre litigantes habituais e repetitivos, nos quais deve ser levada em 

consideração a possibilidade dos litigantes repetitivos praticarem abusos baseados na 

                                                           
522 TAKAHASHI, Bruno. Dilemas Éticos de um conciliador. Revista do Advogado, n. 123, São Paulo: AASP, p. 

62-69, ago./2014, p. 65. 
523 TAKAHASHI, Bruno. Dilemas Éticos de um conciliador. cit., p. 67. 
524 BERGAMASCHI, André Luís; TARTUCE, Fernanda. Mediações e Conciliações no Novo CPC e seu impacto 
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impacto nas ações previdenciárias, cit., p. 110. 
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insuficiência das informações detidas pelo litigante ocasional. Tal constatação nos leva a rever 

parcialmente nossas conclusões anteriores.  

Se o mediador ou conciliador possui dilemas éticos entre imparcialidade e decisão 

informada, então é o aparato institucional do programa consensual que deve garantir o nível 

adequado de informações do litigante habitual, tanto antes quanto durante o procedimento. 

Assim, é sim necessário que o programa promova informação adequada aos seus 

participantes, inclusive a respeito dos critérios que o litigante repetitivo utiliza para firmar os 

acordos, se eles divergem ou não dos critérios jurisprudenciais, se eles implicam ou não 

renúncia de direitos, quais cláusulas o acordo poderá conter e quais as consequências que a 

adesão a elas poderá significar para seus direitos. 

No estudo de caso do PIM da Fundação Renova, por exemplo, constatou-se que as 

indenizações por danos morais decorrentes do desabastecimento de água potável nas cidades 

de Governador Valadares-MG e Colatina-ES oferecidas no Programa eram consideravelmente 

menores (em torno de R$ 1 mil) daquelas que vinham sendo reconhecidas em decisões judiciais 

(que fixavam valores aleatórios, mas superiores ao do PIM).  

Tal informação era crítica para que os impactados decidissem, de forma consciente, se 

preferiam receber antes um valor menor ou receber um valor maior aguardando o desfecho de 

uma ação judicial. Sem tal informação ser proporcionada de forma adequada, não se pode dizer 

que a decisão foi tomada de maneira informada. 

Se os próprios mediadores não podem prestar esse tipo de informação, então o 

programa deve encontrar outras vias para proporcionar a decisão adequada, como, por exemplo, 

fomentando a orientação jurídica adequada.  

Isso demonstra que os princípios dos meios consensuais não devem ser considerados 

apenas na atuação individual do mediador, o que pode comprometer a eficácia dos seus 

objetivos. Há que se buscar uma dimensão mais ampla de sua aplicação, voltada à concepção 

dos programas e das políticas de promoção dos meios consensuais. 

 

 

3.7. Redimensionando os princípios dos meios consensuais: considerações 

nos desenhos dos programas consensuais. 

 

A previsão dos princípios dos meios consensuais na atual legislação é um importante 

passo para a promoção do equilíbrio no meio consensual.  
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Contudo, a abordagem dos princípios dos meios consensuais, dos deveres do mediador 

e das técnicas de mediação com foco na atuação do mediador parece endereçar os problemas 

de desequilíbrio que se apresentam em disputas individualizadas, em que possam ser 

construídas soluções únicas e nas quais as partes possuem relativo grau de autonomia para 

construção dessas soluções. 

Diante do perfil de litigiosidade que hoje se apresenta no Judiciário brasileiro, pode-

se vislumbrar que boa parte da utilização dos meios consensuais se dê no contexto de disputas 

entre “repeated players” e “one shooters”. Podemos, nesses casos, falar tanto em litigiosidade 

repetitiva – em que se apresentam questões de direito repetidas -  quanto em litigiosidade de 

grandes dimensões – como é caso, por exemplo, dos danos causados aos indivíduos e 

populações atingidos pelo Rompimento da Barragem do Fundão, onde não se apresentam 

necessariamente questões repetidas de Direito. 

Maria Cecilia de Araújo Asperti, em pesquisa empírica que teve como objeto 

programas consensuais envolvendo esse perfil de conflitos, identificou que 

 

“O envolvimento de litigantes repetitivos e as vantagens por estes desfrutadas – em 

termos de informações, representação advocatícia e poder de barganha – repercutem 

no desenho e nas práticas adotadas por programas de solução de disputas, 

especialmente no papel esperado dos advogados, na atuação dos conciliadores e dos 

mediadores, nos mecanismos de triagem e encaminhamento, na utilização de técnicas 

específicas e no papel desempenhado pelo Judiciário”526. 

 

Como já descrito acima, a pesquisadora ainda relata que identificou que, no Brasil, os 

meios consensuais são gerenciados em mutirões e pautas concentradas de conciliação. Trata-se 

de mecanismos informais de agregação de demandas, com centralização de casos que envolvem 

um mesmo evento ou um mesmo réu. Essa técnica de gerenciamento é utilizada não apenas 

para lidar com casos em que o litigante repetitivo é demandado em alguma questão repetitiva, 

mas também casos em que ele é o autor, tais como as cobranças de dívidas bancárias e as 

execuções de débitos fiscais527. 

Essas técnicas podem apresentar vantagens tanto para o litigante habitual quanto para 

o litigante ocasional, como a possibilidade de se promover soluções mais uniformes aos 

                                                           
526 ASPERTI, Maria Cecília de Araújo. Meios consensuais de resolução de disputas repetitivas: a conciliação, 

a mediação e os grandes litigantes do Judiciário. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito da Universidade 

de São Paulo. São Paulo, 2014, p. 140. 
527 ASPERTI, Maria Cecília de Araújo. Meios consensuais de resolução de disputas repetitivas, cit., p. 157-

158. 
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litigantes ocasionais. Além disso, a agregação possibilita que se tenha uma noção mais clara 

das disputas similares, o que permite identificar sua causa e promover seu enfrentamento528. 

Contudo, também apresenta riscos. 

O Judiciário acaba enfatizando demais o volume de acordos, propiciando uma atuação 

mais contundente dos conciliadores para obtenção de números, pressionando o litigante a 

celebrar o acordo sem clareza sobre sua vontade e sem dispor de informações suficientes para 

tomar uma decisão informada529.  

Há aproximação entre o litigante repetitivo, os conciliadores e os funcionários do 

programa, que acabam estabelecendo uma parceria. Essa relação propicia que o litigante 

repetitivo detenha controle sobre as pautas concentradas de conciliação, selecionando os casos 

que serão encaminhados. Isso pode ser preocupante porque coloca o litigante habitual na 

posição de encaminhar para conciliação apenas aqueles casos em que suas chances de êxito são 

remotas530. 

No estudo de caso realizado nesta tese, identificou-se que o Programa de Indenização 

Mediada da Fundação Renova também constitui uma agregação informal de demandas, cujo 

ponto comum é o evento danoso.  

Nesse caso, identificou-se que os critérios para indenização dos impactados e as 

condições para participação no programa foram definidos unilateralmente pela Fundação 

Renova, sem qualquer participação dos impactados. O único fator externo de controle foi o 

Comitê Interfederativo, que ficou responsável por aprovar o desenho do PIM. Contudo, esse 

órgão, em sua composição inicial, era constituído majoritariamente por integrantes do Poder 

Executivo Federal e dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, não havendo abertura para 

que os impactados influenciassem a adoção dos critérios. 

A desigualdade entre as partes já surte efeito, portanto, em momento anterior à 

realização das sessões de conciliação ou mediação, em atividades de triagem e definição de 

critérios para negociação que são feitas sem qualquer participação de uma das partes.  

De fato, quando se constata o envolvimento do litigante repetitivo no desenho do 

programa consensual – seja ele judicial, como os mutirões de pautas agregadas, seja ele privado, 

mas com chancela do Poder Público, como no caso do PIM – o desequilíbrio fica bastante 

evidente.  

                                                           
528 ASPERTI, Maria Cecília de Araújo. Meios consensuais de resolução de disputas repetitivas, cit., p. 157-

158. 
529 ASPERTI, Maria Cecília de Araújo. Meios consensuais de resolução de disputas repetitivas, cit., p. 157-

158. 
530 ASPERTI, Maria Cecília de Araújo. Meios consensuais de resolução de disputas repetitivas, cit., p. 160. 
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Uma leitura dos princípios da mediação como orientadores apenas da atividade do 

mediador não endereça essas dificuldades. Contudo, se os concebermos como instrumentos 

mais amplos, informadores de todo o sistema de resolução consensual de disputas, conseguimos 

encontrar neles um ferramental importante para corrigir disparidades nos desenhos de solução 

de disputas. 

Assim, podemos redimensionar os princípios informadores dos meios consensuais e 

concebê-los em sentido mais amplo, conforme segue. 

 

1. A imparcialidade na instituição de programas consensuais impõe que o ente 

instituinte do programa consensual observe a equidistância em relação à parte, bem 

como busque superar, na instituição do programa, dificuldades dos litigantes 

ocasionais que sejam antevistas, como, por exemplo, a falta de assessoria técnica. 

 Ademais, essa dimensão da imparcialidade também prescreve que o instituinte do 

programa consensual não privilegie o litigante repetitivo na tomada de decisões quanto ao seu 

desenvolvimento. Como mencionado no item 3.6.1.1, não se pode reputar imparcial uma pauta 

concentrada onde apenas o litigante repetitivo participou da seleção de casos a serem 

encaminhados.  

A preocupação com a imparcialidade, portanto, não deve informar apenas a atuação 

do mediador individualmente considerado, mas também a própria instituição da prática 

consensual. 

 

2. O princípio da isonomia também não deve ser considerado apenas na dimensão da 

atuação do mediador. A instituição do programa também dever ser pautada pelo 

reequilíbrio das disparidades entre os litigantes habituais e eventuais.  

Como visto no item 3.6.1.3, a isonomia nos meios consensuais está fortemente ligada 

às garantias de participação e influência na decisão consensual. Um procedimento consensual 

em que os parâmetros de acordo já estão definidos previamente pelo litigante repetitivo, sem 

qualquer possibilidade de influência ou participação dos litigantes ocasionais, não pode ser 

visto como isonômico. 

 

3. A autonomia das partes deve ser considerada também com essa amplitude. Sua 

aplicação em um desenho de programa é até mais clara: a participação e 

permanência no programa devem ser livres e autodeterminadas pelas partes, 

evitando o estabelecimento da utilização compulsória dos meios consensuais. 
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Outra decorrência mais ampla da autonomia da vontade, com desdobramento na 

voluntariedade do uso dos meios consensuais, é a condenação de criação de condições 

institucionais que inviabilizem ou dificultem demasiadamente o efetivo acesso a outras vias de 

solução de disputas, como o próprio processo judicial.  

Como cogitado acima, isso pode se dar pelo próprio Poder Judiciário, que pode 

comprometer a voluntariedade na participação do programa consensual por práticas como: 

insistir demasiadamente na utilização de um meio ou programa consensual; criar entraves ao 

avanço de processos judiciais em direção à solução de mérito, como suspensões não 

convencionais do processo para que as partes tentem se compor; deteriorar demasiadamente a 

qualidade, a celeridade ou o custo do tratamento de disputas repetitivas no processo judicial 

com a finalidade de defleti-las para a via consensual. 

 

4. Por fim, o princípio da decisão informada não pode considerar apenas a tarefa de 

cada mediador acessar, individualmente, o nível de informação de que cada 

participante do programa detém sobre questões procedimentais e substanciais 

necessárias para a obtenção de um acordo justo.  

Pelo contrário, o programa deve promover ativamente acesso dos litigantes ocasionais 

a essas informações, tanto antes do ingresso quanto durante as mediações. 

Assim, não se pode considerar legítimo um programa consensual em conciliação 

previdenciária que omita do segurado que os acordos normalmente implicam renúncia de 

valores aos quais eles fariam jus. Também não pode ser considerado legítimo um programa de 

indenização que omita que o parâmetro das indenizações é consideravelmente inferior às 

indenizações fixadas no Poder Judiciário. 

 

 

3.8. A participação como resposta às necessidades de imparcialidade e 

isonomia.  

 

Como visto no item anterior, os princípios da mediação previstos em Lei, e concebidos 

apenas para orientação da atividade do mediador, não bastam para promover o necessário 

reequilíbrio entre os participantes de procedimentos consensuais. As vantagens dos litigantes 

repetitivos apresentam-se muito antes da realização da sessão consensual e já influem no 

desenho dos programas.  
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Assim, como recurso teórico, é necessário ampliar o escopo dos princípios da 

mediação para considerá-los também sob uma perspectiva de influência do desenho e na 

preparação dos programas consensuais.  

Defendemos que a isonomia e a imparcialidade devem ser observadas também nessa 

perspectiva, não podendo ser considerados legítimos programas que contenham apenas a 

participação do litigante habitual na definição de critérios para seleção de casos ou de critérios 

para acordos.  

Como já dito, a participação e a efetiva influência é também um elemento do 

contraditório e, portanto, do devido processo. Sendo garantia constitucional, emana efeitos 

também para os meios consensuais. Desta maneira, a participação pode ser tomada como 

resposta às necessidades de imparcialidade e autonomia. 

Todavia, a influência e a participação do litigante ocasional nas etapas de construção 

dos programas consensuais esbarram na desorganização e dispersão dos interesses desse tipo 

de litigante, bem como na inviabilidade de participação direta de todos os interessados. Este 

item explora, então, como viabilizar a necessária participação. 

No texto “Por que ‘quem tem’ sai na frente?”, Marc Galanter sugeriu algumas 

modificações estruturais no sistema de justiça que poderiam neutralizar ou transformar as 

vantagens que os mais favorecidos possuem sobre os menos favorecidos. Uma das soluções 

aventadas foi a “organização das partes constituídas por ‘quem não tem’ (cuja posição as 

aproxima da dos PE) em grupos coesos com habilidade para atuar de modo coordenado, jogar 

com estratégicas de longo prazo, se beneficiar de serviços jurídicos de primeira”, enfim, 

aproveitar as mesmas vantagens apresentadas pelos “haves”531.  

Assim, argumenta Galanter, os litigantes ocasionais podem se agrupar em diferentes 

formas de organização, com o objetivo de aprimorar as capacidades de condução de causas, 

reunião de informações, emprego de expertises, exercício de habilidades de negociação. 

Ademais, a formação de um “repeated player” permite a agregação em torno dele de causas que 

seriam muito pequenas diante dos custos de serem perseguidas individualmente532.  

Afirma o autor que um grupo organizado tem melhores condições para assegurar 

mudanças favoráveis em regras, para obter julgamentos favoráveis, e para implementar regras 

já existentes. Essas unidades organizadas transformariam, assim, “one shooters” dispersos em 

autênticos “repeated players”, que poderiam fruir, por representação, das vantagens destes 533. 

                                                           
531 GALANTER, Marc. Por que “quem tem” sai na frente?. cit., p. 115. 
532 GALANTER, Marc. Por que “quem tem” sai na frente?. cit., p. 116. 
533 GALANTER, Marc. Por que “quem tem” sai na frente?. cit., p. 117. 
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Owen Fiss levanta a questão de que, no caso de interesses não individuais, é difícil 

identificar, na prática consensual, a autorização para consentir, especialmente “entidades 

sociais nebulosas”, grupos como “minorias raciais” ou “consumidores de determinado 

produto”, que não possuem uma estrutura formal e, assim, não dispõem de procedimentos para 

gerar autoridade para consentir534. Como organizar esses interesses? 

Uma resposta comumente dada para essa questão é a possibilidade de coletivização 

das disputas, que poderiam atenuar as dificuldades técnicas dos litigantes ocasionais535. Nas 

palavras de Rodolfo de Camargo Mancuso 

 

“Um outro meio de prevenir ou de amenizar os riscos de desigual distribuição do ônus 

e encargos do processo entre os litigantes habituais e eventuais está no fomento à 

jurisdição coletiva, como forma de evitar a atomização das macrolides em múltiplas 

e repetitivas demandas individuais. Como se sabe, ‘dividir é enfraquecer’, de sorte 

que o fracionamento da macrolide em multifárias demandas individuais repetitivas, 

não só inviabiliza o tratamento judicial molecular, na terminologia de Kazuo 

Watanabe, mas também desestabiliza a coesão interna do grupo, acabando por 

favorecer a parte mais poderosa, em detrimento daquela que se encontra vulnerável, 

inclusive os carentes organizacionais, já que estes, no dizer de Ada Pellegrini 

Grinover, são ‘isoladamente frágeis perante o adversário poderoso do ponto de vista 

econômico, social, cultural ou organizativo, merecendo, por isso mesmo, maior 

atenção com relação a seu acesso à ordem jurídica justa e à participação por 

intermédio do processos”536.  

 

Nesse tocante, o Direito Brasileiro prevê o que certos autores denominam 

“microssistema de processo coletivo”, ou seja, a existência de diferentes instrumentos (ação 

civil pública, ação coletiva para defesa de interesse individual homogêneo, ação popular) para 

a tutela de interesses metaindividuais por determinadas regras específicas. É nesse sistema que 

identificamos, a princípio, quem está autorizado para dar consentimento a questões que 

envolvam interesses sem titular definido (interesses difusos) ou interesses não divisíveis com 

titulares não identificados, mas identificáveis (interesses coletivos stricto senso).  

O art. 5° da Lei n. 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) prevê o rol de legitimados que 

podem proteger esses interesses em juízo. O art. 91 do Código de Defesa do Consumidor prevê, 

ainda, que os legitimados poderão propor, em nome próprio e no interesse das vítimas ou seus 

sucessores, ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos. 

                                                           
534 FISS, Owen. Against Settlement. cit., p. 1080. 
535 “If representation matters, as we all suspect it does, must it always be a lawyer who assists one-shotters? Can 

consumers, employees, clients, investors, and others with disputes help each other gain repeat play advantage by 

collectivizing either their claims or their representational efforts?” (MENKEL-MEADOW, Carrie. Do the “haves” 

come out ahead in alternative judicial systems? Repeated Players in ADR. Ohio State Journal on Dispute 

Resolution, n. 15, p. 19-63, 1999/2000, p. 61). 
536 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Acesso à Justiça. cit., p. 155. 
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A legitimidade para defender tais interesses em juízo confere também a atribuição de 

tomar dos interessados termo de ajustamento de conduta às exigências legais (art. 5°, §6°), ou 

seja, celebrar acordos que têm como objeto a proteção desses interesses.  

É a partir desse rol que se afere quem é o representante adequado do interesse em 

juízo. A representatividade adequada é aferível “ope legis”, pois é a lei que presume a conexão 

entre o legitimado e o interesse a ser tutelado em alguns casos (União, Estados, Municípios, 

Distrito Federal e Defensoria Pública) e que, em outros, exige a comprovação dessa conexão 

(associações e outros órgãos públicos).  

A representação dos interessados se dá, portanto, em legitimidade extraordinária, 

sendo os efetivos titulares do direito substituídos por um representante adequado. A princípio, 

seria esta a solução legal dada por nosso ordenamento para a necessidade de participação de 

titulares de interesses dispersos nas atividades de defesa em juízo e negociação desses 

interesses. 

Contudo, essa solução limita a participação direta dos interessados e se sujeita a 

déficits de representantividade. É exemplo disso a ação civil pública n. 0069758-

61.2015.4.01.3400, promovida pela União, Estados de Minas Gerais e Espírito, e outras 

autarquias federais e estaduais, contra a Samarco Mineração S.A e suas acionistas (ver item 

5.4). A ação foi proposta tendo como objeto a reparação de danos socioambientais e 

socioeconômicos causados pelo rompimento da Barragem do Fundão. Contudo, foi muito 

criticada pela falta de representatividade de seus autores em relação aos indivíduos atingidos 

pelo desastre, pois não lhes foi dado qualquer direito a participação. A ação inclusive originou 

o “Termo de Transação e Ajuste de Conduta” firmado entre autores e rés, também criticado 

pela falta de participação popular. 

O substituto processual, portanto, não viabilizou participação adequada dos 

interessados, o que levou o Ministério Público Federal a impugnar judicialmente o acordo (ver 

item 5.5.3). 

Nesse sentido, pode-se argumentar que o modelo representativo do microssistema de 

processos coletivos não se afigura suficiente para viabilizar a participação dos interessados. 

Mais que isso, a sua existência não pode significar a impossibilidade de se preverem outros 

mecanismos de participação nem a inviabilização da participação dos interessados, sob pena de 

perder a sua legitimidade e sua efetividade537. 

                                                           
537 ASPERTI, Maria Cecilia de Araújo. Acesso à justiça e técnicas de julgamento de casos repetitivos, cit., p. 

104. 
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No tema da participação, cogita-se também do instrumento das audiências públicas 

para sua promoção. Luciana Moessa de Souza, todavia, é cética quanto à sua efetividade em 

promover uma participação direta e efetiva dos interessados, quando falamos em construções 

consensuais. Afirma a autora que o instrumento não garante que o diálogo ocorra de forma 

produtiva e que partes pouco dispostas a ouvir busquem construir soluções que contemplem 

todos os interesses em jogo538. 

Michel Roberto Oliveira de Souza apresenta outra perspectiva sobre o tema. Após 

realizar pesquisa quantitativa que analisou audiências públicas jurisdicionais, ou seja, aquelas 

realizadas no âmbito de processo judiciais, constatou que o instrumento tem potencial para 

garantir a igualdade na participação e na influência do órgão julgador, ampliando a escuta de 

partes afetas e interessadas, e possibilitando a participação de experts com conhecimento sobre 

o assunto tratado539. 

A sugestão apresentada por Luciane Moessa de Souza para possibilitar a participação 

dos interessados na formação de consenso coletivo é a criação de um procedimento de mediação 

pautado por uma participação colaborativa de todos os envolvidos, que assegure que grupos 

mais vulneráveis estejam devidamente incluídos e assistidos para participar dos debates540, 

embora não delineie de forma clara como se daria essa representação.  

Todavia, tal ainda não seria um instrumento de influência e participação dos 

interessados no desenho de um programa consensual como proposto anteriormente nesta tese, 

pois é necessário assegurar alguma participação desde a sua concepção. 

O estudo de caso realizado na presente tese, nessa toada, dá alguns indicativos de como 

pode ser assegurada a participação direta dos interessados na construção de procedimentos e 

critérios para soluções consensuais.  

Como esclarecido mais acima, o litígio judicial entre os Poderes Executivos, de um 

lado, e a Samarco e suas acionistas, do outro, deu origem ao TTAC, documento que previu 

diversos programas de reparação de danos socioambientais e socioeconômicos, mas cuja 

elaboração não contou com a participação ou influência de outros co-legitimados ou dos 

atingidos. Entre os programas, encontra-se o PIM – Programa de Indenização Mediada, que 

                                                           
538 SOUZA, Luciana Moessa de. Meios consensuais de solução de conflitos envolvendo entes públicos e a 

mediação de conflitos coletivos. Tese (doutorado). Florianópolis, Centro de Ciências Jurídicas da Universidade 

Federal de Santa Catarina, 2010, p. 357. 
539 SOUZA, Michel Roberto Oliveira de. Audiência Pública no Judiciário Brasileiro: a audiência pública 

jurisdicional na litigância repetitiva à luz do acesso à justiça. Tese (doutorado). São Paulo, Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo, 2018, p. 264. 
540 SOUZA, Luciana Moessa de. Meios consensuais de solução de conflitos envolvendo entes públicos e a 

mediação de conflitos coletivos, cit., p. 357. 
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também foi objeto de críticas por não propiciar a efetiva participação dos atingidos na 

construção das soluções para as disputas. 

Após mais de dois anos de discussões sobre a legitimidade do TTAC, os Ministérios 

Públicos e as Defensorias Públicas envolvidas firmaram com as partes do TTAC um novo termo 

de compromisso (“TAC-Governança”), na qual se estabeleceu um “processo de repactuação 

dos programas socioambientais e socioeconômicos”, dentre eles o PIM, com mecanismos de 

participação direta dos atingidos, com diferentes funcionalidades541. 

Propiciar efetiva isonomia e imparcialidade aos programas consensuais demanda 

propiciar participação e influência dos interessados em seu desenho. Nosso sistema jurídico 

prevê mecanismos de participação por representação, ao conferir legitimidade a uma série de 

representantes adequados para a tutela de interesses difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. Todavia, essa forma de participação não é suficiente, sendo necessário pensar em 

outros mecanismos que ampliem a voz dos litigantes ocasionais e propiciem participação mais 

direta. 

Em outras palavras, como apontado, a coletivização não é medida suficiente, mas 

tampouco o é a participação por meio de audiências públicas ou procedimentos que garantam 

a participação efetiva de todos os envolvidos – embora estes sejam requisitos necessários. Daí 

a ideia de que esta participação deve ser estendida ao processo de desenho dos meios 

consensuais, o que decorre da visão aqui abordada de tomar seus princípios gerais em uma 

perspectiva ampla. 

  

                                                           
541 São eles: a) participação de representantes dos atingidos no CIF; b) assessorias técnicas escolhidas pelas 

comunidades para assisti-las no diagnóstico dos danos e nos processos de reparação; c) a criação de “Fórum de 

Observadores”, de natureza consultiva, formado por representantes da sociedade civil, pessoas atingidas, 

acadêmicos e povos e comunidades tradicionais atingidos, para acompanhar os trabalhos das assessorias técnicas; 

d) “Comissões locais” de atingidos, com a atribuição de influir na adequação dos programas às necessidades de 

cada localizada; e) “Câmaras Técnicas”, órgãos consultivos ligados ao CIF com participação de membros do 

Ministério Público, Defensorias e atingidos; e, por fim, f) realização de audiências públicas. 
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CAPÍTULO 4 – AS INTERAÇÕES ENTRE O PROCESSO 

ADJUDICATÓRIO JUDICIAL E OS MEIOS CONSENSUAIS. 

 

 

4.1. Objetivo da análise da interação entre processo judicial e meios consensuais. 

 

Se os meios consensuais possuem características que podem torná-los inadequados em 

situações onde a proteção oficial de direitos se mostre relevante para uma melhor distribuição 

de justiça, ou em situações de grande assimetria de poder, então a alternativa do sistema seria 

seu abandono como meio de acesso à justiça e o direcionamento integral das disputas à 

adjudicação estatal? 

Se seguíssemos a lógica de Fiss apresentada em “Against the Settlement”, a 

adjudicação seria superior em ambos esses aspectos, e as práticas consensuais simplesmente 

não deveriam ser adotadas pelo sistema de justiça. 

De outro lado, como bem observamos no item 2.3.1, Fiss tem uma concepção de que 

a adjudicação estatal é intrinsecamente boa, o que é uma visão bastante utópica, especialmente 

no contexto brasileiro, em que o Judiciário apresenta inúmeras deficiências e em que se 

desenvolvem técnicas de julgamento que têm potencial para reproduzir e amplificar as 

desigualdades já existentes na sociedade. 

Ademais, também é irreal imaginar que o sistema de justiça simplesmente possa 

prescindir de práticas consensuais, havendo já um relativo nível de institucionalização desses 

mecanismos e um número razoável de experiências, algumas com grande índice de percepção 

de justiça do procedimento e do resultado pelos usuários542. 

Paralelamente a um discurso de utópico otimismo, pesquisadores, doutrinadores, e 

práticos da mediação, cientes das limitações dos meios consensuais, debatem para buscar 

caminhos para aprimorar, teórica e praticamente, a utilização dos meios consensuais.  

Parece-nos evidente, então, que o caminho não é perguntar se os meios consensuais 

devem ser utilizados.  

                                                           
542 Pesquisa empírica publicada em 2014 analisou, entre outros programas, o Centro de Justiça, Solução de 

Conflitos e Cidadania de Jundiaí-SP, que promove mediações, sobretudo em conflitos interpessoais. Segundo o 

levantamento da pesquisa, 75% dos usuários se sentiram compreendidos pelas partes e mediadores de forma 

excelente, 65% indicaram que após a mediação sentiram que compreendem melhor a parte de forma excelente, e 

65% entenderam que o resultado da mediação foi justo de forma excelente (GRINOVER, Ada Pellegrini et al 

(coord.). Estudo qualitativo sobre boas práticas em mediação no Brasil. Brasília: Ministério da Justiça, 

Secretaria de Reforma do Judiciário, 2014, p. 53-54). 
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A questão já foi reposicionada em trabalhos anteriores para se perguntar quanto de 

acordo seria desejado para se manter o equilíbrio do sistema543, especialmente pela produção 

de bens públicos pela adjudicação, como o reconhecimento de direitos e a formação ou 

consolidação interpretações sobre normas jurídicas. Todavia, se reconhece que é difícil 

mensurar essa questão.  

Assim, as perguntas que fazemos são: de que formas a adjudicação influencia 

positivamente – ou não – o procedimento e os resultados dos meios consensuais? De que formas 

a adjudicação e os meios consensuais podem se articular para gerar melhores resultados?  

A premissa aqui adotada é que os meios consensuais são influenciados de diversas 

formas pelo processo adjudicatório estatal, e, quanto mais o sistema de justiça assimila práticas 

consensuais, mais ele articula uma integração entre adjudicação e meios consensuais.  

Uma hipótese para essa questão é a de que o uso dos meios consensuais de forma 

institucionalizada, fomentada ou chancelada pelo sistema de justiça , não deve ser tratado como 

assunto primordialmente privado. O elemento de consenso entre as partes não poderia retirar 

totalmente o procedimento e o resultado da esfera de qualquer influência, regulação ou controle 

pelas instituições de justiça. A assimilação dos meios consensuais pelo sistema de justiça deve 

ser desenhada de forma a reproduzir a produção de bens públicos da “boa” adjudicação e evitar 

a produção de malefícios públicos, em consonância com o exposto no item 2.2.2.   

 

 

4.2. Um modelo para análise da interação entre adjudicação e meios consensuais.  

 

Propõe-se aqui um modelo para realizar esta análise. O presente capítulo tem caráter 

teórico, com base em hipóteses de interação entre adjudicação estatal e meios consensuais.  

Para entender essas interações, serão utilizadas duas bases teóricas complementares. 

A primeira delas é composta pela ideia de “emergência e transformação das disputas”, 

que é baseada no modelo proposto por William L. F. Felstiner, Richard L. Abel e Austin Sarat, 

e chama a atenção para a necessidade de estudos a respeito do surgimento e transformação das 

disputas: como experiências se transformam em queixas, queixas se transformam em disputas 

e disputas tomam diferentes formas em diferentes fóruns544.  

                                                           
543 A respeito, confira-se: LUBAN, David. Settlements and the Erosion of the Public, cit., p. 2642. 

544 FELSTINER, William L.F.; ABEL, Richard L.; SARAT, Austin. The Emergence and Transformation of 

Disputes: Naming, Blaming, Claiming… Law & Society Review, v. 15, n. 3/4, p. 631-654, 1980-1981, p. 632. 
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Em síntese, para que as disputas emerjam e para que medidas em relação a ela sejam 

tomadas, é necessário, primeiramente, que uma experiência lesiva não percebida se transforme 

em uma experiência lesiva percebida (naming) 545.  

A próxima etapa é a transformação dessa percepção em uma queixa, o que ocorre 

quando quem se sente lesado atribui a culpa a outro indivíduo ou entidade, o que pressupõe um 

sentimento de que a lesão foi injusta e uma crença de que algo deve ser feito a respeito (blaming) 

546.  

Passa-se, então, para a etapa de transformação, quando alguém apresenta sua queixa à 

pessoa ou entidade que entende ser responsável pela sua lesão (claiming). Se a demanda for 

rejeitada, parcialmente atendida ou se houver demora na resposta, então surge uma disputa547. 

Segundo os autores, a maior parte das pesquisas sociojurídicas não se atenta ao trajeto 

das disputas, que se inicia nesses estágios primários da transformação. Neles incidem inúmeros 

fatores de transformação, muitos deles subjetivos, como sentimentos, relacionamentos, 

características pessoais, resiliência, entre outros. Uma maior atenção a eles, com foco nos 

sujeitos do conflito, permitiria uma melhor avaliação e aprimoramento do acesso à justiça, 

alertando para os riscos de, ao estudar tal tema, se considerar apenas as instituições e as disputas 

que já se apresentaram de tal forma548. 

A adoção da pauta de pesquisa para a presente tese vai até este ponto, pois, em que 

pesem as advertências, entendemos que o estudo de um modelo de interação entre adjudicação 

e meios consensuais parte da análise das instituições como agentes de transformação das 

disputas.  

Esta estratégia de abordagem não abraça completamente o modelo, mas também com 

ele não conflita, pois adota suas ideias para desenvolver um recorte específico da atuação do 

processo judicial como agente transformador da trajetória das disputas, o que, por sinal, é 

admitido pelos autores como uma abordagem válida a partir do marco teórico construído549. 

Em segundo lugar, retomamos as ideias de Marc Galanter sobre a pirâmide de 

resolução de disputas, em que o autor descreve os fóruns e técnicas mais primitivos utilizados 

                                                           
545 FELSTINER, William L.F.; ABEL, Richard L.; SARAT, Austin. The Emergence and Transformation of 

Disputes, p. 633-636. 
546 FELSTINER, William L.F.; ABEL, Richard L.; SARAT, Austin. The Emergence and Transformation of 

Disputes, p. 633-636. 
547 FELSTINER, William L.F.; ABEL, Richard L.; SARAT, Austin. The Emergence and Transformation of 

Disputes, p. 633-636. 
548 FELSTINER, William L.F.; ABEL, Richard L.; SARAT, Austin. The Emergence and Transformation of 

Disputes, p. 637. 
549 Cf. FELSTINER, William L.F.; ABEL, Richard L.; SARAT, Austin. The Emergence and Transformation of 

Disputes, p. 647-649. 
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quando há o reconhecimento de uma disputa, até chegar à adjudicação estatal. Relembremos 

que não se trata de um modelo prescritivo, que afirma a preferência de um método sobre o 

outro, mas sim de uma modelo para descrever a trajetória das disputas.  

Segundo o autor, as disputas se transformam conforme avançam na pirâmide. Por 

exemplo, quando chegam ao Judiciário, as disputas são reformuladas em termos legais, o que 

pode reduzir o seu escopo. Disputas difusas podem se tornar mais focadas e estreitas, e até 

mesmo se afunilar para a responsabilização de indivíduos específicos. Ou, ao contrário, podem 

expandir, para consideração de um feixe maior de situações e relacionamentos. Em resumo, a 

disputa que emerge no Judiciário é diferente daquela que lá chega550.  

Esse é o modelo teórico adotado e que nos permite analisar como a adjudicação 

interfere na percepção de danos, emergência de queixas, comunicação de demandas e 

processamento consensual de disputas. 

Aqui, a forma como o Poder Judiciário interfere nessas etapas será tratado 

considerando-o como detentor do poder jurisdicional, ou seja, o poder de decidir 

imperativamente controvérsias551, atividade que se consubstancia na adjudicação estatal.  

 

 

4.3. O impacto das decisões judiciais nos resultados dos meios consensuais. 

 

4.3.1. “Bargaining in the shadow of the law” e os sinais enviados pelo Judiciário. 

 

A ideia de um trajeto das disputas, que passe por fases primitivas de percepção e e 

comunicação para só então tornarem-se disputas veiculáveis em algum mecanismo de solução 

de disputas, sugere, como já visto no item 1.6.3, que um número muito reduzido de lesões, 

queixas, demandas e disputas tornam-se efetivamente litígios judiciais.  

Como explica Marc Galanter, a observação sobre o uso limitado do Judiciário em 

decidir direta e totalmente as disputas não significa, todavia, falta de importância do Judiciário 

na grande matriz de disputas e regulação552.  

O impacto da litigiosidade não se dá apenas em relação aos casos adjudicados. Isso 

porque a adjudicação estatal provê um pano de fundo de normas e procedimentos que orientam 

                                                           
550 GALANTER, Marc. Reading the Landscape of Disputes, cit., p. 19. 
551 Cf. SALLES, Carlos Alberto de. A arbitragem na Solução de Controvérsias Contratuais da Administração 

Pública. Tese (livre-docência). São Paulo, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2010, p. 131 
552 GALANTER, Marc. Reading the Landscape of Disputes, cit., p. 32. 
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as negociações. Essa contribuição inclui, mas não se limita, comunicar a um potencial litigante 

o que pode ocorrer caso ele busque uma resolução judicial553. 

Buscando desenvolver uma teoria sobre a negociação em divórcios, Robert Mnookin 

e Lewis Kornhauser acabaram por propagar uma ideia mais ampla.  

Segundo os autores, os resultados de uma negociação podem ser determinados por 

alguns fatores, dentre os quais alguns não têm relação com o comportamento dos órgãos 

judiciais, e são: as preferências pessoais das partes, seus comportamentos estratégicos, os custos 

de transação e a respectiva capacidade das partes em suportá-los554.  

Os demais, todavia, têm relação direta com a atividade judicial, a saber: a) os 

“bargaining endowments”555 criados por regras legais que indicam a particular composição que 

o Judiciário imporá em sua decisão caso o acordo não seja atingido e b) o grau de incerteza da 

solução legal na hipótese de o caso ir a julgamento556.  

Assim, o resultado que o direito imporá a certa disputa, caso não haja acordo, provê às 

partes determinadas “fichas de negociação”, elementos que podem ser utilizados para balizar 

resultados autocompositivos557.  

Como explica Marc Galanter, a lógica pode ser expandida, por exemplo, para os casos 

envolvendo responsabilidade civil: as regras legais e a jurisprudência aplicável a casos similares 

provêm fichas de barganha que são utilizadas na negociação de acordos. Em casos cujo 

julgamento tem “impacto estendido” – como ocorre com os precedentes na “common law”, e 

com os julgamentos por amostragem previstos no ordenamento brasileiro –, as decisões 

judiciais fornecem, com mais intensidade, standards de negociação entre as partes558. 

                                                           
553 GALANTER, Marc. Reading the Landscape of Disputes, cit., p. 32. 
554 MNOOKIN, Robert H.; KORNHAUSER, Lewis. Bargaining in the Shadow of the Law: The Case of Divorce. 

The Yale Law Journal, v. 88, n. 5, pp. 950-997, abr./1979, p. 966. 
555 Não foi localizada nos dicionários consultados uma tradução convincente para “endowment”, Em geral, o 

significado de “endowment” é ligado a “doação”, “dotação” ou “dom” (Ver: WHEMEIER, Sally (Ed.). Oxford 

advanced learner´s dictionary. 7. ed. Oxford: Oxford University Press, 2005, p. 504). Em razão da falta de uma 

tradução precisa para o sentido que se pretende dar, utilizaremos a palavra estrangeira, no sentido de algo de que 

o disputante é dotado (um argumento, uma regra legal, um critério) pelas decisões judiciais proferidas em outros 

casos. 
556MNOOKIN, Robert H.; KORNHAUSER, Lewis. Bargaining in the Shadow of the Law, cit., p. 966. 
557MNOOKIN, Robert H.; KORNHAUSER, Lewis.. Bargaining in the Shadow of the Law, cit., p. 968. No mesmo 

sentido, Carrie Menkel-Meadow afirma que os acordos são afetados por precedentes, tanto na “ratio decidendi” 

de chegar a soluções consensuais particulares quanto na criação de novos precedentes pelos próprios acordos. Os 

precedentes se fazem ouvir em todos os acordos, até naqueles que os contrariam, até porque uma das razões pelas 

quais as partes podem escolher realizar um acordo é justamente evitar os efeitos da legislação (MENKEL-

MEADOW, Carrie. Whose Dispute Is It Anyway, p. 268-2681). 
558 GALANTER, Marc. Reading the Landscape of Disputes, cit., p. 33. Galanter ainda salienta que as regras criadas 

jurisprudencialmente são importantes do ponto de vista de balizamento das negociações, afirmando que, se 

desejamos que juízes sigam padrões públicos ao declarar responsabilidade, especialmente dos atores mais 

poderosos, então são necessários pronunciamentos judiciais suficientes para tanto. (GALANTER, Marc. The 
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Isso não significa que julgados que não disponham dessa força vinculante não exerçam 

essa influência. Nesse sentido, a jurisprudência também exerce importante papel. Como explica 

Carlos Alberto de Salles, “jurisprudência tem o sentido de conjunto de julgados, relacionados 

a uma situação de fato específica, a um posicionamento jurídico, a um período de tempo e, 

evidentemente, a determinado órgão julgador”559.  

O problema da jurisprudência, segundo o autor, é a dificuldade em definir seu campo 

de aplicação nos casos concretos, ou seja, estabelecer uma correta correlação entre o 

entendimento nela consolidado e as circunstâncias fáticas específicas do caso individual. 

Ademais, na ausência de súmulas editadas por determinado tribunal, identificar a jurisprudência 

dominante é tarefa problemática560. 

Não obstante essas ponderações, o autor afirma que a jurisprudência serve como 

técnica persuasiva para fundamentação de julgados posteriores, auxiliando o julgador a 

fundamentar suas decisões561.  

Já o precedente é uma “técnica decisória pela qual a identidade de um julgado de um 

caso submetido a julgamento permite que o subsequente se baseie nas mesmas razões de decidir 

daquele anterior”562. O precedente nasce no julgamento do segundo caso, quando o juiz avalia 

se “do caso anterior é possível extrair uma ‘ratio decidendi’ suficientemente convincente a 

ponto de elevar-se a um binding precedent, idôneo a formatar a resolução dos casos afins”563.  

Nos países da “common law”, os precedentes possuem força normativa, sendo a 

principal fonte de normas desses sistemas, embora não a única. Já no sistema brasileiro, e em 

outros sistemas da “civil law”, argumenta Carlos Alberto de Salles não ser possível falar em 

precedente como fonte normativa, mas sim como instrumento interpretativo, de uniformização 

do sentido emprestado a determinada norma legal.  

A sua aplicação pode contribuir para uniformidade das decisões judiciais. Ademais, 

da perspectiva do sistema jurídico, os precedentes geram maior adesão, por melhor depurar o 

sentido das normas564. 

                                                           
hundred-year trial decline and the Third Years War. Stanford Law Review, v. 57, n. 5, p. 1255-1274, 2005, p. 

1272). 
559 SALLES, Carlos Alberto de. Precedentes e jurisprudência no Novo CPC: novas técnicas decisórias? 

GRINOVER, Ada Pellegrini et al. O Novo Código de Processo Civil – Questões controvertidas. São Paulo: Atlas, 

2015, p. 77-88, p. 80. 
560 SALLES, Carlos Alberto de. Precedentes e jurisprudência no Novo CPC, cit., p. 80. 
561 SALLES, Carlos Alberto de. Precedentes e jurisprudência no Novo CPC, cit., p. 80-81. 
562 SALLES, Carlos Alberto de. Precedentes e jurisprudência no Novo CPC, cit., p. 81. 
563 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Sistema brasileiro de precedentes: natureza, eficácia, operacionalidade. 

2. ed. São Paulo: RT, 2016, p. 445. 
564 SALLES, Carlos Alberto de. Precedentes e jurisprudência no Novo CPC, cit., p. 85. 



189 
 

No Brasil, o que chamamos de “precedente” é peculiar, pois é formado “de trás para 

diante”: os juízes dos casos precedentes, ao uniformizarem jurisprudência ou emitirem súmulas, 

firmam parâmetros de interpretação para casos análogos pelos juízes subsequentes565.  

Assim, o Código de Processo Civil criou meios processuais que Salles chama de 

“superprecedentes”, com força verdadeiramente vinculante. Incluem-se entre eles: as súmulas 

do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que sumarizam os julgamentos 

em primeiro grau pela sua aplicação (art. 332, inc. I); os incidentes de resolução de demandas 

repetitivas e de assunção de competência; e os recursos especial e extraordinário repetitivos566.  

Pela maior clareza e uniformidade que os superprecedentes apresentam em relação à 

jurisprudência, pode-se imaginar, em um primeiro momento, que eles exerçam maior influência 

na composição consensual do que a jurisprudência. Contudo, pela própria clareza dos sinais 

que eles enviam, é possível também que eles simplesmente desmobilizem quaisquer demandas 

que vão contra ele, encerrando qualquer propensão ao acordo por parte daquele beneficiado 

pelo precedente.  

Uma hipótese pode emergir dessa discussão: o litigante repetitivo pode se tornar mais 

propenso a um acordo quando o procedente lhe é certamente desfavorável; por outro lado, pode 

ser totalmente refratário a qualquer possibilidade de acordo quando o precedente lhe é 

favorável. 

Um exemplo prático pode dar algumas pistas sobre a relação entre a uniformização de 

jurisprudência e a prática consensual dos litigantes repetitivos.  

Em pesquisa empírica anteriormente realizada na Procuradoria-Geral do Município de 

São Paulo, identificamos que a Administração Pública Municipal, a partir dos posicionamentos 

jurisprudenciais, emite “Súmulas de Jurisprudência Administrativa” para orientar a conduta 

sobretudo dos procuradores judiciais, possibilitando, dentre outras condutas, a não interposição 

de recursos e, em escala menor, o reconhecimento jurídico do pedido.  

Identificou-se que o Município, em regra, não transige em juízo, exceto se sua conduta 

constitui evidente erro ou se há súmula embasando o acordo. Assim, o acordo é realizado 

raramente, para evitar as verbas sucumbência quando há uma chance muito grande de o 

Município perder a ação judicial567. 

 

                                                           
565 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Sistema brasileiro de precedentes, cit., p. 445. 
566 SALLES, Carlos Alberto de. Precedentes e jurisprudência no Novo CPC, cit., p. 84. 
567 BERGAMASCHI, André Luís. A resolução dos conflitos envolvendo a administração pública por 

mecanismos consensuais, cit., p. 77, 244 249,  
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4.3.2. Regras procedimentais também enviam sinais para as práticas consensuais. 

 

Essas “dotações” para a negociação conferidas pelo Judiciário incluem não apenas o 

elemento substantivo da solução de determinada disputa, por exemplo, o reconhecimento do 

direito subjetivo exigido ou da responsabilidade de determinada entidade, mas também regras 

procedimentais568.  

Regras legais e as interpretações judiciais sobre questões processuais também 

impactam os processos consensuais na medida em que alteram a alternativa a eles, ou seja, a 

judicialização da questão569.  

Assim, podemos listar uma série de situações processuais que, conforme forem 

normatizadas e interpretadas oficialmente, influem na avaliação dos disputantes sobre a 

conveniência de uma saída consensual ou sobre o conteúdo dessa solução, como regras sobre 

acesso, regras probatórias, existência ou não de recursos, entre outros.  

A maior facilidade em acionar o Poder Judiciário para determinado tipo de demanda 

pode desestimular o acordo ou melhorar a posição negocial da parte beneficiada pelo acesso. 

As regras, como, por exemplo, a inexistência de custas nos Juizados Especiais, podem 

desestimular os consumidores a entrarem em acordo com fornecedores recalcitrantes ou 

faltosos que oferecem soluções percebidas como insuficientes. 

Galanter adverte, todavia, que as normas postas são apenas uma parte deste 

“endowment” conferido pelo Judiciário. A demora, o custo e a incerteza podem, eles mesmos, 

ser produto dessas normas e fazem parte desse “endowment”570.  

Exemplificando, a disponibilidade de recursos contra decisões judiciais e os efeitos 

desses recursos – se suspendem ou não os efeitos da decisão recorrida – influem no tempo 

estimado para a satisfação de um direito reconhecido. Pode-se cogitar também que um sistema 

eficiente e abrangente de tutelas provisórias e a maior facilidade em obtê-las em determinadas 

situações também afeta o elemento do tempo, e também faz parte desse “endowment” provido 

pelo Judiciário. 

A partir de levantamento empírico sobre as décadas de 70, 80 e 90 nos Estados Unidos, 

Galanter constata uma diminuição na quantidade relativa de julgamentos. Entre os efeitos dessa 

diminuição, está a mudança nos critérios que orientam a própria atividade consensual. Uma vez 

                                                           
568 GALANTER, Marc. Reading the Landscape of Disputes, cit., p. 33. 
569 GALANTER, Marc. Reading the Landscape of Disputes, cit., p. 33. 
570 GALANTER, Marc. Reading the Landscape of Disputes, cit., p. 33. 
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que ela se dá, como visto, “sob a sombra da lei”, a influência das regras e precedentes continua 

presente, mas muito mais entrelaçada com considerações a respeito de custos, tempo, 

publicidade, confidencialidade, estado das provas, entre outras contingências além das normas 

legais571. 

Os “sinais” que orientam os acordos passam a ser ligados, muitas vezes, não mais a 

pronunciamentos judiciais sobre a determinação de fatos e normas legais, mas sim a 

pronunciamentos não terminativos, ligados ao gerenciamento dos processos judiciais572. 

Além disso, apresenta dados empíricos de que, na ausência de julgamentos, o processo 

adjudicatório tende a ser engolido pelo processo de barganha que o circunda. A dissolução de 

standards legais ocorre, por exemplo, nas “class actions” que envolvem valores mobiliários, 

onde praticamente todos os casos terminam em acordo. Nesses casos, não seria sequer possível 

basear os acordos nos méritos da causa porque os advogados sequer seriam capazes de estimar 

os resultados de um julgamento, não havendo nada que “faça sombra” ao processo de 

negociação573. 

A ideia de que as regras legais e atuação judicial conferem “fichas de negociação” é 

um ponto de partido primário, mas importante para entender os impactos que as regras em si e 

a forma como elas são ou não aplicadas pelo Judiciário influem nos degraus “mais baixos” da 

pirâmide.  

 

 

4.3.3. Incerteza da solução judicial. 

 

Para que as regras legais e a interpretação judicial sobre elas realmente confiram 

“fichas de negociação”, elas devem ser claras. No entanto, elas quase nunca são. 

Como explicam Robert Mnookin e Lewis Kornhauser, na maior parte das vezes, o 

resultado de uma imaginada ação judicial está longe de ser certo, havendo, na verdade, um 

amplo número de soluções possíveis574.  

Em hipóteses ideais, os disputantes em uma mesa de negociação podem conhecer, de 

forma simétrica, os possíveis riscos e as chances de êxito em determinado caso. Contudo, a 

                                                           
571 GALANTER, Marc. The Vanishing Trial, cit., p. 524.  
572 GALANTER, Marc. The Vanishing Trial, cit., p. 524.  
573 GALANTER, Marc. The Vanishing Trial, cit., p. 525-526.  
574 MNOOKIN, Robert H.; KORNHAUSER, Lewis. Bargaining in the Shadow of the Law, cit., p. 969-970. 
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realidade dos litígios é mais complexa, e o conhecimento dos envolvidos é mais incompleto e 

menos simétrico do que na hipótese575. 

Podemos mencionar como fonte de incertezas o uso de conceitos indeterminados e 

cláusulas gerais nas normas legais, cujo conteúdo deve ser preenchido nas instâncias judiciais, 

como, por exemplo, o “princípio do melhor interesse do menor” nas disputas sobre guarda576.  

Quando o resultado judicial é incerto, segundo Mnookin e Kornhauser, o fator que 

emergirá como relevante na determinação do resultado de uma negociação é a tolerância ou 

aversão das partes ao risco577, o que é uma característica pessoal que, no plano da transformação 

das disputas, tem papel fundamental578. 

Assim, a obscuridade da jurisprudência e a incerteza do resultado judicial são, por si 

só, elementos que favorecem a realização de acordos579. 

 

 

4.3.4. Mobilização e desmobilização de demandas. 

 

Mais do que fornecer “fichas de negociação”, a atuação do Judiciário pode encorajar 

indivíduos e advogados a perseguir certas reivindicações. Trata-se de influência nas etapas de 

“blaming” – em que os indivíduos percebem uma injustiça em uma situação danosa e um 

responsável pela lesão – e “claiming” – em que os indivíduos dão voz a essa percepção e 

dirigem-na diretamente ao causador da lesão ou a algum fórum de solução de disputas. 

O próprio litígio pode fornecer sinais para a agregação de interesses de forma 

organizada, transmitindo consciência das queixas (“grievances”) e desafiando o estado das 

coisas. Por outro lado, também por efeito dos litígios, queixas podem perder legitimidade, 

demandas podem ser desencorajadas e capacidades organizacionais podem ser dissipadas. A 

esses fenômenos, Galanter dá o nome de mobilização e desmobilização580. 

Segundo o autor, as decisões judicias produzem poderosos efeitos quando mandam 

sinais positivos. Um grande exemplo citado é o caso das vítimas de exposição a amianto.  

                                                           
575 MNOOKIN, Robert H.; KORNHAUSER, Lewis. Bargaining in the Shadow of the Law, cit., p. 969-970. 
576 MNOOKIN, Robert H.; KORNHAUSER, Lewis. Bargaining in the Shadow of the Law, cit., p. 977. 
577 MNOOKIN, Robert H.; KORNHAUSER, Lewis. Bargaining in the Shadow of the Law, cit., p. 971. 
578 FELSTINER, William L.F.; ABEL, Richard L.; SARAT, Austin. The Emergence and Transformation of 

Disputes, p. 640. 
579 MENKEL-MEADOW, Carrie. Whose Dispute Is It Anyway, p. 2680. 
580 GALANTER, Marc; CAHILL, Mia. Most Cases Settle, p. 1.384. 
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A litigância em torno desse tema formou o que Galanter chama de “congregation of 

cases”, ou seja, um grupo de casos unidos por características comuns e que compartilham uma 

mesma história581.  

A história se inicia no meio dos anos 60, com alguns casos isolados em que foi 

reconhecida a responsabilidade dos produtores por exposição ao amianto. A passagem do tempo 

permitiu identificar mais características danosas do produto, disseminar novas possibilidades 

de reparação, incluindo “punitive damages”, e mobilizar um número maior de vítimas582. Esse 

caso deu origem a inovações institucionais, como a criação de um grupo organizado de 

advogados de vítimas do amianto583. 

Por outro lado, o litígio desencoraja a mobilização em matérias rechaçadas 

veementemente pelo Judiciário. 

O autor admite que acordos também possuem efeitos de mobilização ou 

desmobilização comparáveis. O autor cita como exemplo um acordo no valor de US$ 3,7 

bilhões, em que quatro grandes empresas farmacêuticas concordaram em indenizar vítimas de 

implantes mamários de silicone, a quais alegavam ter desenvolvido doenças em razão deles. O 

acordo foi realizado no ano de 1994 e o juiz que conduzia o caso em Birmingham, Alabama, 

tornou-o público em 03 de abril daquele ano584.  

Segundo Galanter, a publicidade do acordo gerou efeitos mobilizadores, com a 

indução de milhares de mulheres a fazer reivindicações pelos danos causados por implantes, a 

inspiração para vítimas de outros produtos clínicos e a propositura de demandas coletivas585. 

Esse efeito depende, todavia, do nível de publicidade e de penetração da informação 

sobre o litígio ou o acordo.  

A confidencialidade pode evitar a mobilização para novas demandas. Um litígio 

coletivo promovido por uma associação que não seja objeto de uma divulgação aos possíveis 

beneficiários também tem limitados efeitos mobilizadores. No Brasil, a falta de um instrumento 

eficaz para dar ciência dos interessados a respeito da existência do processo coletivo é citada 

como um dos grandes problemas que comprometem a sua efetividade586. 

                                                           
581 GALANTER, Marc. Case congregations and their carrers. Law & Society Review, v. 24, n. 2, p. .371-395, 

1990, p. 371-372. 
582 GALANTER, Marc. Case congregations and their carrers, cit., p. 390. 
583 GALANTER, Marc. Case congregations and their carrers, cit., p. 392. 
584 Ver detalhes em: KOLATA, Gina. Details of Implant Settlement Announced by Federal Judge. Disponível 

em: <https://www.nytimes.com/1994/04/05/us/details-of-implant-settlement-announced-by-federal-judge.html>. 
585 GALANTER, Marc; CAHILL, Mia. Most Cases Settle, cit., p. 1.384. 
586 “No Brasil, considerando sua inspiração no modelo norte-americano, também é possível encontrar as figuras 

da adequada representação e notificação dos ausentes, porém, infelizmente, em proporção e importância muito 

inferiores àquelas assumidas no modelo que tomou por inspiração. Feita apenas por meio de edital, no Brasil, a 

notificação dos interessados é completamente incipiente e ineficaz, vale dizer, inadequada, de modo que raramente 
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Felstiner relaciona o nível de publicidade de uma decisão aos seus efeitos 

mobilizadores relatando um caso de uma mulher que sofreu uma revista vexatória em uma 

simples abordagem de rotina pelos policiais de trânsito. Essa pessoa obteve êxito em uma 

demanda indenizatória contra o departamento policial responsável e, em seguida, televisionou 

sua vitória em um programa local em Chicago, o que fez com que centenas de mulheres 

ligassem para a emissora relatando situações semelhantes587.  

A ocasião ainda fez com que uma demanda que, a princípio, era individual e 

monetizada, ao ser comunicada a um grupo de possíveis interessados, deu voz às queixas de 

outras mulheres, coletivizando a questão e criando, assim, um sentimento de direito mais 

generalizado588. 

 

 

4.3.5. O Judiciário como limitador do escopo das demandas e disputas. 

 

As demandas não surgem na sociedade em termos específicos. Muitas vezes, aqueles 

que estão passando por uma situação lesiva elaboram suas demandas em termos mais genéricos 

(como uma demanda por “justiça”), passando por demandas mais delimitadas (como a 

“reparação de um dano”), até demandas mais específicas (como “reparação em dinheiro”).  

As demandas também podem se dar em termos procedimentais: as pessoas podem 

demandar participação direta ou representação em determinado processo decisório. 

Felstiner aponta que o Judiciário tem um grande poder de transformar e limitar as 

disputas. O corpo de normas que o Judiciário aplica filtra os elementos da demanda que serão 

tidos como relevantes. Ademais, as normas processuais estreitam o escopo das questões que 

podem ser submetidas e limitam as provas que são cabíveis589. 

O Judiciário pode ainda transformar as disputas em razão da limitação de seus 

instrumentos. Sobre esse tema, Felstiner exemplifica com um caso hipotético das vítimas de 

um produto defeituoso. Algumas dessas vítimas podem desejar forçar o fornecedor a alterar o 

                                                           
os titulares dos direitos individuais tomam efetivo conhecimento do processo coletivo que se encontra em curso” 

(SILVESTRE, Gilberto Fachetti; NEVES, Guilherme Valli de Moraes; GUSELLA, Gabriela Azeredo. Tutela 

Procesual Coletiva: os impactos e as novidades do novo Código de Processo Civil. Anais do II Congresso de 

Processo Civil Internacional. Vitória, p. 303-319, 2017, p. 311-312). 
587 FELSTINER, William L.F.; ABEL, Richard L.; SARAT, Austin. The Emergence and Transformation of 

Disputes, cit., p. 643. 
588 FELSTINER, William L.F.; ABEL, Richard L.; SARAT, Austin. The Emergence and Transformation of 

Disputes, cit., p. 643-644. 
589 FELSTINER, William L.F.; ABEL, Richard L.; SARAT, Austin. The Emergence and Transformation of 

Disputes, cit., p. 647. 
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processo de produção e aprimorar o produto. Todavia, o que o Judiciário pode conceder a esses 

consumidores é apenas uma compensação financeira pelos danos sofridos. Dessa forma, as 

próprias vítimas do defeito transformam a sua concepção do que seria uma boa solução, de um 

bem coletivo (segurança) para um enriquecimento individual.  

Advogados são importantes nesse processo de transformação da disputa, pois eles 

traduzem em termos legais as demandas de seus clientes, além de filtrar demandas que, por 

qualquer razão, não desejam perseguir590.  

Segundo Felstiner, a conduta dos advogados contribui para a transformação das 

disputas em demandas pecuniárias, para que seus honorários possam ser pagos a partir do êxito 

nessa empreitada591. 

Ademais, nos meios adjudicatórios, o protagonismo da condução do caso costuma ser 

do advogado, reduzindo o interessado a um papel mínimo, o que altera sua própria atitude 

perante a disputa592. 

Uma crítica à adjudicação e favorável aos meios consensuais é que, justamente, o 

sistema de regras materiais e processuais aplicadas pelo Judiciário reduz a maioria das disputas 

legais a disputas monetizadas, mesmo que em seu bojo sejam discutidos importantes valores 

públicos593, como dignidade humana, segurança ambiental, entre outros. 

O argumento é favorável às práticas consensuais pois estas, por não estarem 

circunscritas apenas a discussões legais, permitem uma transformação mais ampla da demanda. 

Em tese, oferecem ao menos a promessa de gerar soluções integrativas em que se discutam 

outros itens que não só valores pecuniários, como relacionamentos e condutas futuras, 

retratações, novos contratos, entre outros594. Vale, contudo, a ressalva feita no item 2.2.3 no 

sentido de que alguns autores já observaram que as soluções integrativas reais, na prática, são 

raras. 

 

 

4.3.6. Decisões judiciais legitimam ou enfraquecem outros fóruns de solução de 

disputas.  

 

                                                           
590 GALANTER, Marc. Reading the Landscape of Disputes, cit., p. 19. 
591 FELSTINER, William L.F.; ABEL, Richard L.; SARAT, Austin. The Emergence and Transformation of 

Disputes, cit., p. 647. 
592 FELSTINER, William L.F.; ABEL, Richard L.; SARAT, Austin. The Emergence and Transformation of 

Disputes, cit., p. 647. 
593MENKEL-MEADOW, Carrie. Whose Dispute Is It Anyway, cit., p. 2673-2674. 
594MENKEL-MEADOW, Carrie. Whose Dispute Is It Anyway, cit., p. 2675. 
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Como a estrutura piramidal concebida por Galanter evidencia, o Judiciário enquanto 

fórum de solução de disputas é acompanhado por uma vasta gama de instituições rivais e 

complementares que dividem com ele a função de resolução de disputas. 

As sociedades são dotadas desses fóruns mais ou menos informais – como igrejas, 

escolas, sindicatos, associações de comércio, corporações – onde grande parte das disputas e 

controles ocorrem. Nesses fóruns, há enunciação de normas e aplicação de sanções, com 

variados graus de organização e autoconsciência. Galanter denomina essas instâncias de 

“embedded foruns”595. 

Avançando na oficialidade e proximidade com o Estado, há instâncias de enunciação 

de normas e solução de disputas mais reguladas e autoconscientes, sendo que essas atribuições 

são muitas vezes institucionalizadas.  

Podemos citar como exemplos, no mercado de capitais, a Bolsa de Valores ou 

associações de autorregulação, como é o caso da Associação Brasileira das Entidades dos 

Mercados Financeiro e de Capitais – Anbima, que possuem grande impacto regulatório nas 

atividades envolvidas em seu objeto. 

Em mais um passo de oficialidade, a Lei atribuiu a órgãos administrativos ligados a 

competência para decidir conflitos imperativamente, de forma muito próxima à jurisdição 

estatal, ainda que tais decisões estejam sujeitas a revisão judicial. São exemplos os tribunais de 

impostos e taxas, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE596, e a Comissão 

de Valores Mobiliários – CVM. Outro exemplo é a atuação sancionatória dos Procons, baseada 

no art. 56 do CDC597. 

Entrelaçados nesses diversos fóruns, diversos meios de composição de disputas 

reconhecidos como “equivalentes jurisdicionais”598 podem estar presentes, com maior ou 

menor institucionalização. São arbitragens que ocorrem no âmbito desses diversos fóruns e que 

se adequam aos termos da Lei n. 9.307/96, decidindo conflitos com pretensão de definitividade, 

e conciliações e mediações em que as autocomposições atingidas se tornem títulos executivos. 

Como explica Galanter, nesses diversos fóruns, podemos encontrar paralelos e 

analogias com os processos e atividades intelectuais que caracterizam o “grande” sistema legal, 

nacional, público e oficial. 

                                                           
595 GALANTER, Marc. Reading the Landscape of Disputes, cit., p. 34-36. 
596 SALLES, Carlos Alberto de. A arbitragem na solução de controvérsias contratuais da administração 

pública, cit., p. 133. 
597 No Estado de São Paulo, a competência é atribuída pela Lei Estadual nº 10.177/1998 e regulada pela Portaria 

Normativa Procon nº 45/2015. 
598 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A resolução dos conflitos e a função judicial no Contemporâneo Estado 

de Direito. São Paulo: RT, 2009, p. 69. 
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As relações entre as disputas, os demais fóruns e o Judiciário são muitas.  

Como explica Galanter, há muitos tipos de disputas que raramente aparecem no 

Judiciário porque são tratadas em outras instâncias, havendo áreas da vida social que não se 

envolvem diretamente com o Judiciário, o que não significa que este não as impacte599. 

Outras disputas que efetivamente chegam até ele muitas vezes já foram moldadas pelo 

seu trânsito em outros fóruns. Outras ainda são levadas que atue como uma “instância de 

apelação” de decisões tomadas em outras instâncias600. 

O que o Judiciário faz ou se recusa a fazer pode conferir poderes regulatórios a esses 

fóruns e, ainda, legitimar a resolução de disputas perante eles. Mudanças nos entendimentos 

judiciais ou no perfil de litigância nas Cortes pode significar mudanças na distribuição das 

disputas entre os fóruns601. 

Ademais, mecanismos de solução de disputas podem ser mais ou menos utilizados de 

acordo com a forma como o Judiciário se relaciona com esses mecanismos. 

Exemplificando, em pesquisa que levantou as interações entre Judiciário e arbitragem 

com base em acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Superior Tribunal 

de Justiça, foi identificado um majoritário respeito a regras importantes para estímulo do uso 

da arbitragem, destacando baixa relativização do princípio “kompetenz-kompetenz”, e 

aplicação técnica do art. 32 da Lei de Arbitragem, no tocante às demandas por anulação de 

sentenças arbitrais, repelindo demandas que busquem apenas rediscutir o mérito da decisão 

arbitral602.  

Essa consistência jurisprudencial a respeito de regras importantes para a arbitragem 

confere segurança jurídica ao mecanismo e o estimula ou ao menos não desencoraja sua adoção.  

Outro exemplo que pode ser dado diz respeito ao Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica – CADE. Levantamento interno do órgão constatou que apenas 13% das suas 

decisões entre os anos de 1994 e 2007 foram anuladas ou modificadas pelo Poder Judiciário, 

validando as práticas decisões e padrões criados pelo órgão. Por outro lado, também se 

identificou que 75% das decisões foram suspensas liminarmente pelo Judiciário até análise da 

demanda por anulação ou modificação, alterando a preocupação do órgão quanto ao fator tempo 

                                                           
599 GALANTER, Marc. Reading the Landscape of Disputes, cit., p. 35. 
600 GALANTER, Marc. Reading the Landscape of Disputes, cit., p. 35. 
601 GALANTER, Marc. Reading the Landscape of Disputes, cit., p. 35. 
602 HADDAD, Ana Olívia Antunes; BERGAMASCHI, André Luís; CREPALDI, Lívia Maria de Souza. Pontos 

de intersecção entre a arbitragem e o Poder Judiciário: uma análise dos julgados do STJ e das Câmaras de Direito 

Privado do TJSP do ano de 2016. Revista Brasileira de Arbitragem, v. 14, n. 54, São Paulo: CBar & IOB, p. 28-

53, 2017, p. 51-53. 
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e, estimulando, assim, o uso mais amplo da consensualidade, por meio da celebração de acordos 

administrativos603. 

 

 

4.4. Aspectos jurídicos da interferência do Judiciário: homologação de acordos 

judiciais e extrajudiciais. 

 

Até o momento abordamos, em análise de cunho descritivo, efeitos gerais da 

adjudicação judicial em outros processos de resolução de disputas. Entrando em aspectos mais 

dogmáticos, cumpre perquirir se o Judiciário possui alguma ingerência efetiva no controle do 

conteúdo de acordos  

A homologação pelo Judiciário é a atividade pela qual se confere a uma 

autocomposição, judicial ou extrajudicial, a eficácia de título executivo judicial. Ou seja, 

confere determinada eficácia à autocomposição alcançada pelos disputantes.  

O artigo 515, incs. II e III, do CPC/15, prevê que a decisão homologatória de 

composição judicial ou extrajudicial terá natureza de título executivo judicial. 

Na conciliação ou mediação realizada judicialmente, o art. 334, §11, do CPC/15 prevê 

que a autocomposição “será reduzida a termo e homologada por sentença”. Já os artigos 20604 

e 28605 da Lei de Mediação indicam que a homologação do acordo é facultativa, mesmo no caso 

de mediação judicial. 

O Código de Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869/1973) previa no art. 475-N, inc. III 

que é título executivo judicial “a sentença homologatória de conciliação ou de transação, ainda 

que inclua matéria não posta em juízo”.  

Esse dispositivo gerava controvérsia sobre a possibilidade de homologação judicial de 

acordo independentemente de litígio prévio, o que levou Superior Tribunal de Justiça a afirmar 

que “uma transação que inclua matéria não posta em juízo está claramente a exigir que a 

                                                           
603 PALMA, Juliana Bonacorsi de. Atuação Administrativa Consensual, cit., p. 259-260. 
604 Art. 20. O procedimento de mediação será encerrado com a lavratura do seu termo final, quando for celebrado 

acordo ou quando não se justificarem novos esforços para a obtenção de consenso, seja por declaração do mediador 

nesse sentido ou por manifestação de qualquer das partes. Parágrafo único. O termo final de mediação, na hipótese 

de celebração de acordo, constitui título executivo extrajudicial e, quando homologado judicialmente, título 

executivo judicial. 
605 Art. 28. O procedimento de mediação judicial deverá ser concluído em até sessenta dias, contados da primeira 

sessão, salvo quando as partes, de comum acordo, requererem sua prorrogação. Parágrafo único. Se houver acordo, 

os autos serão encaminhados ao juiz, que determinará o arquivamento do processo e, desde que requerido pelas 

partes, homologará o acordo, por sentença, e o termo final da mediação e determinará o arquivamento do processo. 
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transação, para ser homologável, tem de se referir a uma lide previamente existente, ainda que 

tenha conteúdo mais amplo que o dessa lide posta”606. 

Hoje, a possibilidade de homologação de autocomposições extrajudiciais que não se 

refiram a um litígio prévio já está pacífica diante da redação do art. 515, inc. II, e §2° do 

CPC/15607.  

Como efeito da homologação, além de obter um regime de execução diferenciado 

(cumprimento de sentença), os disputantes terão uma “chancela” do Judiciário sobre seu acordo, 

o que é um sinal às próprias partes e a terceiros sobre a sua legitimidade.  

No estudo de caso realizado, identificaram-se intensas discussões em torno da 

homologação do TTAC firmado entre União e Estados e a Samarco e suas acionistas. O 

Ministério Público Federal buscou de forma muito incisiva reverter a decisão de homologação 

do acordo.  

A Lei de Ação Civil Pública prevê, no art. 5°, §6°, que o termo de ajuste de conduta 

terá eficácia de título executivo extrajudicial, podendo os compromissos assumidos serem, 

portanto, exigidos independentemente de homologação judicial. Tanto é assim que, em que 

pese a pendência da homologação, os programas previstos no acordo foram sendo 

implementados, a exemplo do PIM. 

Todavia, nota-se que o que estava em jogo era a disputa em torno do reconhecimento 

da legitimidade do acordo perante o Poder Judiciário, o que é simbolicamente importante para 

uma disputa da magnitude do caso do rompimento da Barragem do Fundão.  

A homologação ou a recusa de homologação de um acordo envia sinais fortes para os 

envolvidos no conflito, capazes de transformá-lo de alguma forma. No caso do TTAC, a 

anulação de sua homologação pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região foi lida como um 

sinal de ilegitimidade do acordo608, até porque a própria decisão traz muitos elementos nesse 

sentido609. 

Interessa-nos particularmente os limites do juízo exercido pelo órgão jurisdicional na 

homologação de acordos. 

                                                           
606 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial 1184151-MS. Órgão Julgador: Terceira Turma. 

Relator: Massami Uyeda. Relator p/ o acórdão: Nancy Andrighi. J. em 15.12.2011. 
607 Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste 

Título: (...) II - a decisão homologatória de autocomposição judicial; III - a decisão homologatória de 

autocomposição extrajudicial de qualquer natureza; § 2º A autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho 

ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo. 
608 Em que peso ter havido a anulação apenas da homologação do acordo, e não do acordo em si, o fato foi 

divulgado na mídia como tons fortes: O ESTADO DE SÃO PAULO. Tribunal anula acordo da Samarco com a 

União sobre tragédia em Mariana. Disponível em: <https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,tribunal-anula-

acordo-da-samarco-com-a-uniao-sobre-tragedia-em-mariana,10000070540>. 
609 Para mais detalhes sobre a questão, ver item 5.5.4. 
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4.4.1. Os limites do juízo exercido pelo órgão jurisdicional. 

 

Costuma-se dizer que as atividades homologatórias são conduzidas por um juízo de 

simples delibação610, que se resumiria a uma análise superficial da legalidade do acordo.  

O termo é aplicado com mais frequência no exercício da competência do STJ para 

homologar sentenças estrangeiras, concedendo-lhes exiquibilidade no território nacional. No 

âmbito dessa atividade específica, explica André de Carvalho Ramos, que delibação significa 

“examinar superficialmente ou externamente”, e a lógica do juízo de delibação “é evitar que o 

Estado reanalise o mérito da causa (decisão sobre o bem da vida em litígio), devendo tão 

somente examinar requisitos formais”611. Assim, tal juízo é exercido mediante uma cognição 

limitada sobre (i) aspectos formais, (ii) limites da jurisdição internacional, (iii) preservação do 

contraditório mínimo, (iv) observância da executoriedade da decisão e (v) preservação da 

ordem pública em sentido amplo612.  

As garantias de ampla defesa e contraditório no juízo de delibação se restringem à 

discussão dessas poucas matérias, configurando, portanto, na classificação ensinada por Kazuo 

Watanabe613, uma cognição limitada quanto à extensão (horizontalmente) mas ilimitada 

verticalmente, podendo apurar com profundidade e de forma exauriente as matérias a ela 

submetidas614. 

No processo civil, desenvolve-se pouco esse conceito. Heitor Vitor Mendonça Sica 

afirma que a autocomposição é homologada pelo juiz para “aferir (ainda que em sede de 

cognição sumária) se o direito admitia autocomposição e se as manifestações de vontade foram 

produzidas em conformidade com o ordenamento jurídico”615.  

                                                           
610 O termo foi utilizado pela Ministra Nancy Andrighi ao relatar o acórdão em processo que negou homologação 

judicial a acordo extrajudicial (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial n. 1184151-MS. Órgão 

Julgador: Terceira Turma. Relator: Massami Uyeda. Relator p/ o acórdão: Nancy Andrighi. J. em 15.12.2011). 
611 RAMOS, André de Carvalho. Dignidade humana como obstáculo à homologação de sentença estrangeira. 

Revista de Processo, n. 249, São Paulo, Revista dos Tribunais, nov./2015, versão eletrônica. 
612 RAMOS, André de Carvalho. Dignidade humana como obstáculo à homologação de sentença estrangeira, cit., 

versão eletrônica. 
613 A respeito, ver: WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
614 RAMOS, André de Carvalho. Dignidade humana como obstáculo à homologação de sentença estrangeira, cit., 

versão eletrônica. 
615 SICA, Heitor Vitor Mendonça. Comentário ao art. 515. CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo. 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 804. 



201 
 

Já Fredie Didier Jr. e Hermes Zaneti Jr. afirmam que, nas ações individuais, os acordos 

não dependem de qualquer controle judicial, pois a maior parte delas envolve apenas direitos 

disponíveis, não sendo necessária a intervenção judicial para assegurá-los616. 

Contudo, entendemos que a questão merece maior cuidado. Aqui, retomamos as 

preocupações expostas no Capítulo 2, de que os acordos, mormente quando envolvem 

disparidade de poder, não devem se afastar totalmente das prescrições legais, e a solução 

autocompositiva deve ser adequada para a tutela dos direitos envolvidos. 

 

 

4.4.2. Homologação de acordos para tutela de direitos coletivos. 

 

A homologação de Termos de Ajustamento de Conduta firmados no âmbito de tutela 

de interesses coletivos é cercada de maiores cautelas. Mesmo que a Lei não preveja que o juiz 

deva fazer algum controle desses acordos, a doutrina defende que o princípio da tutela adequada 

e a lógica do processo coletivo impõem balizas mais rigorosas aos acordos, os quais são 

passíveis de revisão pelo juiz.  

Fredie Didier Jr. e Hermes Zaneti Jr. afirmam que o controle do acordo deve ser feito 

na fase homologatória, podendo implicar na sua não homologação, homologação apenas parcial 

ou em recomendação às partes para que promovam alterações nas cláusulas617. 

Como as ações coletivas possuem legitimidade concorrente, defende-se que qualquer 

colegitimado que não tenha participado do acordo possa intervir no processo, com base no art. 

5°, §2°, da Lei n. 7.347/85, para se contrapor à homologação do termo de compromisso ou 

requerer a adaptação de determinadas cláusulas para adequá-lo à tutela dos direitos 

envolvidos618. 

Nas ações coletivas, defende-se que não se pode realizar um mero juízo de delibação, 

diante da necessidade de tutela adequada dos direitos de natureza coletiva. Além disso, a 

doutrina destaca a necessidade de participação, no acordo, dos grupos que serão afetados pela 

composição, bem como participação de outros colegitimados619. 

                                                           
616 DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Justiça multiportas e tutela constitucional adequada: 

autocomposição em direitos coletivos. ZANETI JR., Hermes; CABRAL, Trícia Navarro Xavier. Justiça 

Multiportas: Mediação, conciliação, arbitragem e outros meios de solução adequada para conflitos – Coleção 

Grandes Temas do Novo CPC – v. 9. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 35-66, p. 54. 
617 DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Justiça multiportas e tutela constitucional adequada, cit., p. 53. 
618 DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Justiça multiportas e tutela constitucional adequada, cit., p. 53. 
619 DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Justiça multiportas e tutela constitucional adequada, cit., p. 54-55. 
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A doutrina afirma que o controle deve se dar em relação ao próprio mérito do 

compromisso, se ele atende ao não a tutela adequada dos direitos envolvidos. Também deve se 

dar o controle da representação adequada das partes, ou seja, se há legitimação em concreto 

daquele que celebrou o acordo620. 

Parece-nos que o controle deve ir além de simplesmente verificar se a lei atribui 

legitimidade coletiva àquele que participou do acordo.  

Explica Susana Henriques da Costa que o controle judicial da representatividade 

adequada deve se dar também em relação à pertinência temática entre o interesse que se 

pretende tutelar e as finalidades institucionais ou estatutárias da entidade legitimada621.  

Além da pertinência temática, a autora propõe um controle da representação adequada 

pela qualidade da petição inicial, que permite verificar se a entidade está promovendo 

adequadamente a tutela do direito coletivo622. Poderíamos estender o raciocínio para a 

qualidade da autocomposição atingida pelo legitimado. 

No caso do TTAC firmando entre os União, os Estados, a Samarco e suas acionistas, 

grande parte da crítica desferida a ele diz respeito à ausência de adequação de realização de 

acordo para tutela dos direitos socioambientais e socioeconômicos pelas entidades 

governamentais que tinham dever de fiscalização da atividade poluidora, sendo elas mesmas 

potenciais responsáveis pelos danos causados, o que as colocaria em uma situação de conflito 

de interesse623. 

Esse controle de adequação da representação e da tutela, todavia, não deve ser feito 

sem um debate adequado, que pode se dar tanto pela intervenção dos demais colegitimados (art. 

5°, §2°, da LACP), quanto pela participação do Ministério Público como fiscal da ordem 

jurídica (art. 5°, §1°, da LACP). O debate deve viabilizar, ainda, mecanismos de participação 

dos afetados, conforme visto no item 3.7. 

Vale mencionar que, nos Estados Unidos, os acordos celebrados no âmbito de “class 

actions” dependem de aprovação judicial, conforme a “Rule 23” das “Federal Rules of Civil 

Litigation”, alterada no ano de 2003624.  

                                                           
620 DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Justiça multiportas e tutela constitucional adequada, cit., p. 55. 
621 COSTA, Susana Henriques da. O controle judicial da representatividade adequada: uma análise dos sistemas 

norte-americano e brasileiro. SALLES, Carlos Alberto de. As grandes transformações do processo civil 

brasileiro: homenagem ao Professor Kazuo Watanabe. São Paulo: Quartier Latin, p. 953-978, 2009, p. 975. 
622 COSTA, Susana Henriques da. O controle judicial da representatividade adequada, cit., p. 975. 
623 Para mais detalhes, ver item 5.6. 
624 “(e) Settlement, Voluntary Dismissal, or Compromise. The claims, issues, or defenses of a certified class—or 

a class proposed to be certified for purposes of settlement—may be settled, voluntarily dismissed, or compromised 

only with the court’s approval (…)”. Disponível em: <https://www.federalrulesofcivilprocedure.org/frcp/title-iv-

parties/rule-23-class-actions/>. 
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O controle se dá tanto do ponto de vista do mérito quanto do ponto de vista do devido 

processo legal, devendo o juiz avaliar: se o acordo é justo, razoável e adequado; se a classe 

afetada foi representada adequadamente; se o acordo foi negociado em pé de igualdade; se o 

remédio conferido à classe é adequado, levando em consideração fatores como o custo, os riscos 

e o tempo que o julgamento levaria; e se a proposta trata os membros da classe de forma 

equitativa entre si625. 

Como o acordo tem força vinculante, os membros da classe devem ser notificados para 

que exerçam o direito de se excluir dele e prosseguir buscando judicialmente seus direitos (é o 

que chamam de paradigma “opt-out”). 

Nos Estados Unidos, há doutrina que defende que o Judiciário carece de competência 

para avaliar e aprovar acordos, exceto nos casos em que as próprias partes peçam essa avaliação, 

ou nos casos em que a lei expressamente exija, como é o caso das “class actions”626.  

Outros exemplos na lei americana onde é exigida a aprovação judicial da 

autocomposição são: acordos em direito falimentar; termos de consentimento (“consent 

decrees”) em ações antitruste movidas pelo governo dos Estados Unidos da América; termos 

de consentimento em para despoluição celebrados sob o CERCLA (“Comprehensive 

Environmental Response, Compensation, and Liability Act”); e acordos envolvendo menores 

ou pessoas incapazes627.  

Jeremy T. Hall sustenta que, em todos esses casos, o Judiciário deve avaliar se o acordo 

é justo para as pessoas cujos interesses estão sendo representados em juízo. A competência do 

Judiciário advém, portanto, do reconhecimento, pela Lei, de que é necessário assegurar alguns 

interesses, sejam interesses de partes que não estão pessoalmente representadas em juízo, sejam 

interesses públicos mais amplos628. O autor entende que, fora desses casos, não há base legal 

para avaliação judicial do acordo629. 

                                                           
625 “(2) Approval of the Proposal. If the proposal would bind class members, the court may approve it only after a 

hearing and only on finding that it is fair, reasonable, and adequate after considering whether: (A) the class 

representatives and class counsel have adequately represented the class; (B) the proposal was negotiated at arm’s 

length; (C) the relief provided for the class is adequate, taking into account: (i) the costs, risks, and delay of trial 

and appeal; (ii) the effectiveness of any proposed method of distributing relief to the class, including the method 

of processing class-member claims; (iii) the terms of any proposed award of attorney’s fees, including timing of 

payment; and (iv) any agreement required to be identified under Rule 23(e)(3); and (D) the proposal treats class 

members equitably relative to each other. 
626 Nesse sentido: GRABILL, Jeremy T. Judicial review of private mass tort settlements. Seton Hall Law Review, 

v. 42, p. 123-189, mar./2012,  p. 129. 
627 GRABILL, Jeremy T. Judicial review of private mass tort settlements, cit.,  p. 130-131. 
628 GRABILL, Jeremy T. Judicial review of private mass tort settlements, cit.,  p. 131. 
629 GRABILL, Jeremy T. Judicial review of private mass tort settlements, cit.,  p. 182. 
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O autor narra ainda que uma nova forma de negociação coletiva de acordos individuais 

passou a ser utilizada nos Estados Unidos como alternativa aos acordos firmados em “class 

actions”. Trata-se dos “private mass-tort agreements”, ou acordos privados em ações por 

responsabilidade civil, em que um “liaison counsel”, representante dos demandantes, negocia 

ofertas individuais de indenizaçãto, mediante matrizes e fórmulas de cálculo das indenizações 

que assegurem a sua isonomia630. A aceitação da oferta pelos demandantes deve ser feita 

afirmativamente (paradigma “opt-in”), ao contrário do que ocorre nas “class actions”, em que 

é a exclusão de um afetado que deve ser expressa631. 

Para o autor, a falta de previsão legal e a voluntariedade na aceitação dos acordos 

justificam a desnecessidade de aprovação judicial, e o Judiciário, em vez de analisar o mérito 

das propostas, deveria apenas cuidar de aspectos procedimentais ao longo da negociação, como 

verificar se as negociações estão se dando em condições de isonomia632. 

O exemplo é relevante para a presente tese porque se aproxima bastante do sistema 

engendrado pelo PIM da Fundação Renova, que será analisado mais detalhadamente no 

Capítulo 5. 

 

 

4.4.3. Uma proposta para as composições em casos individuais. 

 

Nos Capítulos 2 e 3, defendeu-se a observância de balizas legais em determinados 

acordos, mesmo que individuais, bem como a necessidade de observância da isonomia e de 

garantias procedimentais nos meios consensuais. Em posição coerente com essas defesas, deve-

se considerar, na atividade homologatória, esses fatores materiais e procedimentais. 

Um primeiro aspecto é a observância do devido processo legal próprio dos meios 

consensuais. Ao juiz cumpre verificar se a produção do acordo observou as garantias de 

imparcialidade do terceiro que interveio, de isonomia nas negociações, e de decisão informada 

das partes, especialmente da parte mais fraca. 

Na perspectiva de que os meios consensuais também são informados pelas garantias 

processuais, Daniela Monteiro Gabbay entende que a não observância do devido processo legal 

mínimo é causa de invalidação do acordo. Em suas palavras: 

 

                                                           
630 GRABILL, Jeremy T. Judicial review of private mass tort settlements, cit.,  p. 124. 
631 GRABILL, Jeremy T. Judicial review of private mass tort settlements, cit.,  p. 125. 
632 GRABILL, Jeremy T. Judicial review of private mass tort settlements, cit.,  p. 182. 
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“A não observância deste devido processo legal mínimo pode ser causa para 

invalidação do acordo obtido entre as partes (assim como ocorre em relação à sentença 

arbitral, quando não observado o devido processo legal, conforme prevê o art. 32, VII, 

da Lei n. 9.307/96). Nesse caso, somando-se às garantias constitucionais e regras 

fixadas nos incisos LIV e LV do art. 5° da CF/88, ,há em nível infraconstitucional 

garantias e regras fixadas em Regulamentos, Resoluções, Provimentos (dos Tribunais, 

por exemplo) e em nível contratual a existência de convenções entre as partes, que 

precisam ser observados sob pena da parte que se sentir prejudicada (em relação ao 

processo ou ao resultado) buscar judicialmente a invalidação do acordo”633. 

 

Nota-se do excerto que a autora entende que não observância do devido processo legal 

mínimo inclui a não observância de garantias previstas em regulamentos e resoluções. Assim, 

a não observância do nível de garantias previstas em programas consensuais pode fundamentar 

a não homologação de um acordo. 

Em uma perspectiva mais ampla das garantias processuais e dos princípios dos meios 

consensuais, conforme explicado no item 3.6, a negativa da homologação do acordo poderia se 

fundamentar inclusive na deficiência do arranjo do programa em assegurar essas garantias, 

especialmente se identificar que o resultado produzido pela negociação desfavorece a parte mais 

fraca. 

Bruno Takahashi analisa a questão com mais cautela. O autor compartilha o 

entendimento de que cabe ao juiz verificar se foram respeitadas as condições necessárias para 

que o acordo tenha sido firmado a partir de uma decisão suficientemente informada das 

partes634. Contudo, ressalta que maiores dificuldades podem existir na verificação de aspectos 

não documentados635.  

Como os meios consensuais caracterizam-se também pela oralidade e informalidade 

(art. 2°, inc. III e IV, da Lei de Mediação e art. 166 do CPC/15), questões como o exercício de 

pressão por parte do participante mais poderoso ou a conduta enviesada do conciliador ou 

mediador podem simplesmente não deixar quaisquer registros, prejudicando que o juiz analise 

se o devido processo legal foi ou não observado. 

Assim, o autor pondera que, se o resultado da sessão consensual foi encaminhado pelo 

conciliador ou mediador para homologação sem qualquer ressalva, então é de se presumir que 

as partes tomaram uma decisão de forma livre e informada. A verificação do respeito ao devido 

processo legal dependeria, então, de relato do próprio terceiro636. Essa solução, contudo, conduz 

                                                           
633 GABBAY, Daniela Monteiro. Mediação e Judiciário, cit., p. 38-39. 
634 TAKAHASHI, Bruno. O papel do terceiro facilitador na conciliação de conflitos previdenciários, cit., p. 

179. 
635 TAKAHASHI, Bruno. O papel do terceiro facilitador na conciliação de conflitos previdenciários, cit., p. 

179. 
636 TAKAHASHI, Bruno. O papel do terceiro facilitador na conciliação de conflitos previdenciários., cit., p. 

179. 
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a um conflito de interesses do próprio conciliador ou mediador quando a sua atuação é que 

implicou em violação do devido processo legal. 

Todavia, dificuldades com a questão probatória não devem desmotivar a verificação 

da justiça procedimental dos acordos sob esse critério. Pode-se cogitar, como já dito, de que a 

violação do devido processo legal possa ser aferida a partir do próprio desenho do processo 

conjugado com resultados lesivos para a parte mais fraca. 

Quanto às questões substanciais do acordo, Bruno Takahashi afirma que os limites da 

cognição judicial sobre o acordo são delimitados pelo tipo de conflito existente637.  

Um bom parâmetro é verificar se existem normas de proteção envolvidas e que estejam 

sendo violadas pelo acordo. Assim, podemos cogitar da necessidade de controle substancial dos 

acordos que, em relações de desequilíbrio, manifestamente infrinjam normas protetivas, como 

de empregados em face de seus empregadores, de segurados em face dos órgãos 

previdenciários, de consumidores em face de grandes fornecedores, ou de impactados por um 

desastre ambiental em face do causador do dano. 

Esta é uma tentativa de formulação geral de parâmetros para análise substancial de 

acordos. Evidentemente que cada área do direito material terá suas particularidades, seus 

princípios fundamentais, e suas previsões sobre direitos que possam até ser tidos como 

disponíveis, mas sujeitos a alguns limites em sua disponibilidade. 

Neste ponto, inclinamo-nos para uma concepção mais publicista da atividade judicial. 

Como visto, os pronunciamentos judiciais produzem “bens públicos”, que enviam sinais para a 

sociedade e orientam condutas posteriores.  

Assim, se um acordo viola uma norma protetiva de vulnerável, por mais que não se 

identifiquem vícios procedimentais no meio consensual empregado no caso individual, a recusa 

da homologação pode se fundar no fato de que o Judiciário não pode chancelar uma composição 

que entende prejudicial a normas protetivas de determinado grupo. 

Fernanda Tartuce explica a questão por um outro viés: o de acordos que contrariam 

entendimentos jurisprudenciais sumulados. Tratando, especificamente da mediação como meio 

de restabelecimento do diálogo, a autora defende que não há vinculação dos participantes 

quanto ao teor de qualquer súmula, e que o acordo pode contrariar o entendimento esposado 

pela jurisprudência já consolidada. A partir da autodeterminação das partes, estas não precisam 

focar suas discussões em aspectos legais, e eventual acordo entabulado poderá ser alvo de uma 

                                                           
637 TAKAHASHI, Bruno. O papel do terceiro facilitador na conciliação de conflitos previdenciários., 

cit., p. 179. 
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roupagem jurídica atribuída por seus advogados, cabendo a eles avaliar a sua conformidade 

com o sistema638. 

Contudo, caso seja pleiteada a homologação do acordo em juízo, entende a autora que 

o magistrado  

 

“poderá entender inviável a homologação por questões de direito (por apreciar a 

matéria segundo o critério da legalidade) como inconveniente ou inoportuno (se 

aplicar o juízo de equidade possibilitado pela jurisdição voluntária – art. 723 do 

CPC/15). Assim, a falta de correspondência entre o conteúdo da transação e o teor de 

uma súmula sobre o tema poderia acarretar prejuízos à constituição do título executivo 

judicial”639. 

 

Conclui a autora que, de todo modo, poderiam as partes abrir mão da formação do 

título executivo judicial e seguir o combinado espontaneamente640. 

Outro aspecto do controle substancial dos acordos que emerge relevante é a inserção 

de cláusulas ilegais ou abusivas nos termos de acordo. Não se afigura adequado que o emprego 

de um meio consensual, ainda que de meio adequado, possa convalidar, sob o argumento da 

autonomia da vontade, esse tipo de previsão. 

Essa questão, conforme narrado no item 5.6.2.2, mostrou-se especialmente relevante 

no debate sobre a validade das cláusulas de quitação geral e irrestrita presentes nos termos de 

transação firmados no âmbito do Programa de Indenização Mediada da Fundação Renova. 

 

 

4.4.4. Como a atividade homologatória judicial pode afetar o percurso dos conflitos 

no âmbito consensual.  

 

De toda forma, independentemente das balizas dogmáticas que possamos traçar para a 

atividade homologatória, parece-nos que a forma como o Judiciário reage aos acordos que lhe 

são submetidos pode impactar o percurso do próprio conflito envolvido quanto de outros 

semelhantes. 

A homologação positiva pode resultar em um “precedente informal”, estabelecendo 

efeitos para além dessa composição641. O papel do acordo como “precedente” (em sentido não 

técnico) já foi destacado no item 2.2.2, no qual se esclareceu que ele depende da publicidade 

                                                           
638 TARTUCE, Fernanda. Mediação nos Conflitos Civis, cit., p. 143-144 
639 TARTUCE, Fernanda. Mediação nos Conflitos Civis, cit., p. 144 
640 TARTUCE, Fernanda. Mediação nos Conflitos Civis, cit., p. 143-144 
641 Sobre o tema: SOUZA, Luciane Moessa de. Resolução consensual de conflitos envolvendo políticas 

públicas, cit., p. 56 
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que se dá ao acordo. O acordo homologado judicialmente, se no âmbito de um processo público, 

possui maior acessibilidade. 

Já a negativa de homologação de um acordo é um sinal bastante forte, e pode indicar 

a ilegitimidade ou a ilegalidade da solução que as partes alcançaram. Isso pode conduzi-las a 

aprimorar o acordo que teve a homologação recusada ou, no caso de litigantes repetitivos, rever 

suas práticas em face dos litigantes ocasionais e aprimorar os acordos seguintes. 

No caso estudado no Capítulo 5, a anulação da homologação judicial do TTAC pelo 

TRF1, por provocação do MPF, foi feita sobre fortes argumentos da falta de participação dos 

impactados e de outros legitimados para defesa dos interesses lesados pelo rompimento da 

barragem do Fundão. 

Na sequência da anulação, foi realizada audiência de conciliação entre a Samarco, suas 

acionistas e o MPF, na qual se iniciaram as tratativas para a celebração de um termo de 

compromisso com o órgão.  

Essas negociações geraram, em um primeiro momento, a assinatura de um “Termo de 

Ajuste Preliminar” que previu mecanismos de participação do MPF no diagnóstico dos danos 

socioeconômicos e socioambientais.  

Em 2018, foi firmado o TAC-Governança, no qual se aprimoraram esses mecanismos 

de participação, além de terem sido previstos tanto um processo de repactuação dos programas 

firmados no TTAC quanto mecanismos de participação direta dos impactados, seja no 

diagnóstico, seja no processo de repactuação. 

Nesse exemplo, pode-se cogitar que a anulação da homologação tenha sido fator 

importante, embora não o único, para o aprimoramento do acordo. 

 

 

4.5. O papel institucional do Poder Judiciário como modificados das práticas 

consensuais. 

 

O Judiciário ainda pode afetar o percurso das disputas nos meios consensuais 

promovendo a institucionalização e a regulação dos procedimentos.  

No Brasil, nota-se um protagonismo do Poder Judiciário na institucionalização de 

medidas voltadas à autocomposição, à mediação e à conciliação, cuja maior expressão é, 

justamente, a Resolução n. 125/2010 do CNJ642.  

                                                           
642 GABBAY, Daniela Monteiro. Mediação e Judiciário, cit., p. 158. 
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A Resolução não apenas tratou de instituir Centros Judiciários de Solução de Conflitos 

e Cidadania (art. 8°), como também previu detalhes sobre a diretrizes curriculares para cursos 

de formação de conciliadores e mediadores judiciais (Anexo I – “Diretrizes Curriculares”), 

deveres dos conciliadores e mediadores e procedimento de mediação e conciliação (Anexo II – 

“Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais”). 

Isso confirma a percepção de Daniela Monteiro Gabbay de que, quando os meios 

alternativos de solução de conflitos são institucionalizados no âmbito do Judiciário, há um 

aumento do controle estatal sobre eles643. 

O risco da centralidade do Poder Judiciário na institucionalização dos meios 

consensuais é que a regulação por ele promovida transborde o âmbito judicial e afete ou até 

inviabilize o uso de meios consensuais em outros espaços.  

Para a autora, a institucionalização da mediação no Judiciário é positiva se vista como 

uma das formas possíveis de incentivo à mediação, sem excluir outras portas de acesso644.  

A centralidade do Poder Judiciário na institucionalização dos meios pode afetar esses 

outros fóruns, transbordando sua regulação para ambientes privados ou comunitários, onde 

práticas consensuais vêm sendo desenvolvidas mediante estruturas bastante diversas.  

Como relatam Maria Cecília de Araújo Asperti e Michel Roberto Oliveira de Souza, 

percebe-se uma tendência do legislador em buscar aproximar os meios consensuais do 

Judiciário645.  

Exemplo disso é previsão do art. 167 do CPC/15, segundo o qual conciliadores, 

mediadores e câmaras privadas de conciliação e mediação serão inscritos em cadastro nacional 

e em cadastros dos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais. 

Ademais, o cadastro pressupõe “capacitação mínima, por meio de curso realizado por 

entidade credenciada, conforme parâmetro curricular definido pelo Conselho Nacional de 

Justiça em conjunto com o Ministério da Justiça” (art. 167,§1°). 

A institucionalização e regulação via Poder Judiciário pode, então, alterar as condições 

pelas quais meios consensuais extrajudiciais operam. 

De outro lado, também observa Daniela Gabbay que a demasiada regulação dos 

procedimentos consensuais pelo Judiciário pode levar, como reação, à reivindicação por 

                                                           
643 GABBAY, Daniela Monteiro. Mediação e Judiciário, cit., p. 78. 
644 GABBAY, Daniela Monteiro. Mediação e Judiciário, cit., p. 238. 
645 ASPERTI, Maria Cecília Araújo; SOUZA, Michel Roberto de Oliveira. Desmistificando a “cultura do acordo”, 

cit., p. 45-46. 
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espaços institucionais autônomos para práticas consensuais646, acarretando assim uma 

mobilização para criação de outros canais.  

Por outro lado, o papel institucional do Judiciário enquanto promotor de programas 

consensuais também pode afetar a prática consensual em relação à estipulação de critérios 

substantivos dos acordos.  

Nesse sentido, a pesquisa empírica conduzida por Maria Cecília de Araújo Asperti 

identificou que, em programas judiciais envolvendo litigantes repetitivos e litigantes ocasionais 

realizados no Brasil e nos EUA, o Judiciário, normalmente na pessoa do juiz coordenador do 

programa, realiza tratativas prévias com grandes litigantes para estabelecer parâmetros 

objetivos para os acordos647.  

Segundo as entrevistas realizadas pela autora, o Judiciário tenta estabelecer parâmetros 

mínimos para negociações, buscando com isso mitigar o desequilíbrio de poder entre as partes. 

Além disso, busca analisar as disposições que os litigantes repetitivos pretendem inserir nos 

acordos, coibindo o uso de cláusulas abusivas e situações em que o acordo poderia ser mais 

oneroso do que eventual sentença judicial desfavorável ao litigante ocasional, como a 

renegociação de empréstimos que imponham garantias que não existiam no contrato original648. 

Temos aí uma impactante atividade do Judiciário que não se relaciona ao exercício do 

poder jurisdicional, mas sim a um papel mais amplo de diálogo interinstitucional com os 

grandes litigantes. 

Além da definição prévia de balizas e critérios em programas consensuais, Bruno 

Takahashi destaca o papel de “conciliação institucional” do Judiciário durante e após as sessões 

de conciliação ou mediação. O autor utiliza como exemplo as conciliações previdenciárias, que 

envolvem invariavelmente os mesmos atores de um dos lados (órgãos de previdência) e disputas 

repetitivas. Como o Judiciário lida diretamente com o dia a dia das conciliações entre segurados 

e representantes dos órgãos previdenciários, ele tem melhores condições de canalizar 

informações dispersas em situações isoladas e apresentá-las ao litigante repetitivo como um 

discurso unificado649. 

Por meio dessa atuação, o Poder Judiciário contribui, não só para a melhoria da 

participação do litigante repetitivo nos meios consensuais, mas também para a melhoria de seu 

atendimento e de suas práticas extrajudiciais. O diálogo interinstitucional não ocorre, de fato, 

                                                           
646 GABBAY, Daniela Monteiro. Mediação e Judiciário, cit., p. 78, 156. 
647 ASPERTI, Maria Cecilia de Araújo. Meios consensuais de resolução de disputas repetitivas, cit., p. 161. 
648 ASPERTI, Maria Cecilia de Araújo. Meios consensuais de resolução de disputas repetitivas, cit., p. 162. 
649 TAKAHASHI, Bruno. O papel do terceiro facilitador na conciliação dos conflitos previdenciários, cit., p. 

209. 
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durante as conciliações, mas após elas e mediante o recolhimento das percepções dos 

conciliadores que atuam no programa650. Todavia, é função importante para subsidiar sessões 

consensuais futuras. 

Assim, o Judiciário pode também afetar as práticas consensuais canalizando 

informações e percepções obtidas no curso das sessões de conciliação ou mediação, buscando 

com isso alterar os comportamentos dos litigantes repetitivos. 

  

                                                           
650 TAKAHASHI, Bruno. O papel do terceiro facilitador na conciliação dos conflitos previdenciários, cit., p. 

209. 
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CAPÍTULO 5 - ESTUDO DE CASO: PROGRAMA DE INDENIZAÇÃO 

MEDIADA DA FUNDAÇÃO RENOVA. 

 

 

5.1. Objeto do estudo e metodologia.  

 

Pudemos concluir ao longo do levantamento bibliográfico que, das quatro perguntas 

formuladas na presente tese, três encontram respostas apenas especulativas. Na verdade, elas 

geram mais perguntas e novas hipóteses a respeito da adequação dos meios consensuais a 

situações de disparidade de poder. 

Vale retomá-las: 

 

Questão 1: Quais os riscos que a adoção institucionalizada de meios consensuais, em 

disputas com partes com grande disparidade de poder, pode representar para a adequação de 

composição de disputas, para a justiça do procedimento e para a justiça do resultado?  

 

Questão 2: Como a adjudicação pode influenciar os meios consensuais no tocante a: (i) 

estabelecimento de parâmetros materiais para a realização dos acordos; (ii) devido processo na 

realização do meio consensual; (iii) incentivos e desincentivos à sua utilização. 

 

Questão 3: Diante da tensão entre eventual os riscos do uso da via consensual e, de 

outro lado, a provável incapacidade do processo adjudicatório judicial em atender a todas as 

expectativas de acesso à justiça, quais possíveis soluções para os problemas diagnosticados 

relacionados ao uso dos meios consensuais, dentro e fora da adjudicação? 

 

A revisão de literatura a respeito das críticas aos meios consensuais e das interações 

entre Poder Judiciário e meios consensuais é etapa relevante para as conclusões do presente 

trabalho.  

Contudo, uma nova abordagem contemporânea do tema e mais próxima à realidade 

brasileira pode ser mais bem atingida mediante uma pesquisa empírica que recaia sobre alguma 

experiência concreta de adoção de meios consensuais.   
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O método que será utilizado será o estudo de caso, ou seja, de maneira sintética, o estudo 

de “qualquer situação concreta a partir da qual se possa analisar um determinado 

questionamento”651. 

 

 

5.1.1. Caso escolhido e justificativa. 

 

O caso estudado será o PIM – Programa de Indenização Mediada, conduzido pela 

Fundação Renova652, constituída em 30 de junho de 2016, com o objetivo de reparar, restaurar 

e reconstruir as comunidades impactadas pelo rompimento da Barragem do Fundão ocorrida 

em novembro de 2015. 

A constituição da Fundação e a instituição do PIM são frutos da assinatura de Termo de 

Transação e Ajuste de Conduta (TTAC) assinado entre Samarco Mineração, suas acionistas, 

Vale S.A. e BHP Billiton Brasil Ltda., e Governo Federal, Governos Estaduais de Minas Gerais 

e Espírito Santo, e outros órgãos governamentais.  

O Termo em questão envolve uma série de obrigações de cunho socioeconômico e 

ambiental. O foco do estudo de caso é especificamente o Programa de Indenização Mediada – 

PIM, que tem como objeto a reparação de danos pessoais sofridos pelos atingidos pelo desastre. 

O caso em questão foi escolhido por uma série de características que o tornam material muito 

rico para o estudo das questões a que esta tese se propõe: 

- Trata-se de programa com grande abrangência, em vista do número de pessoas 

impactadas e da diversidade dos impactos; 

- Apresenta “repeated players” de um lado (a Samarco e seus acionistas), e “one 

shooters” de outro (as populações e comunidades impactadas), de forma que o caso pode ser 

analisado sob a tipologia proposta por Marc Galanter, inclusive para fins de teste ou contestação 

de suas hipóteses; 

- Trata-se de programa implementado antes da maturação de um litígio em torno do 

dever da mineradora em indenizar as vítimas do rompimento da barragem, tendo sido assumido 

o compromisso de reparação sem que houvesse um assertivo reconhecimento da 

                                                           
651 GHIRARDI, José Garcez; PALMA, Juliana Bonacorsi de; VIANA, Manuela Trindade. Posso fazer um trabalho 

inteiro sobre um caso específico? QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo; FEFERBAUM, Marina (coord.). Metodologia 

jurídica: um roteiro prático para trabalhos de conclusão de curso. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 175-190, p. 178. 
652 Disponível em: http://www.fundacaorenova.org. Acesso em 10.02.2019.  
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responsabilidade jurídica pelos danos em relação, e sem que houvesse uma visão clara sobre a 

extensão dos danos; 

- O próprio TTAC que originou o programa foi intensamente judicializado, sofreu 

contestação judicial pelo Ministério Público Federal e, inclusive, teve sua homologação anulada 

pelo Tribunal Regional da 1ª Região653, sem que, contudo, tenha havido aparente prejuízo ao 

seu andamento. Nesse sentido, dele já derivou a assinatura de outros três Termos de 

Compromisso, os quais envolveram cada vez mais instituições do sistema de justiça; 

- A implementação do programa de indenização passa por focos de judicialização com 

as instituições de justiça, notadamente os Ministérios Públicos e as Defensorias Públicas, 

buscando por meio de ações coletivas questionar pontos do programa; 

- O PIM foi alterado ao longo do tempo, tanto em relação aos seus critérios de 

indenização quanto em relação às suas normais procedimentais. 

Todas essas características e circunstâncias tornam o caso uma referência muito 

adequada para a resposta às perguntas formuladas e para teste das hipóteses levantadas. 

 

 

5.1.2. Delimitação da abordagem. 

 

Por outro lado, a abrangência e complexidade do caso posiciona um desafio 

metodológico muito grande para qualquer um que se proponha a analisá-lo. Ele possui inúmeros 

aspectos que nos permitiriam estudar o tema dos meios consensuais sob diferentes recortes 

específicos, que se relacionariam com a presente tese, inclusive654.  

Em razão da necessidade de limitação metodológica e da limitação material de recursos 

de pesquisa, optou-se pelo seguinte recorte do caso: analisá--lo sob a ótica exclusiva da 

influência dos meios adjudicatórios no programa consensual e – por que não – da influência do 

programa consensual nos meios adjudicatórios. 

                                                           
653 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. Agravo de Instrumento n. 0002170-

18.2016.4.01.0000. Órgão Julgador: 5ª Turma. Relator: Nevilton Neves. J. em: 02.09.2016. 
654 Algumas abordagens que foram aventadas e que podem ser aproveitadas para pesquisas futuras são: a) o estudo 

do funcionamento in loco das mediações entre a Fundação Renova e os atingidos, que poderia trazer conclusões 

sobre as dinâmicas das mediações entre litigantes repetitivos e ocasionais e o impacto em seus resultados; b) o 

estudo da percepção dos diversos atores envolvidos, como membros das instituições de justiça, advogados das 

empresas, advogados dos atingidos, funcionários da Fundação Renova, mediadores e os próprios atingidos, sobre 

a atuação do grande litigante ou do judiciário; ou, ainda, c) o estudo da comparação entre os processos individuais 

de reparação dos danos e as indenizações obtidas pelos atingidos no PIM sob a óptica da efetividade e da justiça 

do resultado.  
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Por “meios adjudicatórios”, entendemos a adjudicação estatal clássica, via Poder 

Judiciário. Não estamos aqui considerando eventuais arbitramentos em instâncias não judiciais, 

com força mais ou menos vinculante, como é caso das deliberações do Comitê Interfederativo 

(“CIF”), órgão de governança e regulação dos programas socioambientais e socioeconômicos 

assumidos pela Fundação Renova, que foi estabelecido pelo TTAC. 

Dentro dos fenômenos que formam os “meios adjudicatórios”, compreendemos tanto a 

conduta de um disputante em propor uma ação judicial ou ingressar em juízo de outra forma 

(como colegitimado, por exemplo) quanto as decisões judiciais de qualquer natureza proferidas 

no bojo desses processos (decisões que apreciam tutelas provisórias, decisões interlocutórias, 

sentenças que extinguem processos com ou sem resolução de mérito, inclusive sentenças que 

apreciam pedidos de homologação de acordo, e acórdãos). 

Entendemos que essa abordagem, embora limitada, lança algumas luzes na 

compreensão da interação entre adjudicação e consenso. Ademais, ela auxilia a verificar se a 

interferência judicial é um caminho eficaz para assegurar justiça procedimental e justiça de 

resultado nos programas consensuais, ou se outras vias devem ou podem ser pensadas.  

 

 

5.1.3. Restrição dos materiais utilizados 

 

Restringimos também os materiais a serem utilizados na pesquisa à base documental 

das ações judiciais que originam ou discutem o PIM, bem como aos Termos de Compromisso 

e seus principais documentos de regulamentação.  

Os documentos foram selecionados a partir de três entrevistas exploratórias livres com 

atores pertencentes a três instituições diferentes envolvidas nas negociações dos Termos de 

Compromisso. 

Após a compreensão das diversas linhas de judicialização, optou-se por analisar 

exclusivamente os processos coletivos, e, mais especificamente, ações civis públicas. 

Importante mencionar a existência de Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas que 

envolvem reparações das vítimas do desastre655. Dentre esses processos, apenas o IRDR n. 

40/2016, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais Cíveis do Espírito Santo, foi 

analisado, por ter uma relação importante com o PIM. Os demais não foram analisados, pois se 

                                                           
655 IRDR n. 0033532-10.2016.8.08.0000 e IRDR n. 0038578-77.2016.8.08.0000, do Tribunal Pleno do TJES, 

IRDR n. 1.0105.16.000562-2/001 e IRDR 1.0105.16.000562-2/004, ambos da Segunda Seção Cível do TJMG, 

IRDR n. 40/2016 dos Juizados Especiais Cíveis do Espírito Santo. 
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compreendeu que a sua compreensão mais precisa demandaria um estudo mais aprofundado da 

própria técnica de julgamento, o que extrapolaria os limites deste trabalho. 

A abordagem é mais focada e atende às limitações materiais da pesquisa. Analisar as 

ações individuais e o percurso de cada uma delas seria inviável, mesmo que por amostragem. 

Analisar as ações “coletivas” e como elas impactam de forma mais ampla em transformações 

na prática extrajudicial de indenização é um trabalho factível e adequado para as perguntas que 

se busca responder. 

Reconhece-se, todavia, que a escolha possui uma desvantagem em relação a outras 

potenciais abordagens: os processos “coletivos” caracterizam-se pela oposição entre os 

litigantes repetitivos causadores dos danos (Samarco Mineração S.A., Vale S.A., e BHP Billiton 

Brasil Ltda) e litigantes repetitivos institucionais legitimados para defender interesses coletivos 

em juízo (Poderes Executivos, Defensorias Públicas e Ministérios Públicos). Como estes 

últimos veiculam demandas em benefício de litigantes ocasionais, pode-se arguir que suas 

naturais desvantagens frente aos litigantes repetitivos sejam atenuadas. O mesmo ocorre com 

as negociações dos Termos de Compromissos. 

 Assim, esses processos e acordos não refletem a disparidade entre litigantes ocasionais 

e repetitivos em sua inteireza. As ações e mediações individuais, caracterizadas pela oposição 

entre litigante habitual e litigante repetitivo, permitiriam uma visão mais clara das vantagens 

gozadas pelo litigante habitual. 

De outro lado, pôde-se constatar que muito da atuação das Defensorias Públicas e dos 

Ministérios Públicos se originou de dificuldades que os indivíduos atingidos vinham sofrendo 

nas negociações de suas indenizações. Assim, as ações coletivas não deixam de ser uma sede 

adequada para observar as desvantagens dos litigantes ocasionais, embora já filtradas pela 

atuação dessas instituições de justiça, o que significa que muitas situações que possam ocorrer 

com mais ou menos frequência nos litígios e mediações individuais simplesmente não 

aparecerão nos materiais selecionados. 

 

 

5.1.4. Etapas de análise.  

 

O estudo do caso passará pelas seguintes etapas: 

 

1. Compreensão do programa: 
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a. Análise dos documentos que deram origem à criação da Fundação Renova o do 

Programa de Indenização Mediada, entre eles o TTAC e o Estatuto da 

Fundação; 

b. Análise do Regimento Interno do PIM e do material institucional disponível no 

site da Fundação Renova; 

c. Análise das decisões do CIF pertinentes ao tema. 

 

2.  Compreensão dos Termos de Ajuste de Compromisso que servem de base para 

o programa de indenização ou o alteram. 

a. Estudo do Termo de Transação e Ajuste de Conduta, firmado entre a Samarco 

Mineração S.A., o Poder Executivo Federal e o Poder Executivo Estadual de 

Minas Gerais e do Espírito Santo, firmado em 02 de março de 2016 (“TTAC”); 

b. Estudo do Termo de Ajuste Preliminar firmado entre Ministério Público 

Federal, Samarco Mineração S.A., Vale S.A. e BHP Billiton Brasil Ltda., em 

18 de janeiro de 2017 (“TAP”) e do respectivo termo aditivo firmado em 16 de 

novembro de 2017 (“Aditivo ao TAP”); 

c. Estudo do Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre Ministério Público 

Federal, Ministérios Públicos Estaduais de Minas Gerais e Espírito Santo, 

Defensoria Pública da União, Defensorias Públicas dos Estados de Minas 

Gerais e Espírito Santo, Poder Executivo Federal, Poderes Executivos 

Estaduais de Minas Gerais e do Espírito Santo, Samarco Mineração S.A., Vale 

S.A. e BHP Billiton Brasil Ltda., em 25 de junho de 2018 (“TAC-

Governança”). 

 

Há outros termos de compromisso firmados ao longo do caso, que não foram 

selecionados para análise por terem tido alcance menor para o desenho geral do PIM, 

justificando sua exclusão para os fins desta pesquisa. 

 

3. Compreensão das ações coletivas: 

a. Estudo da Ação Civil Pública n. 0069758-61.2015.4.01.3400, promovida pelo 

Poder Executivo Federal e Estaduais de Minas Gerais e Espírito Santo em face 

da Samarco Mineração S.A., Vale S.A. e BHP Billiton Brasil Ltda. em 30 de 

novembro de 2015; 



219 
 

b. Estudo da Ação Civil Pública n. 0023863-07.2016.4.01.3800, promovida pelo 

Ministério Público Federal em face das empresas e do Poder Executivo Federal 

e Estaduais de Minas Gerais e Espírito Santo; 

c. Estudo da Ação Civil Pública n. 5007288-91.2016.8.13.105, promovida pelo 

Ministério Público de Minas Gerais em face da Fundação Renova, com a 

finalidade de discutir as cláusulas de quitação utilizadas nos acordos da 

primeira fase PIM (danos por desabastecimento da água); 

d. Estudo das Ações Civis Públicas n. 0011821-36.2017.4.02.5004 e 1006500-

53.2017.4.01.3800, promovidas, respectivamente, pela Defensoria Pública do 

Espírito Santo e Defensoria Pública de Minas Gerais, ambas em conjunto com 

a Defensoria Pública da União, em face da Samarco Mineração S.A., Fundação 

Renova e União Federal, com a finalidade de discutir as cláusulas de quitação 

utilizadas nos acordos da segunda fase do PIM (danos gerais); 

 

A seleção se deu com base nas entrevistas exploratórias, conforme os entrevistados lhes 

faziam menção como processos judiciais que tenham impactado a construção dos Termos de 

Compromisso e o PIM.  

É importante informar que o universo de ações civis públicas propostas sobre o tema 

desde a data do desastre é bastante amplo. Pelo sistema de busca processual dos Tribunais, 

foram pesquisadas as ações propostas contra “Samarco Mineração” que estivessem na categoria 

“ação civil pública” ou “ação coletiva”, tendo sido localizados 32 resultados na justiça estadual 

de Minas Gerais, 9 resultados na Justiça Federal de Minas Gerais e 2 resultados na Justiça 

Federal do Espírito Santo656. No entanto, por não terem sido identificadas nas entrevistas 

exploratórias, não foram incluídas. 

 

Há relevante documento produzido extrajudicialmente, cujo conteúdo se relaciona com 

o trâmite do PIM e que foi incluído na análise, qual seja a Recomendação Conjunta n. 10 de 26 

de março de 2018, dos Ministérios Públicos Federal e Estaduais de Minas Gerais e Espírito 

Santo e das Defensorias Públicas da União e Estaduais de Minas Gerais e Espírito Santo. 

 

 

5.2. Contextualização do Desastre do Rompimento da Barragem do Fundão.  

                                                           
656 O sistema de busca do Tribunal de Justiça do Espírito não permitiu identificar as ações propostas contra a 

Samarco de natureza coletiva. 
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A Samarco é uma sociedade anônima de capital fechado, cujas acionistas são a Vale 

S.A. e a BHP Billiton Brasil Ltda, cada uma com 50% das ações. Desde os anos 70, explorava 

a atividade mineradora nos Municípios de Mariana e Ouro Preto, e, especificamente, próximo 

ao subdistrito de Bento Rodrigues, uma comunidade católica e mineradora formada no século 

XVIII657.  

Em 05 de novembro de 2015, a barragem de rejeitos de mineração conhecida como 

“Barragem do Fundão”, pertencente à Samarco Mineração S.A. e situada no Município de 

Mariana-MG, rompeu-se.  

O desastre foi causado por um acúmulo de massa pastosa na base da estrutura da 

barragem, o que ocasionou o seu colapso, fazendo cessar a contenção do material até então 

retido. Este material desceu a montanha onde a barragem estava instalada e atingiu a barragem 

de estocagem de água localizada em Santarém. Lá chegando, os rejeitos se misturaram com a 

água, causando uma avalanche que encobriu o Rio Gualaxo do Norte, um subafluente do Rio 

Doce, destruindo os subdistritos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. A avalanche 

continuou descendo até a barragem da hidrelétrica Risoleta Neves, onde foi parcialmente 

contida, mas prosseguiu descendo pelo Rio Doce até a sua foz, em Regência, no Litoral do 

Estado do Espírito Santo, em uma trilha de mais de 600 quilômetros658. 

Como se depreende das petições iniciais analisadas, os impactos são amplos e diversos: 

19 mortes humanas, supressão da flora do leito do rio, morte de animais, destruição completa 

das comunidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira, supressão de propriedades 

ribeirinhas em diversas comunidades de Mariana, interrupção do fornecimento de água, 

eliminação da fauna aquática, destruição de mata ciliar e mortandade de animais. Quanto aos 

danos humanos, causou sofrimento em populações de mais de 40 municípios, afetou a qualidade 

de vida de 3 milhões de pessoas, além de prejudicar a renda daqueles que viviam de atividades 

econômicas de exploração do rio e de seu solo, como pescadores e agricultores. Os maiores 

danos se fizeram sentir nas comunidades de Mariana-MG, onde ocorreram todas as mortes 

                                                           
657 MENEGHIN, Guilherme de Sá; SILVA, Nívea Monica da. A atuação do Ministério Público para garantir a 

participação dos atingidos no processo de reparação dos direitos violados pelo rompimento da barragem de Fundão 

operada pela Samarco em Mariana. LOSEKANN, Cristiana; MAYORGA, Cláudia (org.). Desastre na Bacia do 

Rio Doce: Desafios para a universidade e para instituições estatais. Rio de Janeiro: Folio Digital, 2018, p. 171-

206, p. 173-174. 
658 MENEGHIN, Guilherme de Sá; SILVA, Nívea Monica da. A atuação do Ministério Público para garantir a 

participação dos atingidos no processo de reparação dos direitos violados pelo rompimento da barragem de Fundão 

operada pela Samarco em Mariana, cit., p. 173-176. 
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humanas, mais de mil pessoas foram deslocadas de suas residências e, ainda, moradores tiveram 

perdas patrimoniais integrais. 

A responsabilidade pela gama de danos experimentados imediatamente pelas 

populações foi atribuída à Samarco. O “naming” – ao menos dos danos mais evidentes – e o 

“blaming”  emergiram rapidamente diante da repercussão, inclusive jornalística, do caso. 

Houve atuação de instituições de justiça, notadamente no âmbito do Ministério Público 

e das empresas na tomada de medidas emergenciais e realização de trabalhos de campo para 

coleta de dados sobre danos e impactos. Por exemplo, o Ministério Público Federal, o 

Ministério Público do Estado do Espírito Santo e o Ministério Público do Trabalho firmaram 

com a Samarco, em 15 de novembro de 2015, pouco mais de uma semana depois, um Termo 

de Compromisso Socioambiental Preliminar, buscando minimizar o impacto que o desastre 

poderia causar nas cidades Colatina, Linhares, Marilândia e Baixo Guandu, todas no Espírito 

Santo, buscando endereçar questões como contenção de danos ambientais e abastecimento de 

água. Em pouco tempo, o acordo foi aditado para ampliar seu objeto e garantir a adoção de 

medidas para a manutenção de renda e amparo às pessoas que dependiam economicamente do 

Rio Doce, seus afluentes e margens, sendo um dos objetos desse acordo o fornecimento de água 

potável para consumo humano pela Samarco ao município de Colatina – ES659. 

Embora a abrangência do impacto seja enorme, é constatada a predominância de danos 

em populações cujo modo de vida estava enraizado nas comunidades atingidas, como 

camponeses, pescadores, quilombolas, comunidades indígenas, ribeirinhas, entre outros, e que 

sofreram profundas mudanças exógenas causadas pelo desastre660. É reportado que, como parte 

dessa população não vivia na área urbana, seu acesso aos serviços públicos era efetivamente 

mais limitado. Além disso, possuíam um modo de vida e atividades econômicas consideradas 

                                                           
659 O fornecimento de água no Município de Colatina, que era totalmente abastecido pela água do Rio Doce, foi 

um primeiro episódio de judicialização dos impactos do desastre nas populações. Após sete dias de abastecimento, 

a empresa comunicou que cessaria a distribuição na cidade, com base mediante a obtenção de uma decisão judicial 

liminar perante a Justiça Federal. Os Ministérios Públicos Federal, do Trabalho e Estadual do Espírito Santo 

buscaram reverter a situação via embargos de declaração, tendo obtido êxito em revogar a medida anterior, tendo 

a empresa ficado obrigada a fornecer água potável na forma do Termo de Compromisso Socioambiental, sob pena 

de multa. As dificuldades logísticas com o fornecimento da água, todavia, não deixaram de acirrar os ânimos entre 

as pessoas. O abastecimento de água foi cessado mais uma vez em 24 de janeiro de 2016, e os Ministérios Públicos 

voltaram a exigir judicialmente o retorno do abastecimento de água potável (DORNELAS, Rafaela Silva et. al. 

Ações Civis Públicas e Termos de Ajustamento de Conduta no caso do desastre ambiental da Samarco. MILANEZ, 

Bruno; LOSEKANN, Cristiana (org.). Desastre no Vale do Rio Doce: Antecedentes, impactos e ações sobre a 

destruição. Rio de Janeiro: Folio, 2016, p. 339-372, p. 349-350). 
660 DORNELAS, Rafaela Silva. Diálogos em meio ao desastre. LOSEKANN, Cristiana; MAYORGA, Cláudia 

(org.). Desastre na Bacia do Rio Doce, cit., p. 47-71, p. 53. 
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“informais” – e, portanto, pouco documentadas à luz da economia e dos critérios 

convencionais661. 

Não é difícil relacionar essa população atingida com as características de 

vulnerabilidade que podem impactar no nível de informação sobre seus direitos e sobre a forma 

de pleiteá-los (desinformação pessoal), no acesso à justiça formal (óbices geográficos), na 

produção probatória (vulnerabilidade técnica), entre outros. Acrescente-se a isso uma intensa 

vulnerabilidade organizacional, decorrente do desalojamento e da desestabilização de suas 

atividades econômicas.  

Assim, pode-se presumir que boa parte das queixas da população impactada não foi 

imediatamente direcionada a algum canal institucional ou às próprias empresas: portanto,não 

se tornaramdisputas. É até mesmo possível cogitar que, em decorrência da forma abrupta como 

o desastre aconteceu e da persistência das condições ambientais que dele emergiram, muitos 

danos sequer foram identificados até o momento, como, por exemplo, danos à saúde decorrentes 

de contaminações. 

O desafio colocado a todos os envolvidos, inclusive o judiciário e as demais instituições 

de justiça, é, justamente, a identificação dos danos e sua conversão em demandas, além do 

processamento dessas demandas e potenciais disputas.  

 

 

5.3. Linha do tempo dos eventos estudados. 

 

Em que pese a análise dos documentos ter sido feita por tipo (documentos da Fundação 

Renova e do PIM, termos de ajuste de conduta, ações civis públicas e suas decisões), opta-se 

por expor os eventos estudados em ordem cronológica, para facilitar sua compreensão. Segue 

linha do tempo para auxiliar na identificação dos eventos: 

 

 

                                                           
661 Para ilustrar a situação, a Defensoria Pública do Espírito Santo, cujo posto de atendimento funciona na Comarca 

de Linhares-ES, teve que se valer de um atendimento in loco em diversas comunidades, com utilização de um 

ônibus institucional (CAMPOS, Rafael Mello Portella; SOBRAL, Mariana Andrade. O acordo sai caro, e muito 

caro! LOSEKANN, Cristiana; MAYORGA, Cláudia (org.). Desastre na Bacia do Rio Doce: Desafios para a 

universidade e para instituições estatais. Rio de Janeiro: Folio Digital, 2018, p. 149-171, p. 151-152). 
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Figura 1: Linha do tempo dos eventos estudados (2015 e 2016). Fonte: elaboração própria. 

 

 

 

Figura 2: Linha do tempo dos eventos estudados (2017 e 2018). Fonte: elaboração própria. 

 

5.4. A ação civil pública n. 0069758-61.2015.4.01.3400 promovida pelo Poder 

Executivo. 

 

5.4.1. Os pedidos da ação. 
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O Poder Executivo Federal e dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo662, 

representados pela Advocacia Geral da União e pelos órgãos de representação judicial dos 

Estados, propôs a ação civil pública n. 0069758-61.2015.4.01.3400, em face da Samarco 

Mineração S.A., Vale S.A. e BHP Billiton Brasil Ltda. em 30 de novembro de 2015, pouco 

mais de 20 dias após a ocorrência do desastre. 

A petição inicial da ação versa, em um primeiro momento, sobre os impactos ambientais 

apurados até então, a saber: danos à vegetação natural e áreas de conservação permanente, com 

destruição de matas ciliares e soterramento de árvores de menor porte; danos à ictiofauna 

(conjunto de peixes da bacia), com mortandade imediata dos indivíduos, além do 

comprometimento de seus sistemas de reprodução; impacto na fauna nativa; impacto na 

qualidade da água. 

Nesse tema, a ação visa compelir as empresas a adotarem integralmente as medidas para 

não só conter o avanço e a consolidação da poluição, minimizando seus efeitos deletérios, mas 

sobretudo, para reparar de forma integral todos os danos ambientais causados ao Rio Doce 

desde o ponto onde a lama de rejeitos atingiu seu leito, margens, fluentes e afluentes, fauna e 

flora, incluindo sua foz no Oceano Atlântico- de forma que são abarcados até os eventuais 

efeitos sobre a vida marinha, os danos residuais e interinos.  

Em seguida, a ação trata dos danos chamados socioambientais, ou seja, aqueles sofridos 

pelas populações, comunidades e indivíduos atingidos pelo desastre. Neste ponto, a ação 

objetiva a apresentação, pelas empresas, de um plano global de recuperação socioeconômica 

para atendimento das populações atingidas, atendidas às determinações e parâmetros dos órgãos 

competentes, com detalhamento pormenorizado das ações a serem desenvolvidas, cronograma 

de execução das respetivas ações, e cronograma de desembolso dos respectivos recursos à plena 

execução do projeto.  

É interessante notar que a própria petição inicial já começa a moldar os programas que 

devem ser implementados, a saber: limpeza e reconstrução dos povoamentos atingidos, com 

realocação das populações atingidas; a reconstrução de estradas, pontes, dutos, equipamentos 

de saneamento básico e linhas de transmissão elétrica, destruídos ou danificados pelo desastre; 

pagamento de indenização por danos materiais e morais às vítimas e suas famílias.  

As formulações são genéricas e visam, justamente, que as próprias empresas preencham 

o seu conteúdo e desenhem as medidas mais específicas. 

                                                           
662 O polo ativo é composto pela União, pelos Estados de Minas Gerais, e por inúmeras autarquias federais e 

estaduais cujoas competências são relacionadas aos impactos ambientais. 
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Um pedido interessante realizado pelos autores é para que as empresas constituam um 

capital que garanta o restabelecimento das condições ambientais e sociais das áreas atingidas, 

e que os recursos sejam destinados a um fundo privado, que pode inclusive ser constituído sob 

a forma de fundação de direito privado, criada e mantido pelas rés, com gestão independente, 

para custear exclusivamente as despesas socioambientais e socioeconômicas. No pedido, o 

fundo deve executar os recursos para concretizar os planos formulados pelas rés e “aprovado 

por um consórcio ou comitê integrado por representantes dos órgãos públicos envolvidos 

(federais, estaduais e municipais, se for o caso)”. 

Nesta ação, já se encontra a estrutura básica do TTAC, o qual, futuramente,viria a ser 

baseado justamente na previsão de programas socioambientais e socioeconômicos, geridos e 

executados por uma fundação privada, a Fundação Renova, com supervisão e acompanhamento 

pelo Comitê Interfederativo (CIF), composto majoritariamente por representantes do Poder 

Executivo Federal e Estaduais. 

Os autores deram à causa o valor de R$ 20,2 bilhões, demonstrado por um detalhamento 

anexo à inicial. Esse valor foi, mais tarde, criticado por falta de embasamento. 

 

5.4.2. Histórico da tramitação. 

 

A ação foi distribuída perante a Justiça Federal do Distrito Federal, em razão da 

interpretação conjugada do art. 93, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor663, e do art. 2° 

da Lei n. 7.347/85664.  

Em 14 de dezembro de 2015, o Juízo Federal do Distrito Federal entendeu que a 12ª 

Vara Federal de Belo Horizonte estava prevento para a ação pois nele já tramitava a ação civil 

pública n. 0060017-58.2015.4.01.3800, promovida pela ADIC – Associação de Defesa dos 

Interesses Coletivos, na qual o Ministério Público Federal solicitou a intervenção como 

assistente litisconsorcial.  

O Juízo Federal de Belo Horizonte, em decisão de 18 de dezembro de 2015, recebeu a 

ação, reconheceu a prevenção com base no art. 2° da Lei n. 7.385/85, e apreciou a liminar.  

                                                           
663 Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a justiça local: (...) II - no foro 

da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as 

regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente. 
664 Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá 

competência funcional para processar e julgar a causa. Parágrafo único  A propositura da ação prevenirá a 

jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo 

objeto.  
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Entendeu, em cognição sumária, que a Vale S.A. e BHP Billiton possuíam 

responsabilidade objetiva e solidária pelo dano ambiental causado, pois se configuram como 

poluidoras indiretas nos termos do art. 3°, inc. IV, da Lei n. 6.938/81. 

Ademais, concedeu medidas de urgência para que as rés tomassem medidas para 

impedimento do vazamento de rejeitos ainda em curso e para impedir a chegada dos rejeitos 

aos sistemas de lagoas do Rio Doce. Determinou, ainda, a apresentação em 30 dias de um plano 

de recuperação socioeconômica, para atendimento das populações atingidas pelo desastre, com 

pormenorização das ações a serem desenvolvidas, cronograma de execução e desembolso dos 

recursos.  

Também concedeu tutela cautelar para que a Samarco depositasse em juízo um valor 

inicial de R$ 2 bilhões, para garantir a execução do plano de recuperação integral dos danos a 

ser elaborado. Também impediu que a Samarco distribuísse lucros, juros de capital, bonificação 

de ações ou qualquer outra forma de remuneração às suas acionistas, devendo os valores serem 

utilizados para a futura formação do fundo necessário à execução dos programas de recuperação 

de danos ambientais e sócio econômicos.  

Poucos meses depois, foi celebrado o TTAC, iniciando-se um capítulo em torno do 

pedido de sua homologação, à qual o Ministério Público Federal opôs-se de forma bastante 

contundente. 

 

5.4.1. Efeitos sobre a composição consensual. 

 

A ação civil pública foi proposta, como visto, exclusivamente pelo Poder Executivo 

Federal e Estaduais. Sem adentrar em questões dogmáticas de representação adequada dos 

interesses envolvidos, os interesses coletivos das populações impactadas foram resumidos em 

pouco mais de três parágrafos da petição inicial, com requerimentos para implementação de 

políticas socioambientais, bastante vagos. 

Estavam ausentes da elaboração da petição as instituições de justiça, como as 

Defensorias Públicas e Ministérios Públicos, e outros legitimados derivados da sociedade civil. 

Não se nota qualquer participação das populações impactadas na sua elaboração: ou seja,pode-

se afirmar que não conta com nenhuma participação popular. O teor genérico dos pedidos 

ligados às políticas de reparação socioeconômicos podem ser reflexo dessa falta de 

participação. 

Quanto à opção pela Justiça Federal do Distrito Federal, foro distante tanto do núcleo 

do desastre quanto da população impactada, sob o argumento de que as Procuradorias Estaduais 



227 
 

possuem representação em Brasília, é mais um elemento de afastamento dos atingidos na 

solução da disputa. Embora o juízo federal do Distrito Federal tenha declinado da competência 

para a Justiça Federal de Belo Horizonte, não deixa de ser significativo que a Advocacia Geral 

da União e as Procuradorias tenham optado pelo critério que facilitasse a sua atuação conjunta 

em vez de um critério de proximidade com as populações impactadas. 

Percebe-se ainda que a propositura de ação civil pública foi feita com bastante rapidez, 

de forma que própria petição inicial assume que um diagnóstico dos impactos socioeconômicos 

deveria ser realizado, embora busque atribuir essa função às próprias causadoras do dano. 

A propositura da ação civil pública pelos atores em questão (e da forma como foi feita) 

gerou efeitos no percurso da reparação das populações impactadas. 

 

O primeiro efeito da propositura da ação já aparece na apreciação dos pedidos de tutela 

cautelar e da tutela antecipada (ainda sob o regime do Código de Processo Civil de 1973), sendo 

que a decisão proferida em 18 de dezembro de 2015 afirma, de forma fundamentada no art. 225 

da Constituição Federal, no art.116 da Lei n. 6.404/76 e no art. 4° da Lei n. 9.605/98, que:  

 

“está presente a verossimilhança quanto à alegação de que são as empresas Samarco 

Mineração (na qualidade de poluidora direta), Vale S.A. (na qualidade de poluidora 

direta e indireta) e a BHP Billiton Brasil Ltda. (na qualidade de poluidora indireta) 

responsáveis pela reparação da degradação causada pelo dano socioambiental 

decorrente de rompimento da barragem do Fundo e de Santarém, no complexo 

Minerário de Germano, em Mariana-MG”. 

 

A responsabilidade pelos danos foi rapidamente reconhecida, ainda que em sede de 

cognição sumária, enviando um claro sinal de que os atingidos possuem direitos, ainda que de 

contornos não claros, em face das empresas. A etapa de “blaming” ganha um indicador claro. 

O segundo é que os autores acabaram por restringir, em seus próprios termos, a 

enunciação, ainda que genérica, de possíveis danos sofridos pelos atingidos, bem como a forma 

como ela seria feita.  

Isso pode levar, na tipologia traçada no Capítulo 4, a uma forma de transformação da 

disputa a qual, neste caso, consiste em sua limitação pela escolha das regras e procedimentos 

por parte do litigante - o que é uma característica recorrente no processo adjudicatório.  

O terceiro efeito diz respeito ao processamento da disputa. Como visto, a ação civil 

pública objetivava determinar às empresas a elaboração de plano de recuperação 

socioeconômica das populações impactadas. Em outros termos, entregou às Rés a 
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responsabilidade, mas também o controle, sobre os programas de reparação de danos 

socioeconômicos. 

O quarto efeito é a restrição da participação de outras entidades no processo de 

negociação, colocando o Poder Executivo e as empresas, nesse primeiro momento, como eixos 

centrais da negociação.  

A veracidade de tal efeito é observada na medida em que consta expressamente, no 

pedido de constituição da fundação, que os programas de reparação serão formulados pelas rés 

e aprovados por um comitê constituído por membros do Poder Executivo. Isto  foi justamente 

o que veio a acontecer quando foi instituído o CIF. 

A ação civil pública, como poderemos ver, pautou as negociações para elaboração do 

TTAC entre o Poder Executivo e as empresas. Interessante notar, nesse ponto, que a própria 

petição inicial já traz elementos centrais do TTAC, como a formação de uma Fundação para 

implementar e administrar os programas ambientais e socioeconômicos.  

Por outro lado, os termos da ação também mobilizaram as demais instituições a 

basearem suas condutas, estratégias e esforços à reação da contenda judicial. Este foi o caso do 

MPF, que buscou opor-se aos termos dessa ação com a propositura de outra com pedidos mais 

expressivos. 

A ação civil pública funcionou como uma espécie de elemento de contenção da 

litigiosidade mais difusa e de controle sobre os rumos da disputa, tanto que o TTAC foi firmado 

a partir dela. O termo igualmente reflete muito da estrutura da ACP e inclusive adota soluções 

antecipadas pela petição inicial.  

Outra evidência disso é que muitos outros processos coletivos, como as ações civis 

públicas n. 5007288-91.2016.8.13.105, n. 0011821-36.2017.4.02.5004 e n. 1006500-

53.2017.4.01.3800, melhor descritas mais à frente, propostas originalmente para discutir 

cláusulas do termo de transação do PIM, acabaram sobrestadas em razão do acordo. 

Portanto, essa ação se tornou um eixo em torno do qual as medidas reparatórias 

passaram a girar dali em diante, por diversos atores e instrumentos jurídicos. 

 

 

5.5. O Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (“TTAC”).  

 

Após algumas discussões em torno da própria liminar deferida na Ação Civil Pública n. 

0069758-61.2015.4.01.3400 e seu cumprimento, o TTAC foi firmado em 02 de março de 2016, 
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pouco menos de quatro meses após a ocorrência do desastre. O Termo foi firmadotão somente 

pelos órgãos do Poder Executivo e pelas empresas que já eram partes na ação supracitada. 

Na seção de “considerandos do documento”, as partes fazem uma reconstrução do 

evento (rompimento da barragem de Fundão no complexo minerário de Germano, Mariana – 

MG) e sedimentam a necessidade de “recuperação, mitigação, remediação e reparação, 

inclusive indenização, pelos impactos socioambientais e socioeconômicos, quando possível”.  

Ainda nas primeiras linhas, prevê-se como objetivo do acordo o fim do litígio judicial, 

a partir da compreensão de que “a autocomposição é a forma mais célere e efetiva para 

resolução da controvérsia, não implicando assunção de responsabilidade pelo evento”. 

É importante notar, neste ponto, que, não obstante estejam celebrando o acordo, as 

sociedades não reconhecem responsabilidade pelo evento danoso. O mais próximo disso é a 

formulação, em um dos considerandos, de que a Samarco, a Vale e a BHP têm “interesse 

legítimo e voluntário em celebrar o acordo” com os objetivos de reparação e compensação, 

contrastando com a decisão liminar proferida na mesma ação, que, por sua vez, é assertiva 

quanto ao reconhecimento da responsabilidade. 

A seção do Termo trata, de modo mais específico, dos impactos ambientais e sociais, ao 

abordar tanto os impactos já verificados, como os “que venham a ser identificados”. São 

consideradas, ademais, a participação social, acesso à informação e o diálogo com as 

comunidades - embora, como se notará, não são previstos mecanismos efetivos para tanto. 

Tem-se também em perspectiva a própria ação civil pública no bojo da qual o acordo é 

celebrado. Como já anunciado acima, a finalidade expressa do termo é colocar fim a tal ação, 

mas também“outras ações, com objeto contido ou conexo a esta ACP, em curso ou que venham 

a ser propostas por quaisquer entes legitimados”.  

Na relação com a judicialização, na cláusula terceira, há reconhecimento expresso das 

partes de que o objeto das ações judiciais ajuizadas pelo poder público está abrangido pelo 

Acordo. Faz-se ainda referência a um anexo, que lista todas as ações coletivas até então 

propostas, afirmando que elas deverão ser extintas com resolução de mérito. É previsto, ainda, 

que os órgãos participantes do acordo devem se manifestar nas referidas ações judiciais para 

fazer prevalecer as cláusulas e obrigações presentes no acordo665. Na cláusula 254, afirma-se 

que a apresentação do acordo em outras ações “que tenham como objeto qualquer obrigação 

decorrente do Evento e prevista neste Acordo” tem a finalidade de “buscar a resolução ou 

reunião das ações ajuizadas”. 

                                                           
665 Isso não se aplica, no entanto, à ACP 0043356-50.2015.8.13.0400, distribuída inicialmente à 2ª Vara Cível de 

Mariana/MG. 
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Interessante notar, todavia, que boa parte das ações listadas no anexo do TTAC não 

envolvem o Poder Executivo, mas sim outros legitimados, como os Ministérios Públicos, as 

Defensorias e Associações de representação da sociedade civil.  

Eis o primeiro aspecto crítico do acordo:  reforçar a centralidade da atuação do Poder 

Executivo em comunhão com as empresas, e assim influenciar ou desmobilizar os demais 

litígios coletivos que abordam o desastre ambiental, mesmo aqueles que tenham como parte 

autora instituições outras que não o Poder Executivo signatário. 

Se por um lado se busca uma racionalização do tratamento da macrodisputa pela reunião 

dos processos - o que inclusive é previsto no art. 2°, parágrafo único, da LACP666 -, por outro, 

se busca também resolver processos movidos por outros legitimados, provavelmente sob outras 

perspectivas e pontos de vista, e a partir de outros fóruns de participação, como as associações 

civis.  

Nas cláusulas gerais do acordo, é expresso o seu objeto, qual seja a previsão de 

“PROGRAMAS, a serem elaborados, desenvolvidos e implementados por meio da 

FUNDAÇÃO, com o objetivo de recuperar o meio ambiente e as condições socioeconômicas 

da ÁREA DE ABRANGÊNCIA impactada pelo EVENTO observada a SITUAÇÃO 

ANTERIOR, além da adoção das medidas de mitigação, compensação e indenização 

necessárias e previstas nos PROGRAMAS, cujo cumprimento e execução serão fiscalizados e 

acompanhados pelos COMPROMITENTES”. 

O acordo estabelece ainda mecanismos para promoção dos programas socioambientais 

e socioeconômicos, quais sejam: 

a) A “Fundação”, que é uma “fundação de direito privado, sem fins lucrativos, 

atendidos os requisitos da lei, a ser instituída pela Samarco e suas acionistas, com o 

objetivo de elaborar e executar todas as medidas previstas pelos programas 

socioambientais e socioeconômicos, sendo prevista na sua Cláusula 209; e 

b) O Comitê Interfederativo (“CIF”), como instância externa e independente da 

Fundação, “para interlocução permanente com a FUNDAÇÃO, e para definir 

prioridades na implementação e execução dos PROJETOS, acompanhando, 

monitorando e fiscalizando os resultados”. A previsão da composição abarcou 

majoritariamente membros do Poder Executivo Federal e dos Estados, havendo ainda 

                                                           
666 Art. 2°. (...) Parágrafo único  A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações 

posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. 
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3 membros representantes dos municípios e um membro da Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio Doce667.  

 

É interessante notar que os mecanismos de execução dos programas são totalmente 

atribuídos, inclusive na fixação dos critérios, pela Fundação Renova, que fica sujeita a um 

conteúdo mínimo procedimental previsto pelo TTAC. Não se nota, assim, um envolvimento 

assegurado de representantes dos interesses dos dispersos dos atingidos. A assimetria seria, 

supostamente, resolvida pelo CIF. Todavia, o mecanismo conta com pouca representatividade 

dos atingidos e com nenhuma participação das instituições de justiça, como o Ministério 

Público e a Defensoria Pública. 

O acordo prevê no âmbito da Fundação um conselho consultivo, que seria um órgão de 

assessoramento da Fundação, que poderia opinar sobre planos, programas e projetos, e indicar 

propostas de solução para os cenários presentes e futuros decorrentes do caráter dinâmico dos 

danos causados pelo rompimento das barragens. O conselho até poderia ouvir as associações 

legitimadas para a defesa dos direitos dos atingidos, bem como estabelecer canais de 

participação da sociedade civil, todavia, suas recomendações não vinculam. 

Outra questão que levantou dúvidas, da parte de outros interessados em relação à  a 

legitimidade da avença diz respeito ao patrimônio da Fundação. Na subseção I.5 do acordo, 

colocam-se a Samarco, a Vale e BHP Brasil como instituidoras e mantenedoras da Fundação. 

A cláusula 232, por sua vez, prevê a destinação anual de exatos R$ 240 milhões de reais para 

tais Programas durante 15 anos, e uma destinação total de R$ 3,6 bilhões. Ainda há previsões 

de que os valores incorridos para cumprimento de outros acordos judiciais ou extrajudiciais, 

cuja finalidade esteja abrangida nos programas previstos no TTAC, já serão considerados no 

cômputo dos aportes acima previstos. 

O interessante destas cláusulas é notar que há uma limitação deliberada do montante de 

recursos que serão aportados na Fundação para a execução de projetos de natureza 

compensatória e de medidas compensatórias previstos no TTAC. Ou seja, as decisões 

distributivas de recursos entre os diversos programas (o que impacta certamente no valor das 

indenizações a serem concedidas aos atingidos) já partem de uma noção de “escassez” 

internalizada no próprio programa. No entanto, ao menos pela análise do TTAC, tal atributo 

                                                           
667 A Cláusula 244 prevê que o CIF será composto por dois representantes do Ministério do Meio Ambiente, por 

dois outros representantes do Governo Federal, dois representantes do Estado de Minas Gerais, dois representantes 

do Estado do Espírito Santo, dois representantes dos municípios mineiros afetados, um representante dos 

municípios capixabas afetaso e um representante do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. 
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não possui relação com a capacidade financeira das causadoras do dano – e lembrando, 

adicionalmente, que estas não se consideram como tal no acordo. 

 

 

5.5.1. Medidas de reparação previstas no TTAC 

 

O TTAC prevê 23 programas socioeconômicos, sendo de interesse para o presente 

estudo dois deles, o “Programa de levantamento e cadastramento dos Atingidos” e o “Programa 

de ressarcimento e de indenização dos Atingidos”.  

O acordo prevê, na cláusula 10, que  

 

“são modalidades de reparação socioeconômica: a reposição, a restituição e a 

recomposição de bens; a indenização pecuniária em prestação única ou continuada, 

enquanto identificada tecnicamente a necessidade; o reassentamento padrão, rural ou 

urbano, nos termos do Acordo e observadas as políticas e normas públicas; o 

autoreassentamento; a permuta; a assistência para remediação e mitigação dos efeitos 

do EVENTO; e, na medida em que a reparação não seja viável, considerando critérios 

de proporcionalidade e eficiência e observados os PRINCÍPIOS (...)”. 

 

Para o ressarcimento e a indenização dos atingidos, o TTAC prevê ainda a instituição 

de um “programa de negociação coordenada” – sendo esta previsão o germe do PIM –, que 

deve disponibilizar mecanismos que assegurem uma “negociação justa, rápida, simples e 

transparente” para as medidas acima. Estipula-se um valor mínimo para as indenizações: não 

poderá ser inferior a 1 (um) salário mínimo por mês, acrescido de 20% (vinte por cento) por 

dependente. 

Nota-se, assim, que um acordo firmado entre o Poder Executivo e as empresas já inicia 

o delineamento dos critérios de indenização a serem aplicados nas reparações do atingidos.  

O mesmo “programa de negociação coordenada” 668 está umbilicalmente ligado ao 

cadastramento dos atingidos. Sobre este último, a regra é de que os atingidos deverão 

comprovar dados pessoais e, “se houver, fundamento do enquadramento como impactado, 

comprovação dos prejuízos sofridos, por meio de documentos públicos ou privados, ou outros 

meios de prova, e outros dados que venham a se mostrar necessários”. O termo prevê que, 

excepcionalmente, os atingidos que não tiverem os documentos listados no acordo poderão 

comprovar as informações requeridas por meio de declaração escrita. 

                                                           
668 Chamar-se-á assim até adentrarmos efetivamente na instituição do PIM, para fins de claridade. 
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Assim, ficou também na incumbência da própria Fundação Renova o cadastro de 

atingidos, com algumas poucas linhas-guias estipuladas no TTAC. Sobre o “programa de 

negociação coordenada”, há também um desenho mínimo previsto entre as cláusulas 34 e 38, 

que será mais explicado quando da descrição do programa nos tópicos a seguir. 

Como visto, estes valores são assegurados aos atingidos independentemente de sua 

adesão ao Programa de Negociação Coordenada.  

 

 

5.5.2. Críticas institucionais ao TTAC. 

 

O Ministério Público Federal, embora admita ter sido chamado a participar das mesas 

de negociação que resultaram na assinatura do TTAC, critica a forma como ocorreram as 

negociações que nele resultaram669.  

O acordo foi criticado pela falta de participação das populações atingidas, movimentos 

sociais, Ministério Público e Defensoria Pública, pelo seu caráter excessivamente genérico, que 

não fixou valor ou prazo para reparação, e pela falta de critérios para estabelecimento do valor 

de R$ 20 bilhões670. 

A grande tônica das críticas referidas ao TTAC diz mesmo respeito à falta de 

participação, o que debilitou a confiança de que o instrumento fosse capaz de tutela 

adequadamente os direitos das populações impactadas pelo desastre.  

O instrumento apenas previa a participação dos atingidos mediante a presença de cinco 

representantes no Conselho Consultivo formado por dezessete pessoas, sem poder de 

deliberação ou decisão. A ausência do Ministério Público e da Defensoria na construção do 

                                                           
669 Como consta da petição inicial da ação civil pública n. 0023862-27.2016.4.01.3800, p. 13: “Com os trabalhos 

já em andamento, o MPF foi formalmente convidado a participar das mesas de negociação, por meio de ofício 

enviado diretamente ao Procurador Geral da República (PGR), já tendo, naquela data, ocorrido reuniões em 

Brasília de todos os grupos de trabalho (Doc. 03). Sem embargo de todo o exposto e de comunicações de reunião 

na véspera de sua realização, o MPF passou a acompanhar os encontros e receber, via e-mail, as versões em 

andamento do acordo, cuja leitura permite melhor compreender o andamento das negociações (Doc. 04). Nas datas 

de 15, 16, 17 e 22 de fevereiro houve novas reuniões em Brasília para as quais o MPF foi convidado como sempre, 

de véspera. Havia ainda muitas dúvidas não sanadas, na maioria, referidas à incompletude ou inexistência de 

elementos técnicos que dessem suporte à definição de valores e medidas que se iam estabelecendo nas 

negociações”. 
670 LIMA, Laísa Barroso. O princípio da tutela adequada do Direito e o desastre da Samarco: o Programa de 

Indenização Mediada. UFES. Anais do II Congresso de Processo Civil Internacional, Vitória, UFES, p. 514-

529, 2017, p. 520.  
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acordo também foi vista como uma violação do devido processo legal coletivo e do corolário 

da participação democrática671. 

Por fim, criticaram-se a ausência de previsão de dano moral coletivo e o fato de que o 

acordo é silente sobre a responsabilidade do poder público em relação ao desastre, o que poderia 

ser aventado diante da permissão da manutenção da Barragem do Fundão fora de parâmetros 

de segurança que poderiam ter evitado a tragédia672. Desta maneira,anunciava-se assim um 

possível conflito de interesses. Em suma, questionou-se a representação adequada do Poder 

Executivo para participar sozinho do acordo, o qual estaria em  situação de potencial conflito 

de interesses. 

 

 

5.5.3. A questão da homologação do TTAC. 

 

O TTAC não chegou a ser homologado na 12ª Vara Federal da Justiça Federal de Belo 

Horizonte. À essa altura, este juízo já havia sido provisoriamente indicada pelo Superior 

Tribunal de Justiça para decidir sobre medidas de urgência em ações civis públicas que 

versavam sobre danos socioeconômicos causados pelo rompimento da barragem, e mais 

especificamente sobre o desabastecimento de água673. 

Ainda assim, “o Sistema de Conciliação do Tribunal Regional Federal da 1ª Região” 

(SistCom) proferiu uma decisão pela homologação. Trata-se do ato proferido por meio de sua 

Coordenadora-Geral, Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso,  em audiência de 

conciliação realizada no âmbito dos Agravos de Instrumento n. 0002453-41.2016.4.01.0000, 

0002170-18.2016.4.01.0000 e 0002627-50.2016.4.01.0000 em 05 de maio de 2016. Nela, foi 

homologado acordo entabulado entre as partes, determinando “o sobrestamento dos autos do 

processo originário (ACP 0069758-61.2015.4.01.3400) até a conclusão das obrigações 

acordadas, declarando extintos os respectivos recursos a que se fez referência”. 

Posteriormente, o conflito de competência que tramitava no STJ foi julgado, 

confirmando a prevenção da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte para as ações envolvendo os 

danos socioambientais e socioeconômicos causados pelo desastre. O julgamento do Superior 

                                                           
671 DORNELAS, Rafaela Silva et. al. Ações Civis Públicas e Termos de Ajustamento de Conduta no caso do 

desastre ambiental da Samarco, cit., p. 351. 
672 DORNELAS, Rafaela Silva et. al. Ações Civis Públicas e Termos de Ajustamento de Conduta no caso do 

desastre ambiental da Samarco, cit., p. 352-353. 
673 Decisão monocrática proferida pela Presidenta do STJ, Ministra Laurita Vaz, em 11.01.2016, no Conflito de 

Competência n. 144.922-MG. 
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Tribunal de Justiça entende, entre outros argumentos, que o juízo teria melhores condições para 

dirimir as controvérsias decorrentes do rompimento da barragem, pois tem uma visão 

macroscópica dos danos que dela decorreram674. 

A decisão foi questionada pelo Ministério Público Federal perante o Superior Tribunal 

de Justiça, por entender que a homologação do TTAC pelo SistCon feria o quanto decidido no 

CC n. 144.922. A Reclamação foi processada sob o n. 31.935 - MG (2016/0167729-7), e, em 

decisão proferida em 30 de junho de 2016, a Relatora Desembargadora Convocada Diva 

Malerbi houve por bem suspender liminarmente a homologação do TTAC675.  

Em que pese o argumento central ser o da violação à decisão de suspensão proferida no 

CC n. 144.922, a Relatora dá bastante ênfase no fato de que no TTAC falta participação. Afirma 

ademais que os mais atingidos, que são os municípios e a população, não estão contemplados 

no acordo e que não houve oitiva do Ministério Público e nem das “partes”, ferindo o devido 

processo legal. 

A decisão enfatiza que, embora o CIF possua três indicados dos municípios em sua 

composição, não há qualquer indicativo de que qualquer município atingido tenha participado 

das negociações.  

É firme em afirmar que não há participação de membro do Ministério Público de Minas 

Gerais no acordo, o que indicaria “a ausência de adequado debate para o desenlace 

convencionado do litígio, justamente entre aqueles atores locais mais próximos e, portanto, 

mais sensíveis aos efeitos da referida tragédia”. Sublinha, por fim, que é recomendável o amplo 

debate por meio de audiências públicas, com participação dos cidadãos, sociedade civil 

organizada, comunidade científica e representantes dos interesses locais envolvidos. 

 

 

5.5.4. A anulação da homologação do TTAC pelo TRF1. 

 

                                                           
674 Constou do referido acórdão que “[a] 12ª Vara Federal da Secção Judiciária de Minas Gerais possui melhores 

condições de dirimir as controvérsias aqui postas, decorrentes do acidente ambiental de Mariana, pois, além de ser 

a Capital de um dos Estados mais atingidos pela tragédia, já tem sob sua análise processos outros, visando não só 

à reparação ambiental strito sensu, mas também a distribuição de água à população dos Municípios atingidos, entre 

outras providências, o que lhe propiciará, diante de uma visão macroscópica dos danos ocasionados pelo desastre 

ambiental do rompimento da barragem de Fundão e do conjunto de imposições judicias já direcionadas à empresa 

Samarco, tomar medidas dotadas de melhor efetividade, que não corram o risco de serem neutralizadas por outras 

decisões judiciais provenientes de juízos distintos, além de contemplar o maior número de atingidos” (SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Conflito de Competência n. 144.922-MG. Órgão Julgador: Primeira Seção. Relator: 

Desembargadora Convocada Diva Malerbi. J. em: 22.06.2016). 
675 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Reclamação n. 31.935 – MG. Decisão monocrática. Relatora: 

Desembargadora Convocada Diva Malerbi. J. em: 30.06.2016. 
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O Ministério Público Federal apresentou parecer (fls. 2599/2628) no agravo de 

instrumento no qual foi homologado o TTAC, aduzindo, entre outras causas de nulidade, a falta 

de participação da população atingida na elaboração do acordo: não foi realizada audiência 

pública ou qualquer ato de diálogo que se voltasse a atender seus anseios. Dese modo, falta, 

segundo o MPF, legitimidade às partes que firmaram o termo para transacionar a respeito dos 

direitos dos atingidos.  

A ausência de participação dos colegitimados desrespeitou, na visão do órgão, ao direito 

à consulta prévia, livre e informada, constituindo violação ao princípio democrático (art. 1º CF) 

e ao devido processo legal (CF, art. 5º, inciso LIV).  

O outro argumento em torno da nulidade do acordo é de violação aos limites subjetivos 

da lide. Segundo o MPF, há falha de origem na concepção do acordo pelas partes, pois este é 

pretendido como mecanismo exaustivo em relação ao evento e aos efeitos. Todavia, as parte 

positivas do acordo deveriam ser tidas como garantias mínimas para adoção de todas as medidas 

necessárias de mitigação, compensação e indenização dos danos decorrentes do desastre 

ambiental, sem prejuízo à iniciativa de outros colegitimados coletivos para a tutela mais ampla 

dos direitos coletivos afetados. 

Disso, o MPF depreende, na impugnação, o interesse das empresas em  dificultar o 

acesso dos demais colegitimados ao Poder Judiciário, em demandas que tenham relação com o 

evento e seus efeitos.  

Por tudo isso, o MPF acredita que o acordo não se presta à tutela adequada dos direitos 

coletivos afetados pelo evento. Em primeiro lugar, porque se pretende exaustivo em um caso 

concreto cercado de complexidades e incertezas. Em segundo lugar, porque o acordo viola a 

necessidade de busca de sinergia que deve animar os colegitimados ativos para a tutela judicial 

e extrajudicial de direitos coletivos. 

O MPF alega também como preliminar de nulidade a violaçao ao princípio do poluidor-

pagador, com sede constitucional (CF, art. 225, § 3° ) e legal (art 14, § 1Q da Lei 6.938/81), 

que o impõe aos agentes poluidores a responabildade objetiva pela reparação integral dos danos. 

Isso teria ocorrido pela limitação dos aportes das empresas para a adoção de medidas 

reparatórias, isto é, um teto financeiro para os gastos a serem realizados pelas empresas para a 

adoção de medidas de mitigação, reparação, compensação e indenização dos danos verificados.  

Outro ponto levantado pelo MPF é a preliminar de nulidade do acordo pela indevida 

utilização da Fundação como pessoa interposta que se interpõe entre o Poder Público e os 

atingidos, de um lado, e as empresas poluidoras, de outro, uma nova figura para “arrefecer a 
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responsabilidade direta e imediata dos poluidores de reparar o sério dano causado”, o que seria 

estranho à lógica do Direito Ambiental.  

A decisão do TRF1676 houve por bem acolher a manifestação do MPF e anular a 

homologação do acordo.  

Em que pese a principal razão para anulação do acordo ter sido a violação das decisões 

do STJ que determinaram a competência da 12ª Vara Federal para quaisquer questões relativas 

às ações propostas pelo Poder Executivo e pelo MPF, e que, portanto, deveria ser o órgão a 

homologar o acordo, o acórdão também traz considerações importantes sobre o devido processo 

legal. 

Em primeiro lugar, afirma que a abrangência do TTAC causa dúvidas sobre sua intenção 

em limitar o acesso à justiça de indivíduos para discussão dos danos. Mesmo que assim não 

fosse, ainda devem ser respaldadas outras demandas de natureza igualmente coletivas. Estas 

podem repercutir sobre a esfera de direitos de entes federativos e entidades civis que sequer 

tiveram a oportunidade de participar das tratativas para a autocomposição do litígio, a exemplo 

dos Municípios atingidos e associações representantes dos interesses envolvidos na causa.  

A homologação do acordo aconteceu, ainda, à revelia das vistas ao Ministério Público 

Federal e ao Ministério Público do Espírito Santo para se manifestarem sobre a avença. 

O TRF1 entendeu proceder também a preliminar de nulidade do acordo por falta de 

legitimidade da advocacia pública para transacionar direitos dos atingidos, ao explicar que os 

procuradores da União e dos Estados não possuem legitimidade para transacionar a respeito de 

direitos coletivos ou individuais homogêneos das pessoas atingidas pelo acidente. A decisão 

destaca, ainda, que, quanto à defesa aos direitos das vítimas do acidente, a própria Defensoria 

Pública da União requereu ingresso na lide principal como litisconsorte ativo, “por se tratar de 

discussão jurídica que atingia diretamente o interesse de população vulnerável”.  

Assim, foi anulada a homologação do TTAC. 

A anulação da homologação do TTAC pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

trouxe consequências ao trâmite da ação civil pública n. 0069758-61.2015.4.01.3400, uma vez 

que o juízo da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte desconsiderou seus efeitos. Em decisão 

proferida em 04 de novembro de 2016, este juízo constata que alguns dos itens determinados 

em sede da decisão liminar não foram cumpridos ou foram parcialmente cumpridos. 

                                                           
676 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. Agravo de Instrumento n. 0002170-

18.2016.4.01.0000/MG. Órgão Julgador: 5ª Turma. Relator: Desembargador Federal Névito Guedes. J. em: 

17.08.2016. 
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Após constatar o parcial cumprimento de itens ligados à cessação do vazamento da 

barragem (a falta de conclusões definitivas sobre a viabilidade e utilidade da retirada dos 

rejeitos), discute-se a determinação de depósito judicial (dois bilhões de reais), constante do 

item “e” da liminar.  

Relata o juiz que a Samarco alegou ter firmado o Termo de Transação e Ajustamento 

de Conduta (“TTAC”) que prevê na cláusula 226, I, o aporte de dois bilhões de reais em favor 

da fundação Renova (já constituída e em operação àquele momento) ainda em 2016. Contudo, 

entende que a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região no agravo de 

instrumento havia sido expressa quanto à necessidade de complementação do depósito judicial 

em primeira instância, pois teria sido proferida a nulidade do TTAC (na verdade, a anulação foi 

da decisão de homologação) em sede do agravo de instrumento. Assim sendo,  dmesmo que a 

Fundação Renova já estivesse constituída e em operação, com a anulação do acordo, tornar-se-

iam inefetivas as transferências de valores a ela. 

Entretanto, é muito relevante apontar que a anulação da homologação do acordo parece 

ter minado a sua eficácia perante o judiciário e as ações em trâmite perante a 12ª Vara Federal, 

mas não impediu que os mecanismos previstos no TTAC, inclusive o PIM, prosseguissem em 

sua operação. Ou seja, a despeito da anulação do acordo do ponto de vista jurídico, as operações 

efetivamente seguiram com sua condução tal qual previsto. 

De outro lado, mobilizou outras instituições, as quais passaram a negociar com as 

empresas, notadamente o Ministério Público Federal. Este deu início a tratativas que visavam 

sua maior participação e influência nos diagnósticos dos danos e na supervisão dos programas. 

Essas tratativas culminaram no processo de re-elaboração dos seus termos que originou o TAP, 

seu aditivo e, posteriormente, o TAC-Governança. 

Os argumentos de falta de participação e do desconhecimento da extensão dos danos 

levaram foram então incorporados nos acordos subsequentes na forma de celebração de acordo 

provisório (o TAP). Este novo acordo foi de contratação de experts pelo MPF, de assessorias 

técnicas às populações impactadas, e incluiu representantes dos atingidos, do Ministério 

Público e das Defensorias Públicas tanto nos próprios acordos quanto nos mecanismos de 

governança e fiscalização dos programas.  

 

 

5.5.5. A ação civil pública n. 0023863-07.2016.4.01.3800, proposta pelo Ministério 

Público Federal  

 



239 
 

Em 28 de abril de 2016, pouco tempo após o TTAC ter sido firmado, o Ministério 

Público Federal promoveu outra ação civil pública em contraposição àquela proposta pelo 

Poder Executivo, incluindo não apenas as empresas, mas também os órgãos que firmaram o 

TTAC. 

O MPF afirma, na petição inicial, que foi convocado para participar com as reuniões já 

em andamento para estabelecer medidas de reparação e, nesta ocasião, percebeu que “[h]avia 

ainda muitas dúvidas não sanadas, na maioria, referidas à incompletude ou inexistência de 

elementos técnicos que dessem suporte à definição de valores e medidas que se iam 

estabelecendo nas negociações”.  

Fazendo referência ao TTAC, o MPF afirma a “escassa juridicidade” presente no 

acordo, que não oferece “garantias suficientes para a tutela adequada aos bens jurídicos 

transindividuais violados”. 

O órgão especifica, em sua petição inicial, os danos socioambientais e socioeconômicos 

decorrentes do rompimento da barragem, buscando demonstrar que as especificações que os 

danos narrados pelo Poder Executivo na ação civil pública  n. 0069758-61.2015.4.01.3400 estão 

muito aquém do que já fora identificado anteriormente no primeiro acordo. Cita diversos danos 

não previstos naquela ação, como os danos causados às economias dos municípios e, ainda, os 

danos causados aos povos indígenas.  

Buscando quantificar a ordem de prejuízos de cada núcleo identificado, o MPF critica a 

estimativa de R$ 20 bilhões feita pelo Poder Executivo, indicando que o prejuízo poderia, na 

verdade, atingir R$ 155 bilhões, e pede para que as empresas prestem garantias nesse valor, 

além de disporem de R$ 7.752.600.000,00 (sete bilhões, setecentos e cinquenta e dois milhões 

e seiscentos mil reais) em fundo privado no prazo de 30 dias para a execução dos primeiros 

programas e para conter as situações emergenciais. 

Além da magnitude dos danos estimados, o que chama a atenção nesta ação civil pública 

é a impugnação expressa do TTAC, por entender que ele não contempla adequadamente os 

direitos coletivos prejudicados e por violar os princípios democrático e do poluidor-pagador. 

Segundo o órgão, o acordo viola o princípio democrático por desrespeito à lógica do 

devido processo coletivo, já que não houve participação dos atingidos na sua elaboração. 

Afirma que o processo não deve servir para que a representação pelos legitimados atue como 

mecanismo de exclusão para os representados.  

Segundo a petição inicial, os autores da ação deveriam ter proporcionado “momentos 

de representação” para que os representados debatam os resultados e objetivos do processo. O 

representante, ainda, deve confrontar as expectativas e desejos dos representados com suas 
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próprias ações de modo a justificar suas escolhas perante os interessados quando houver 

divergência. Nesse ponto, o órgão critica que a celebração do acordo pelo poder público 

desconsidera que ele próprio pode ser responsável solidário pela reparação do dano. 

Ademais, afirma que o firmado pretende ser exaustivo quando, em realidade, é apenas 

a garantia das ações mínimas necessárias para a reparação, mitigação, compensação e 

indenização dos danos, e que não pode excluir outros colegitimados para a tutela dos direitos 

coletivos afetados.  

O MPF também aponta ilegalidade na cláusula que prevê a intenção de resolver outras 

ações coletivas que tratem dos danos causados pelo rompimento da Barragem do Fundão677, 

argumentando que esta cláusula foi acrescentada ao acordo pelas empresas, interessadas em 

dificultar o acesso a demais colegitimados ao Poder Judiciário em demandas relacionadas ao 

rompimento da barragem. 

Ademais, afirma que nenhum acordo pode se pretender definitivo quando a extensão 

dos danos não é conhecida. No tocante à falta de informações, o próprio acordo indica que há 

muitas incertezas sobre os danos gerados quando indica a possibilidade de descoberta de novos 

danos a pescadores, ribeirinhos, indígenas, entre outros. Não seria viável, nesse contexto, que 

outros colegitimados não possam identificar novas necessidades que não as apontadas e 

inviabilizar que recorram à via judicial para garanti-las.  

Nesse sentido, o MPF entende que o acordo só teria validade e seria adequado para a 

tutela de direitos coletivo se fosse tido como garantia mínima, servindo como um piso de 

garantias para a execução de ações reparadoras, mas sem impedir o acesso à justiça de outros 

interessados, não sendo um mecanismo exaustivo. 

Em decisão de 07 de julho de 2016, o Juízo da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte 

recebeu a inicial e designou uma primeira audiência de conciliação para 13 de setembro de 

2016. Posteriormente, o Termo de Ajuste Preliminar fez referência ao início das tratativas em 

tal audiência. 

 

 

5.6. O Programa de Indenização Mediada da Fundação Renova 

                                                           
677 “CLÁUSULA 03 do TTAC: As partes reconhecem expressamente que o objeto das ações judiciais listadas no 

ANEXO, ajuizadas pelo PODER PÚBLICO, está abrangido pelo presente Acordo, razão pela buscarão sua 

extinção com resolução do mérito, nos termos da CLÁUSULA 253. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os 

COMPROMITENTES manifestar-se-ão nos autos das ações judiciais listadas no ANEXO (AJUIZADAS POR 

TERCEIROS) e demais ações coletivas que venham a ser propostas relativas ao EVENTO, desde que tenha objeto 

abrangido pelo presente ACORDO, para fazer prevalecer as cláusulas e obrigações presentes neste ACORDO.”.  
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Conforme já enunciado acima, inobstante a discussão a respeito da homologação 

judicial do TTAC, este passou a surtir efeitos uma vez assinado entre o Poder Executivo e as 

empresas, uma vez que a Lei n. 7.347/85 lhe atribui a qualidade de título executivo 

extrajudicial678. 

A Fundação Renova foi criada por estatuto em 28 de junho de 2016, tendo por objetivo 

exclusivo “gerir e executar medidas previstas nos programas socioeconômicos e 

socioambientais, incluindo a promoção de assistência social aos atingidos, em decorrência do 

rompimento da barragem de propriedade da Mantenedora Principal, localizada no Complexo 

de Germano, em Mariana (“Evento”), observada a situação socioambiental e socioeconômica 

imediatamente anterior a 5 de Novembro de 2015, conforme detalhado no Termo de Transação 

e de Ajustamento de Conduta celebrado em 2 de Março de 2016”679. Tem como “mantenedora 

principal” a Samarco e como “mantenedoras” a Vale e a BHP Billiton Brasil.  

O Programa de Indenização Mediada tem origem na Subseção I.2. do Capítulo Segundo 

do TTAC. É previsto na Cláusula 31 que “a Fundação deverá elaborar e executar um programa 

de ressarcimento e de indenizações, por meio de negociação coordenada, destinado a reparar e 

indenizar os Atingidos (...) que comprovem prejuízos e danos ou demonstrem a impossibilidade 

de fazê-lo, na forma da cláusula 21”, fazendo remissão ao Programa de Cadastramento.  

Sobre o cadastramento dos Atingidos, como já visto, o TTAC prevê regras pelas quais 

eles deverão comprovar dados pessoais e, “se houver, fundamento do enquadramento como 

IMPACTADO, comprovação dos prejuízos sofridos, por meio de documentos públicos ou 

privados, ou outros meios de prova, e outros dados que venham a se mostrar necessários.”. 

Excepcionalmente, e conforme também já apontado anteriormente neste capítulo, os atingidos 

que não tiverem os documentos listados no acordo poderão comprovar as informações 

requeridas por meio de declaração escrita (Cláusula 21 do TTAC). 

Ainda é previsto que o programa deverá ser instituído como um programa de 

negociação, coordenado e dirigido por coordenador na área jurídica, que deverá considerar as 

especificidades de cada atingido, as provas colhidas, o valor das indenizações e as modalidades 

de reparação aplicáveis.  

                                                           
678 Lei n. 7.347/85. Art. 5°. § 6° Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de 

ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo 

extrajudicial. 
679 FUNDAÇÃO RENOVA. Estatuto da Fundação Renova. Disponível em: 

<https://www.fundacaorenova.org/wp-content/uploads/2016/10/estatuto-registrado.pdf>. Acesso em 04.05.2019. 
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Sobre as reparações, o TTAC afirma que “a Fundação elaborará os parâmetros de 

indenização considerando as condições socioeconômicas dos atingidos na situação anterior, 

bem como os princípios gerais da lei brasileira e os parâmetros existentes na jurisprudência 

brasileira”, indicando que o programa deveria ter parâmetros objetivos decorrentes do direito 

material. 

Características do programa relevantes trazidas desde o TTAC são as seguintes: 

• A “adesão” ao Programa de Negociação Coordenada pelos atingidos é 

facultativa (Cláusula 34, parágrafo primeiro); 

• A determinação da elegibilidade dos Atingidos para o Programa de Negociação 

Coordenada e dos parâmetros de indenização a serem estabelecidos no âmbito do mesmo será 

proposta pela Fundação e submetida à validação do Comitê Interfederativo (cláusula 34, 

parágrafo segundo); 

• Há garantia de que os atingidos podem recusar-se ao acordo nos termos do 

programa de negociação coordenada e recorrer às vias próprias, sem que sua negativa implique 

exclusão dos demais programas socioeconômicos (cláusula 36). 

• Há previsão do direito de assistência jurídica gratuita, a ser provida por convênio 

com a OAB e a Defensoria Pública. 

 

Na prática, o programa foi implementado sob o nome de “Programa de Indenização 

Mediada” e foi dividido em duas fases. 

O chamado “PIM da Água” foi o primeiro passo de execução – e que já está encerrado 

quando da conclusão da presente tese. Referiu-se à interrupção da distribuição e do 

abastecimento de água nas cidades de Governador Valadares – MG e Colatina – ES e visou à 

reparação de danos morais aos indivíduos nessas cidades.  

Conforme dados apresentados pela Fundação Renova no seu relatório de atividades de 

2016680, o valor da indenização seria de R$ 1 mil por pessoa, com acrescimento de 10% para 

menores, gestantes e portadores de necessidades especiais. Em seu site, a Fundação divulga que 

o valor pago em Colatina é menor (R$ 880,00), em razão do desabastecimento de água ter 

ocorrido por período menor681. 

                                                           
680 FUNDAÇÃO RENOVA. Relatório de Atividades 2016. Disponível em: 

<https://www.fundacaorenova.org/wp-content/themes/fundacao-2016/arquivos/relatorioatividades.pdf>. Acesso 

em: 21.11.2018. 
681 Confira: https://www.fundacaorenova.org/noticia/fundacao-renova-esclarece-informacoes-indenizacao-

mediada/ 
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A segunda fase diz respeito aos “danos gerais” sofridos pelos atingidos. Como visto, o 

TTAC atribuiu à Fundação a elaboração de parâmetros para indenização considerando, em tese, 

“os princípios gerais da lei brasileira e os parâmetros existentes na lei brasileira”, ressaltando a 

necessidade de se pautarem os acordos pautarem pelo direito material. 

As indenizações passaram a ser definidas mediante uma “matriz de danos”682 dinâmica, 

produzida pela Fundação Renova conforme os estudos que realizava e a tipificação dos danos 

à medida que eram identificados.  

Em agosto de 2017, a Fundação Renova passou a aplicar, complementarmente à matriz 

de danos, o que chamou de “políticas indenizatórias” para alguns grupos específicos de 

atingidos de três áreas: areeiros, pescadores e exploradores do turismo em Regência e 

Povoação. Segundo a Fundação, tal se deu em razão de dificuldades desses grupos em 

comprovar sua própria renda, mensurar os danos ainda não cessados, comprovar o exercício da 

atividade impactada e comprovar seu endereço de residência683.  

Assim, a matriz de danos seria aplicado nos casos de comprovação documental, ao passo 

que as políticas indenizatórias seriam aplicadas nos casos de impossibilidade de comprovação. 

 

 

5.6.1. Aspectos críticos do programa.  

 

O PIM se apresentou com o “objetivo de colocar à disposição dos Atingidos (...) uma 

opção para indenização, de forma voluntária, célere e efetiva”, oferecendo “um mecanismo 

conveniente, econômico e eficiente de reparação de danos”, regido “pelos princípios da 

isonomia, transparência, liberdade de escolha, autonomia da vontade, eficiência, 

razoabilidade”, “fortalecimento da sociedade civil e da cidadania e da 

dignidade da pessoa humana” (artigos 1° e 2° de seu Regimento Interno)684.  

Todavia, foi objeto de críticas por parte das instituições de justiça, assim como o acordo 

anterior, notadamente Ministério Público, pelos atingidos685 e pela sociedade civil organizada. 

                                                           
682 Disponível em: <https://www.fundacaorenova.org/wp-

content/uploads/2018/09/matrizdedanos_21092018.pdf>. Acesso em 07.05.2019. 
683 FUNDAÇÃO RENOVA. Programa de Indenização Mediada: políticas indenizatórias. Ago./2017. 
684 FUNDAÇÃO RENOVA. Regimento Interno do Programa de Indenização Mediada – versão de 21.11.2016. 
685 O relatório de atividades da Fundação Renova de 2016 traz a seguinte fala do atingido Milton Manuel de Sena: 

“Acho que a Renova usa de palavras e termos jurídicos muito difíceis de o pessoal entender. Isso dificulta o 

diálogo. Na verdade, tudo o que conseguimos foi através do judicial e não do diálogo, porque não há confiança 

nessa relação. Os atingidos não reconhecem a Fundação Renova, não aceitam a fundação para a negociação. O 

causador de tudo foi a Samarco. Então é ela que deveria assumir todo o processo, na visão de alguns. Eu entendo 

que poderia ter sido feita sim a fundação, mas com participação e o aval dos atingidos. Para nós, a fundação não 
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Segundo os críticos, o PIM teria previsões que: a) comprometem o caráter consensual e 

dialógico que um programa de mediação em sentido amplo deveria apresentar; b) 

comprometem a transparência dos critérios utilizados pela Fundação para definição da 

elegibilidade do atingido, da legitimidade da indenização e de seu respectivo valor; c) impõem 

condições abusivas para ingresso no programa; d) dificultam a demonstração dos danos; e) 

determinam a inserção de cláusulas abusivas no termo de acordo; e f) comprometem qualquer 

tipo de controle externo. 

O PIM foi objeto da Recomendação Conjunta nº 10 de 26 de março de 2018, emitida 

pelo Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Ministério 

Público do Estado do Espírito Santo, Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública da 

União, Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, Defensoria Pública do Estado do 

Espírito Santo, endereçando diversos desses aspectos686.  

Parte da recomendação, que apontava limites ao programa original, foi incorporada ao 

Regimento Interno do PIM e divulgado em sua nova versão687. 

Sem considerar possíveis aspectos que poderiam ser identificados por observações in 

loco, o estudo das versões do regimento interno e a Recomendação Conjunta supracitada já 

permite delinear alguns aspectos críticos do programa, conforme se verá a seguir.  

 

 

5.6.1.1. Definição de critérios de elegibilidade, legitimidade do pleito indenizatório 

e valor do acordo. 

 

Um primeiro aspecto ó o questionamento do caráter consensual do PIM. Questionou-se 

se o programa consiste efetivamente em mecanismo que veicule o legítimo consenso dos 

atingidos, e se estes possuem qualquer poder de influência e participação na definição dos 

resultados.  

A primeira versão do regimento interno do programa estabelecia um procedimento para 

a segunda fase do programa (danos gerais) pelo qual o atingido, em primeiro lugar, dirige-se a 

um dos escritórios do PIM situado nas cidades impactadas, e participa de uma “reunião de 

preparação”, na qual preenche um formulário de ingresso no programa já com “informações 

                                                           
tem representatividade, embora ela seja reconhecida juridicamente” (FUNDAÇÃO RENOVA. Relatório de 

Atividades – 2016, p. 16).   
686 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL et al. Recomendação Conjunta n. 10, de 26 de março de 2018. 
687 FUNDAÇÃO RENOVA. Regimento Interno do Programa de Indenização Mediada – versão sem data. 
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específicas para comprovar a legitimidade e viabilizar o cálculo da indenização, dependendo 

da natureza do pedido” e “documentos comprovantes das informações fornecidas no pedido do 

Impactado, quando for o caso” (artigo 29).  

Um “avaliador neutro preliminar” auxilia no preenchimento do formulário e emite “uma 

análise preliminar do caso do Impactado, avaliando as alternativas disponíveis e as questões 

técnicas e jurídicas envolvidas, e orientar o Impactado quanto aos critérios de indenização do 

PIM”.  

A partir daí, o formulário e a documentação são encaminhados à própria Fundação 

Renova para avaliação do pleito indenizatório, de acordo com o Protocolo de Elegibilidade do 

PIM (artigo 33), e esta emitirá um parecer sobre a elegibilidade, bem como o cálculo da 

indenização. O protocolo fora elaborado pela Fundação, com aprovação do CIF (artigo 36) e 

não havia, no programa, uma etapa de reavaliação do valor apresentado.  

Na perspectiva individual das mediações, havia apenas a previsão de uma “Reunião de 

Proposta”, para discutir “quaisquer equívocos na aplicação dos Parâmetros Referenciais do PIM 

para o cálculo da indenização” (artigo 38.1). 

Se considerarmos o “devido processo legal mínimo” que deveria reger os meios 

consensuais (o argumento apresentado no item), notamos que, neste caso,  o contraditório,  

entendido como a possibilidade de as partes influírem no resultado, mostra-se bastante limitado. 

A Recomendação Conjunta supracitada destaca precisamente esse ponto. Ela  afirma 

não haver possibilidade de discussão, pelos atingidos, no âmbito das políticas indenizatórias, 

quanto aos valores oferecidos pelas empresas, sendo-lhes possível unicamente aderir ao 

referido programa mediante preenchimento do formulário de elegibilidade e apresentação de 

documentação ou rejeitar a proposta. 

Outro ponto é o referencial material utilizado pela Fundação para decisão sobre a 

legitimidade da indenização e cálculo dos valores. O Regimento Interno afirmava que se 

utilizaria dos “Parâmetros Referenciais do PIM”, derivados, por sua vez, de “princípios gerais 

da lei brasileira e os parâmetros existentes na jurisprudência brasileira”.  

Segundo Diego Faleck, a Fundação Renova [falta verbo] pesquisas de mercado, análise 

de jurisprudência, apoio de especialistas renomados, instituições de referência, com empenho 

de amplo trabalho de pesquisa, diagnóstico, coleta de dados e construção coletiva dos 

parâmetros, com participação dos atingidos, por meio de reuniões constantes com as 
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comunidades, em que é franqueado pleno debate sobre cada categoria de dano, com a recepção 

dos comentários, análise e incorporação das sugestões e recomendações das comunidades688.  

A participação das comunidades se daria por “representação por aproximação”, uma vez 

que os grupos e indivíduos são tidos como “difíceis de representar”. Os critérios para escolha 

dos representantes foram sua capacidade de comunicar efetivamente as informações 

apreendidas e impressões do grupo que representam, sendo selecionados indivíduos e 

organizações que concordem em realizar os melhores esforços para tanto689. 

A Defensoria Pública do Espírito Santo questionou os critérios de eleição dos 

representantes, afirmando que lhe chegaram diversas reclamações de atingidos, que 

questionavam o fato de a Fundação Renova convidar atingidos por “lista fechada”, escolhendo 

supostas lideranças pelas quais os demais atingidos não se sentiam representados690. 

Dessa forma, a construção coletiva teria sido insuficiente para a garantir a confiança do 

atingido691. 

A presente pesquisa não dispõe de qualquer dado para avaliar a adequação da 

participação dos atingidos na construção dos parâmetros do PIM antes de sua alteração.  

O que se pode observar do Regimento Interno, todavia, é a ausência de um mecanismo 

participativo dos atingidos na validação e eventual alteração dos parâmetros. 

A única interferência externa no “protocolo de elegibilidade” e na “matriz de 

documentos comprobatórios” identificada foi a Deliberação CIF n. 34, de 24 de novembro de 

2016, que os aprovou, mas com algumas poucas ressalvas a respeito do tema, tais como a 

necessidade de inclusão de microempresários e empresários individuais entre os elegíveis, e a 

necessidade de inclusão de grupos caso estes sejam identificados durante o processo de 

cadastro692.  

Mesmo assim, havia previsão no Regimento Interno segundo a qual seria vedado ao CIF 

“determinar ou influenciar de qualquer modo a inclusão ou exclusão de Atingidos do PIM” 

(artigo 6.1). 

Na supracitada Recomendação Conjunta dos Ministérios Públicos e Defensorias, as 

entidades afirmam terem recebido denúncias sobre atuação unilateral da Fundação Renova 

                                                           
688 FALECK, Diego. Desenho de sistemas de disputas e o rompimento das barragens de Fundão e Santarém: 

Programa de Indenização Mediada (PIM). Revista da Defensoria do Estado de Minas Gerais, n. 2, p. 13-15, 

nov./2017, p. 14. 
689 FALECK, Diego. Desenho de sistemas de disputas e o rompimento das barragens de Fundão e Santarém, cit., 

p. 14. 
690 CAMPOS, Rafael Mello Portella; SOBRAL, Mariana Andrade. O acordo sai caro, e muito caro!, cit., p. 163. 
691 CAMPOS, Rafael Mello Portella; SOBRAL, Mariana Andrade. O acordo sai caro, e muito caro!, cit., p. 164. 
692 COMITÊ INTERFEDERATIVO. Deliberação n. 34, de 24 de novembro de 2016. Disponível em: < 

https://www.ibama.gov.br/cif/deliberacoes>. 
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referente aos programas socioeconômicos e socioambientais. Afirmam, ainda, ser ilegítima a 

transferência do juízo de valor acerca do reconhecimento da condição de atingido, bem como 

do deferimento ou não do auxílio emergencial, indenizações e demais programas 

socioeconômicos e socioambientais, a um ente de caráter privado, sem que exista para isso uma 

instância revisora independente, aparelhada e imparcial dos referidos trabalhos. 

Assim, tendo em vista o desenho do programa e suas reações (como por meio da 

Recomendação Conjunta), questiona-se se o princípio da “busca do consenso” foi realmente 

observado, tanto da perspectiva individual quanto da perspectiva coletiva da construção dos 

critérios.  

Em outras palavras, a análise destes documentos já permite apontar para uma grande 

discussão sobre o atendimento dos objetivos gerais do programa diante de seu desenho 

institucional e das normas de participação ali presentes – ou ausentes. Como se verá adiante, 

permite trazer reflexões poderosas para o tema desta tese vis-à-vis as diversas críticas e 

ponderações sobre os meios consensuais. Em particular, para dar luz à centralidade do debate 

sobre o desenho de cada solução como manifestação dos princípios da autocomposição no 

direito brasileiro. 

Por ora, vale reiterar que, após a Recomendação Conjunta, o regimento interno foi 

revisto, contemplando mudanças nos parâmetros de elegibilidade.  

Em primeiro lugar, foi excluído o artigo 6.1, que impedia o CIF de “determinar ou 

influenciar de qualquer modo a inclusão ou exclusão de Atingidos do PIM”.  

Além disso, passou a prever, no artigo 13, o cálculo da indenização com base em uma 

“matriz de danos” divulgada no site da Fundação693 e em constante atualização, uma vez que o 

PIM pode se deparar com situações omissas, que são analisadas no durante o procedimento e 

podem se incorporar à matriz (artigo 13, e).  

Todavia, excetuadas tais mudanças, a reformulação não parece ter aberto campo para a 

possibilidade de os atingidos influírem significativamente nas soluções, com questionamento e 

reformulação da matriz de danos. 

Neste tocante, há apenas as previsão no artigo 31 de que “os Mediadores e a Fundação 

estarão à disposição para discutir as particularidades do caso de cada Atingido” e que “na 

Reunião de Proposta será dada oportunidade para discutir quaisquer assuntos/documentos não 

considerados pela Fundação no cálculo da indenização”, “ou quaisquer equívocos na aplicação 

da Matriz de Danos do PIM”, previsões já presentes na versão anterior. 

                                                           
693 Disponível em: <https://www.fundacaorenova.org/wp-

content/uploads/2018/09/matrizdedanos_21092018.pdf>. Acesso em 07.05.2019. 
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O PIM, todavia, está incluído no “processo de repactuação dos programas 

socioeconômicos e socioambientais”, previsto no TAC-Governança, que prevê também 

mecanismos de participação popular e será oportunamente abordado. 

  

 

5.6.1.2. Questões probatórias. 

 

Outro aspecto do programa diz respeito às exigências probatórias e às fases 

“preclusivas” previstas no programa.  

A primeira versão do regimento interno previa, na cláusula 14.2., que os atingidos 

“deverão provar ter sofrido danos diretos, que tenham como causa imediata a ocorrência do 

Evento”. O TTAC já previa, na sua cláusula 21 a possibilidade, bem como no desenho do 

programa de indenização, de que o programa seria destinado a “reparar e indenizar os Atingidos 

(...) que comprovem prejuízos e danos ou demonstrem a impossibilidade de fazê-lo, na forma 

da cláusula 21”, ou seja, admitindo a possibilidade de autodeclaração dos atingidos.  

Ademais, previa o regimento interno que, concluída a primeira avaliação da 

elegibilidade com base no formulário de ingresso e na documentação então apresentada, a 

Fundação deveria comunicar eletronicamente o encerramento da fase de análise.  Deveria ser 

também esclarecido que qualquer oferta se basearia nos documentos apresentados até aquela 

data (artigo 37.1). A partir daí, somente seriam admitidos novos documentos cuja existência 

não era de conhecimento anterior das partes, caso em que o fato deverá ser esclarecido e 

justificado por escrito ao PIM (artigo 37.2).  

Ademais, apenas documentos novos nos exatos termos acima previstos poderiam ser 

discutidos na “Reunião de Proposta” (artigo 38.1). 

Ou seja, nota-se o estabelecimento de um procedimento formal, que exige prova 

documental para comprovação da elegibilidade, e no qual  novos documentos após o cadastro 

inicial não serão admitidos conforme surjam dúvidas ou necessidades ao longo do 

procedimento, como seria de se esperar em um procedimento informal.  

Em verdade, a rigidez da regra é muito próxima à daquela do art. 435 do CPC/15694.  

                                                           
694 Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer 

prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo 

único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, 

bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os 

produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, 

avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º . 
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A previsão estaria em desacordo com um princípio cooperativo e de boa-fé (art. 2°, inc. 

VIII, da Lei de Mediação), segundo o qual os envolvidos em uma disputa devem cooperar entre 

si para atingir uma solução justa. Ademais, ficam comprometidas as características de 

informalidade (art. 2°, inc. IV, da Lei de Mediação) e flexibilidade procedimental, que são 

propagadas como vantagens da utilização dos meios consensuais. 

No mais, o primeiro regimento interno contrariava o próprio TTAC ao não admitir a 

autodeclaração do atingido. O procedimento estabelecido parecia não levar em consideração a 

vulnerabilidade técnica dos atingidos, a possibilidade de não terem acesso a provas 

documentais, visto que muitos viviam na informalidade, e não saber distinguir as provas 

relevantes para seu pleito. Ademais, é bastante intensa a situação de vulnerabilidade 

organizacional dos atingidos que foram desalojados pelos desastres. 

Em contraste com as regras de processo civil, que admitem que provas se façam por 

“todos os meios legais, bem como moralmente legítimos” (art. 369, do CPC/15), além de prever 

regras de superação da insuficiência técnica da parte, como a inversão do ônus da prova ou a 

distribuição dinâmica, bem como a sua valoração por uma instância imparcial, o procedimento 

estabelecido pelo programa aponta para um nível menor de garantias processuais e meios 

probatórios. Este desenho específico pode conduzir a uma indenização que considere menos 

elementos do que um processo judicial, ao menos em tese, consideraria695. 

Como visto, ao final do ano de 2017, a Fundação Renova passou a implementar as 

“políticas indenizatórias” como uma resposta para a dificuldade de determinados grupos de 

atingidos apresentarem as provas exigidas que permitissem enquadrá-los nas matrizes de danos.  

As “políticas”, assim, diferenciam-se pela relativização das exigências documentais do 

PIM, que incluíam, por exemplo, a apresentação de documentos fiscais para comprovação de 

faturamento. Segundo documento sobre as “políticas indenizatórias” elaborado pela Fundação 

Renova696, 

                                                           
695 Em contraste com o PIM, a Câmara de Indenização 447, estabeleceu um procedimento mais flexível. Como 

relata Fernanda Tartuce, “[e]m grande parte dos casos em trâmite no programa de indenização 447 as 

comunicações orais e postais foram suficientes para completar a documentação necessária à formulação da 

proposta. O regimento, porém, era preparado para situações de indefinição: caso a documentação entregue ainda 

ensejasse duvidas, cabia convocação de uma reunião de instrução para propiciar a demonstração dos fatos ainda 

não esclarecidos. Produzida a prova, nova análise era feita pela empresa para proceder à elaboração da proposta 

de indenização. Terminada o exame da documentação, a empresa deveria comunicar tal fato aos familiares 

valendo-se do acompanhamento da observadora (conforme dispunha o art. 42 do regimento)” (TARTUCE, 

Fernanda. Mediação Extrajudicial e Indezniação por Acidente Aéreo, cit., p. 44). Ressalte-se que o perfil dos 

atingidos pelo desastre aéreo – público consumidor de viagens aéreas internacionais – indica para uma 

vulnerabilidade bem menor do que aquela identificada nas populações mais impactadas pelo desastre do 

rompimento da Barragem do Fundão. 
696 FUNDAÇÃO RENOVA. Programa de Indenização Mediada – Políticas Indenizatórias. Ago./2017, p. 8. 
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“a execução do PIM através dos moldes comprobatórios convencionais mostrou-se 

inviável para o objetivo final do programa, que é permitir a reparação individual dos 

danos sofridos (...) a forma de viabilizar as indenizações e evitar a judicialização, será 

através de políticas indenizatórias” 

 

Segundo tal documento, nas atividades de turismo nas localidades de Povoação e 

Regência, ambas no Estado do Espírito Santo, os empreendimentos de turismo são 

caracterizados por altos patamares de informalidade, dificultando identificação de valores 

plausíveis para indenização. Relata o documento que os empreendedores passaram a se valer 

da “autodeclaração”, o que impossibilitaria aferir valores precisos de lucros cessantes697. 

Desta forma, a Fundação realizou reuniões comunitárias para compreensão do impacto 

e estabeleceu uma metodologia para cálculo da indenização. Todavia, não se prescindiu da 

comprovação documental; a exigência foi apenas relativizada para abarcar uma gama maior de 

documentos. Pelo que indica o documento explicativo da Fundação Renova, o primeiro passo 

para obtenção da indenização é, justamente, a “apresentação das documentações dos negócios 

ao Programa de Indenização Mediada da Fundação Renova (declarações de renda, custos, entre 

outros), para identificação e análise do lucro cessante em 2016” 698. 

Na segunda versão do regimento interno analisada, a regra de que “somente seriam 

admitidos novos documentos cuja existência não era de conhecimento anterior das partes” foi 

suprimida. Todavia, com exceção das políticas indenizatórias, não se notaram mudanças sobre 

o restante do procedimento de prova da condição de atingido e dos danos sofridos. 

Segundo relato de Rafael Mello Portella Campos e Mariana Andrade Sobral, defensores 

públicos no Espírito Santo, grande parte da dificuldade dos atingidos em obter participar dos 

programas socioeconômicos vem da atividade de cadastro: havia uma rigidez nos critérios de 

elegibilidade ou até mesmo uma ausência deles, o que não era compatível com o 

reconhecimento da vulnerabilidade daquelas pessoas699. 

Segundo o narrado, a Fundação Renova não oferecia aos atingidos nem mesmo os 

detalhes sobre os levantamentos realizados. A Defensoria apenas passou a ter acesso aos 

documentos produzidos apenas a partir de decisões judiciais700.  

                                                           
697 FUNDAÇÃO RENOVA. Programa de Indenização Mediada – Políticas Indenizatórias. Ago./2017, p. 18. 
698 FUNDAÇÃO RENOVA. Programa de Indenização Mediada – Políticas Indenizatórias. Ago./2017, p. 8. 
699 CAMPOS, Rafael Mello Portella; SOBRAL, Mariana Andrade. O acordo sai caro, e muito caro!, cit., p. 160. 
700 CAMPOS, Rafael Mello Portella; SOBRAL, Mariana Andrade. O acordo sai caro, e muito caro!, cit., p. 160. 

Para ilustrar a questão, os defensores descrevem um caso que consideram emblemático: “uma moradora de 

Povoação, idosa, analfabeta, com deficiência auditiva e visual, cujo impacto direto foi atestado pela própria 

Renova, ficou excluída do Programa de Auxílio Financeira, não sendo considerada elegível porque a avaliação 

entendeu não comprovado suficientemente o impacto na renda. O seu auxílio financeiro veio apenas judicialmente, 
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Do ponto de vista do devido processo legal mínimo que deve informar os meios 

consensuais, a consideração da vulnerabilidade do participante e de suas dificuldades técnicas 

deve estar presente ao longo do procedimento.  

Em particular, se o processo é calcado em provas, deve haver apenas informação 

adequada sobre as provas que devem ser apresentadas, e informação sobre aquelas que 

eventualmente estejam faltando. Se há vulnerabilidade técnica, esta deve ser considerada no 

tocante à comprovação, seja mediante ao auxílio em sua obtenção, seja na relativização da 

admissão de documentos. Essas diretrizes são consentâneas com a projeção do contraditório e 

da isonomia sobre os meios consensuais, e não estão presentes no programa, mesmo em sua 

segunda versão. 

 

 

5.6.1.3. A opção pela mediação e o foco na avaliação da Fundação. 

 

O PIM escolheu a mediação como método consensual para conduzir as indenizações. 

Segundo Diego Faleck, tal opção se deu para garantir justiça procedimental. Isso implica, então, 

a necessidade de dar voz aos atingidos durante o processo e lhes permitir “ventilar suas emoções 

e contar a história em seus próprios termos”701. 

Contudo, como visto, o PIM é um programa com critérios pré-definidos de indenização, 

estipulados mediante alguns mecanismos. Pode-se questionar se há efetividade na utilização da 

mediação ou se o foco na análise dos pleitos pelos representantes da Fundação Renova limitaria 

as suas funções.  

Na versão original do regimento interno, a “Reunião de Preparação” é conduzida por 

um agente chamado “Avaliador Neutro Preliminar”, que avalia preliminarmente o pleito do 

atingido, auxilia no preenchimento do formulário de ingressante e o remete para análise da 

Fundação Renova, que emitirá o parecer sobre a elegibilidade e o valor da proposta. Pode ser 

requerida a realização de uma “Reunião de Esclarecimentos” caso tenha dúvidas sobre a 

elegibilidade (artigos 33 a 38). A Fundação, contudo, não é obrigada a negociar com quem 

tenha tido sua elegibilidade não reconhecida (artigo 36). 

                                                           
a partir da confrontação entre o seu parecer de avaliação do impacto e a justificativa da negativa do auxílio 

financeiro”. 
701 FALECK, Diego. Desenho de sistemas de disputas e o rompimento das barragens de Fundão e Santarém, cit., 

p. 14. 
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O “Coordenador de Mediação” pode ser consultado pela Fundação antes da decisão 

sobre a elegibilidade (artigo 34.1), mas os mediadores entrarão obrigatoriamente em cena no 

momento da “Reunião de Proposta” (artigo 38), em que ficarão “à disposição para discutir as 

Particularidades do caso do Impactado”.  

Caso haja dúvidas no decurso do processo de análise, a Fundação pode pedir novos 

documentos para avaliação e cálculo da indenização, além de poder agendar “reunião de 

esclarecimentos”. O regimento não é claro se esta reunião deve contar com a presença do 

mediador. 

O artigo 12, item d, da redação original, prevê que apenas após a decisão da Fundação 

sobre legitimidade do atingido, o mediador atuará para prestar assistência, consistente em 

“promover o intercâmbio de informações entre as partes, contribuir para que as partes entendam 

as perspectivas uma da outra, promover um diálogo produtivo, ajudar as partes a avaliar de 

forma racional as alternativas à disposição, incentivar a flexibilidade, incentivar as partes a 

proporem soluções criativas para eventuais impasses, e propor soluções que atendam aos 

interesses dos envolvidos”.  

Todavia, pode-se indagar qual impacto da atuação do mediador quando a decisão da 

Fundação já está tomada. Segundo Faleck, o fato de o PIM trazer critérios objetivos de 

indenização não elimina situações que possam causar a escalada do conflito e sua 

judicialização. O mediador, se bem treinado, pode garantir a adequada comunicação das partes 

em casos de dúvidas sobre provas, encaixe da situação do atingido no critério de indenização 

definido, e em situações de lacuna que possam surgir. Além disso, pode atuar para acolher e 

processar questões intrapessoais e interpessoais dos atingidos que possam dificultar a 

comunicação702. 

A atuação positiva do mediador, contudo, depende de etapas procedimentais que 

propiciem a participação efetiva do atingido e a troca de informações com a Fundação antes da 

tomada de decisão.  

Na versão do Regimento Interno reelaborada após a Recomendação Conjunta, foi 

eliminada a figura do avaliador neutro preliminar e foi incumbido aos mediadores auxiliar no 

preenchimento do formulário de ingresso e organização da documentação (artigo 23.2).  

Se o mediador identificar a ausência de omissões no preenchimento ou falta de 

documentação essencial, ele acordará com o atingido um prazo razoável para que “as 

deficiências sejam sanadas” (artigo 24), ampliando a participação dos mediadores e, 

                                                           
702 FALECK, Diego. Desenho de sistemas de disputas e o rompimento das barragens de Fundão e Santarém, cit., 

p. 14. 
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teoricamente, eliminando o viés que a avaliação neutra poderia provocar na condução do caso 

a partir dela.  

A mudança se encaminha no sentido de maior cooperação do mediador com o atingido, 

mas ainda se deve indagar sobre as oportunidades para o mediador agir de forma isonômica e 

auxiliar o atingido a influenciar a solução, ou seja, colocar em prática as funções descritas no 

item 3.6. Questiona-se, assim, a eficácia da presença do mediador para cumprir as funções de 

condução do procedimento com isonomia e garantir a decisão informada do atingido.  

É relevante que o mediador tenha oportunidade de conduzir o procedimento de 

indenização de forma ativa, pois não pode servir apenas como elemento de validação do 

procedimento e percepção de imparcialidade se não tiver meios para efetivamente cumprir sua 

função. 

A análise aqui feita baseia-se apenas no desenho do programa apresentado pelas duas 

versões do seu regimento interno. Maiores conclusões a respeito da efetividade da atuação do 

mediador em conduzir a relação entre o atingido e a Fundação de forma equilibrada poderiam 

ser aferidas a partir de outros métodos e materiais, como a observação in loco dos 

procedimentos. 

 

 

5.6.1.4. Confidencialidade e ausência de fornecimento de informações sobre o 

procedimento. 

 

A confidencialidade de um meio consensual pode servir para criar um ambiente de 

conforto entre os envolvidos, garantindo-lhes que tudo o que ocorra não será utilizado 

externamente. 

De outro lado, a confidencialidade, em situações de desigualdade, pode encobrir as 

assimetrias que aparecem no procedimento consensual, bem como eventuais violações do 

devido processo legal mínimo, como destacado no item 3.6.1.  

O PIM foi criticado pelo amplo uso da confidencialidade não apenas internamente ao 

próprio procedimento, como forma de proteção da intimidade do atingido, mas também em 

relação aos dados coletados sobre os próprios atingidos. A primeira versão do Regimento 

Interno é permeada por diversas previsões que limitam tanto o acesso dos atingidos às 

informações sobre o procedimento e impedem-nos de utilizá-las para fins estranhos ao PIM.  

Assim, o artigo 4° da redação original do regimento previa que “as informações 

individuais relativas aos procedimentos somente serão fornecidas aos próprios Impactados e às 



254 
 

pessoas por eles indicadas no Formulário de Ingresso, na forma do Art. 28 infra”. Esse 

dispositivo, por um lado, aparenta ser protetivo dos atingidos, no sentido de conservar suas 

informações pessoais apenas para a própria Fundação e para si mesmos.  

O artigo 50 da redação original, por sua vez, previa que as informações enviadas pelos 

atingidos no âmbito do PIM serão utilizadas e transmitidas exclusivamente: (i) no 

processamento do pedido de indenização do atingido; (ii) para fins legítimos associados à 

administração do PIM, incluindo a prevenção de fraude; (iii) seguradoras e resseguradoras das 

Empresas; e/ou (iv) por força de lei ou decisão judicial”. Mais uma vez, indica proteção aos 

atingidos. 

Na outra mão, o regimento também limita a utilização das informações dos atingidos 

sobre si mesmos, além de prever ainda uma multa indenizatória de R$ 10 mil no caso de 

descumprimento da obrigação. Neste sentido, prevê o art. 51 que  

 

“será vedada a utilização pelos Impactados de qualquer relatório, material, análise, ou 

qualquer outro documento ou produto de trabalho produzido pelos Coordenadores do 

PIM, pela equipe da DA, pelo CC ou, no contexto geral do PIM, em ações judiciais 

em qualquer situação, caso venham a aderir ou não ao programa ou em caso de 

desistência e/ou exclusão”.  

 

Criticando as disposições e equiparando os atingidos a consumidores (art. 17 do 

CDC)703, a Recomendação Conjunta afirmou o direito do atingido de ter acesso a todos os 

estudos, laudos, relatórios, pareceres, formulários e à fundamentação das que repercutem na 

sua esfera de direitos, inclusive para utilizá-los no ajuizamento de demandas judiciais.  

Repisam que não podem ser exigidos compromissos de confidencialidade acerca das 

propostas ou comunicações que recebam das empresas ou da Fundação Renova, podendo optar 

por utilizar essa informação da forma que entender pertinente. A recomendação afirma que a 

previsão do art. 46, do Regimento Interno do PIM, que cria limitações ao direito de uso dos 

dados e prevê a aplicação de multa de R$ 10.000,00 pelo seu uso fora dos programas 

socioeconômicos é ilegal. 

Esse ponto leva a questionar se a opção do programa de indenização pelo uso da 

mediação é efetivamente legítima, visto que há muitos elementos que descaracterizam esse 

procedimento, ou se é uma forma de, evocando o princípio legal da confidencialidade (art. 2°, 

inc. VII, da Lei de Mediação), subtrair o procedimento de indenização do controle público, seja 

do procedimento, seja dos critérios utilizados para o resultado.  

                                                           
703 Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. 
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A confidencialidade absoluta dos acordos ainda prejudica, nesses casos, a produção de 

indicadores para os próprios atingidos sobre as balizas do acordo. O artigo 49.3 da versão 

original do regimento previa que no caso de reivindicações recorrentes, as informações 

pertinentes poderão ter como fonte “acordos celebrados no âmbito do PIM, que também 

poderão servir de fonte de informações para possíveis Impactados, de forma não vinculante, 

observadas as obrigações de sigilo dispostas no Art. 4 supra”. Assim, se os próprios acordos 

são utilizados como referências para acordos futuros, os atingidos devem conhecer ao menos 

os parâmetros utilizados, como corolário da decisão informada. 

O sigilo ou dificuldade de acesso aos documentos também prejudica a tomada de 

decisão informada pelos atingidos e a discussão sobre alternativas que poderia ocorrer na 

presença do mediador. 

Vale mencionar que, pelo diálogo interinstitucional, a Defensoria Pública obteve acesso 

direto ao sistema da Fundação Renova e aos relatórios sobre os atingidos, o que apenas veio a 

ocorrer em 2018. Tal se deu após uma recomendação do CIF a respeito704.  

Sobre esse tema, pela Recomendação Conjunta, os Ministérios Públicos e as 

Defensorias solicitam que: 

a) A Samarco e suas acionistas disponibilizem aos atingidos acesso amplo 

e irrestrito ao parecer de cadastro integrado e ao laudo de avaliação dos bens, 

inclusive quando lhes apresente a respectiva proposta de indenização; 

b) Garantam ao atingido, em caso de negativa na concessão do auxílio 

emergencial e/ou indenização, pleno acesso aos fundamentos da decisão, que 

não podem ser genéricos, mas baseados em dados concretos e específicos do 

requerente;  

c) Abstenham-se de criar embaraço ao uso de todo e qualquer documento 

elaborado em benefício do atingido, como questionários, formulários, laudos, 

pareceres e estudos, devendo-se permitir o acesso e uso livre desses 

documentos; 

                                                           
704 Conforme recomendado, “[A] Fundação Renova deverá disponibilizar às instituições públicas canal de acesso 

específico e qualificado às informações, de modo a possibilitar a consulta rápida ao status dos atingidos, aos 

documentos elaborados, ao histórico de atendimentos e reclamações, bem como aos demais detalhamentos afetos 

a cada programa do TTAC, especialmente sobre todo e qualquer juízo de valor que negou o acesso aos programas 

socioeconômicos (COMITÊ INTERFEDERATIVO. Deliberação n. 105, de 14 de setembro de 2017. Disponível: 

<https://www.ibama.gov.br/phocadownload/cif/deliberacoes/2017/cif-2017-09-14-deliberacao-105.pdf>. 
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d) Revoguem, imediatamente, o art. 46 do Regimento Interno do PIM, que 

disciplina a aplicação de multa aos atingidos que fizerem uso dos documentos 

a eles vinculados; 

e) Revoguem toda e qualquer cláusula prevista no Regimento Interno do 

PIM e demais normativas internas da Fundação Renova que não se coadunem 

com o direito de acesso à informação dos atingidos. 

 

As recomendações geraram algumas alterações no Regimento Interno do PIM, a saber:  

• A revogação do artigo 4° que trata da confidencialidade das informações 

relativas ao procedimento; 

• A revogação do artigo 29.4 que afirma que “o PIM não devolverá, em 

nenhuma hipótese, as cópias dos documentos indicados neste Art. 28 ou de 

quaisquer outros documentos entregues pelos impactados no âmbito do PIM”; 

• A revogação do artigo 50, sobre o uso das informações enviadas ao PIM 

e;  

• A revogação do artigo 51, que veda a utilização das informações pelos 

atingidos fora do PIM, sob pena de multa de R$ 10.000,00. 

 

No contexto dos programas socioeconômicos, em que, repita-se, há profunda 

vulnerabilidade do atingido e, ao mesmo tempo, grande disparidade de poder em relação às 

causadoras, a confidencialidade da mediação deve ser entendida como uma garantia ao atingido 

de que terá a sua intimidade resguardada.  

Não pode, por outro lado, ser instrumentalizada para dificultar a proteção de seus 

direitos. Ora, se o atingido dirigiu uma demanda à Fundação Renova e a teve negada, temos aí 

uma autêntica disputa que não se dirimiu pelos meios consensuais e, portanto, precisará ser 

judicializada. Nesse contexto, é imprescindível que o atingido conheça os motivos pelos quais 

seu benefício ou indenização foi negada e possa, com assessoria técnica, contratá-los com o 

direito positivo, entender as fragilidades de seu direito e pleiteá-lo em juízo, inclusive com o 

uso da decisão. 

 

 

5.6.1.5. Cláusulas restritivas de propositura de ações, de extinção de ações e de 

quitação ampla. 
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Uma questão que colocava os atingidos em posição de grande desvantagem e que 

prejudicava a tomada de decisões informadas eram as previsões do PIM a respeito do impacto 

do ingresso no programa e da celebração do acordo. 

Como já visto, o rompimento da Barragem do Fundão causou danos de diferentes 

categorias às pessoas: danos materiais imediatos, como perda de casas, bens móveis e imóveis, 

lucros cessantes pela interrupção ou inviabilização das atividades econômicas, supressão de 

hortas e plantações, danos morais por perdas afetivas, lesões corporais, entre outros. A 

variedade de danos é refletida no tamanho da matriz de danos, que, na última vez em que foi 

consultada, possuía mais de 40 páginas705.  

Todavia, já no ingresso no Programa, o Regimento Interno do PIM previa que o atingido 

deve assinar uma declaração de conhecimento que, “caso seja celebrado acordo, o compromisso 

de assinar um termo de quitação e renúncia de quaisquer direitos contra quaisquer pessoas 

físicas ou jurídicas responsabilizadas pelo Evento, incluindo, sem limitação, a Fundação e as 

Empresas”, bem como assinar declaração em que se compromete a, no caso de acordo, 

“renunciar ao direito de formular outros pleitos relacionados ao Evento” (artigo 29.1, itens k e 

m). 

Havia previsão, ainda, de que o ingresso no PIM implicaria automaticamente a 

concordância do atingido em renunciar aos seus direitos quanto ao ajuizamento de ações 

judiciais contra quaisquer pessoas físicas ou jurídicas responsabilizadas pelo desastre (artigo 

31). 

Exigia ainda que, quando da celebração do acordo, o atingido assinasse “um termo de 

quitação e renúncia que exonerará as Empresas e a Fundação de toda e qualquer 

responsabilidade ou obrigação adicionais decorrentes do Evento, incluído o ajuizamento de 

ações futuras” (cláusula 46).  

Como se vê, o PIM pretendeu exigir dos atingidos, quando do ingresso no programa, a 

ciência de que ao celebrar o acordo estaria dando quitação por qualquer dano que tenha sofrido 

em decorrência do rompimento da Barragem.  

As previsões causaram preocupação porque nem todos os danos são conhecidos no 

momento em que atingido ingressa no programa. Isso conduz a um procedimento que não 

admite acordos parciais, que versem apenas sobre alguns danos, mas sim acordos que se 

                                                           
705 Disponível em: <https://www.fundacaorenova.org/wp-

content/uploads/2018/09/matrizdedanos_21092018.pdf>. Acesso em 07.05.2019. 
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pretendem exaustivos em relação ao atingido e que encerrem de uma só vez quaisquer 

pretensões que possa ter.  

Na Recomendação, os Ministérios Públicos e as Defensorias afirmam enfaticamente que 

a exigência de quitação, ampla, geral e irrestrita dos danos relacionados ao desastre aos 

atingidos que buscam o PIM viola os preceitos gerais da mediação, da boa-fé objetiva e seus 

deveres anexos, da função social dos contratos e das normas consumeristas e ambientais, sendo 

instrumento contratual de exoneração de responsabilidades e burla ao princípio da reparação 

integral. 

Assim, recomendam que as empresas se abstenham de exigir renúncia dos direitos a 

eventual ação judicial proposta pelo atingido, devendo eventual desistência ater-se 

integralmente aos limites do acordo, observada a quitação específica e parcial. Recomendam 

também que se abstenham de exigir a desistência da ação individual antes do oferecimento da 

proposta de acordo no âmbito do PIM. 

A questão, como veremos nos próximos itens, foi judicializada nas duas fases do 

programa (PIM da água e PIM de danos gerais), antes mesmo das entidades emitirem a sua 

Recomendação.  

Após intensas discussões, o regimento interno passou a tratar a questão de forma 

diferente. Em sua nova versão, previu que “a mera participação no PIM não implica qualquer 

renúncia ao direito dos Atingidos, salvo aqueles previstos nos acordos celebrados” (cláusula 

2.3). 

As declarações que passaram a ser exigidas dos atingidos, quando do ingresso no PIM, 

são de que “em caso de acordo, não se opõe à juntada do respectivo Termo de Acordo, pela 

Fundação, para extinção da ação judicial que tenha por objeto a mesma classe de danos 

indenizada extrajudicialmente no PIM”, e a de conhecimento e aceitação de que “caso seja 

celebrado o acordo, o compromisso de assinar um termo de quitação em relação à classe de 

danos indenizada no PIM” (artigo. 23.1, itens h e j). 

Alcançou-se, assim, a desejada quitação parcial foi prevista ao menos no regimento, 

sendo um passo na coibição de uma cláusula tida como abusiva e incompatível com uma 

negociação equilibrada, isonômica e de boa-fé.  

 

 

5.6.2. Judicialização do “PIM da Água”.  

 

5.6.2.1. Legitimação pelo Poder Judiciário dos critérios do “PIM da Água”. 
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Como visto, o “PIM da água” foi um programa de indenização específica voltado à 

indenização por danos morais decorrentes do desabastecimento de água potável nos Municípios 

de Governador Valadares-MG e Colatina-ES.  

O programa era bastante simplificado: mediante comprovação da residência nos locais 

atingidos, era concedida uma indenização no valor de R$ 1 mil por pessoa da família, com 

acréscimo de 10% para cada membro com idade inferior a 12 anos, idoso, ou em condições de 

vulnerabilidade. 

Existem algumas discussões judiciais a respeito desses danos específicos, como por 

exemplo, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 10105160005622001 MG706.  

Todavia, interessam-nos aqui duas atuações do Judiciário que indicaram a validação dos 

critérios utilizados pelo “PIM da Água”: uma de natureza jurisdicional e outra administrativa. 

No âmbito da Justiça capixaba, os juízes da Turma Recursal Norte dos Juizados 

Especiais Cíveis suscitaram IRDR que tinha como objeto dirimir tanto as divergências no 

reconhecimento da Samarco pelos danos quanto “valores lançados em sentenças totalmente 

divergentes”.  

A Resolução 23/2016707 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo aprovou o regimento 

interno do Colégio Recursal e da Turma de Uniformização, concedendo a esta a competência 

para processar e julgar IRDR (arts. 57 e ss.).  

Assim, o incidente foi julgado, tendo sido acolhida a tese de responsabilidade objetiva 

da Samarco pelos danos. No entanto, a decisão fixou, para todos os processos, indenização por 

danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por indivíduo, exatamente o valor que era 

oferecido pelo programa extrajudicial, não obstante os valores fixados nas sentenças individuais 

fossem normalmente maiores708.  

                                                           
706 Esse IRDR tinha como finalidade dirimir a divergência de interpretação ocorrida nas ações individuais quanto 

à competência ou não dos juizados especiais cíveis para decidir sobre os danos relacionados ao desabastecimento 

de água potável ou à qualidade da água. O IRDR não apenas foi admitido (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS 

GERAIS. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 10105160005622001. Órgão Julgador: 2ª Seção 

Cível. Relator: Amauri Pinto Ferreira. J. em: 16.05.2017), como também foi, posteriormente, fixada a tese, 

favorável à Samarco, no sentido de que “os Juizados Especiais não são competentes para processar e julgar 

demandas que têm como objeto o fornecimento de água e/ou indenização por danos morais e que trazem entre os 

fundamentos a dúvida acerca da qualidade da água”, “tendo em vista a natureza técnica complexa da questão e a 

imprescindibilidade de produção de prova pericial para se apurar essa questão, ressalvada a utilização de prova 

emprestada de cunho técnico produzida em outro processo acerca da qualidade da água, submetida ao 

contraditório” (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas n. 10105160005622001. Órgão Julgador: 2ª Seção Cível. Relator: Amauri Pinto Ferreira. J. em: 

28.05.2018). 
707 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO. Resolução n. 023/2016, de 11 de novembro de 2016. 
708 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 

040/2016. Órgão Julgador: Turma de Uniformização da Interpretação da Lei. Relator: Marcelo Pimentel. J. em: 
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O julgamento fez equivaler os valores concedidos no programa àqueles fixados 

judicialmente nos juizados, o que tinha clara potencialidade de incentivar a busca pelo PIM e 

desincentivar o ingresso de ações judiciais. 

Outra relação do “PIM da Água” com o Poder Judiciário foi a assinatura de Termo de 

Colaboração entre o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a Samarco e a Fundação 

Renova, visando “a solução consensual, e sempre respeitando a autonomia da vontade das 

partes, eficiente das demandas já ajuizadas no que tange à indenização dos danos relacionados 

ao abastecimento e distribuição de água em decorrência do EVENTO”. 

Por tal termo de cooperação, o TJ-MG instalaria um Posto Avançado de 

Autocomposição (“PAA”), que funcionaria exclusivamente em local próprio ou locado da 

Fundação Renova. Ou seja, buscou levar a conciliação das demandas judiciais relacionadas ao 

desabastecimento de água para o ambiente do próprio PIM709. Embora o termo não preveja que 

os critérios utilizados serão semelhantes, a aproximação permite presumir que seriam.  

O termo destaca que  

“o congestionamento causado no Judiciário do Estado de Minas Gerais em razão da 

existência de dezenas de milhares de ações judiciais ajuizadas por indivíduos que alegam ter 

sido afetados pelo Evento, nas quais se postula o pagamento de indenização por danos morais 

em razão do abastecimento e distribuição de água em determinadas localidades”.  

 

 

5.6.2.2. Questionamento judicial das cláusulas de quitação. 

 

Um caso de impugnação judicial direta do PIM diz respeito às cláusulas de quitação na 

primeira fase do PIM. A Promotoria de Justiça de Governador Valadares, uma das cidades em 

que o programa foi implantado, teve acesso aos acordos que vinham sido firmados e entendeu 

que algumas cláusulas eram abusivas, notadamente as que versavam sobre a quitação. 

No entendimento do Ministério Público, embora na divulgação do Programa a Fundação 

Renova garantisse que danos futuros não seriam atingidos pela assinatura dos acordos na 

primeira fase, algumas das cláusulas poderiam levar a interpretação diversa sobre a abrangência 

da quitação dada. 

                                                           
10.03.2017.  
709 O PAA foi efetivamente instalado na Comarca de Governador Valadares em 01 de setembro de 2017. 

Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/governador-valadares-inaugura-posto-para-

conciliacao.htm>. Acesso em 11.03.2019. 



261 
 

Assim, em 11 de novembro de 2016, ingressou com ação civil pública (Processo n. 

5007288-91.2016.8.13.0105, distribuída inicialmente à 2ª Vara Cível de Governador 

Valadares-MG, número atual 1007657-27.2018.4.01.3800, em trâmite perante a 12ª Vara 

Federal de Belo Horizonte-MG), afirmando que os termos de transação oferecidos pela 

Fundação Renova aos aderentes continham ambiguidades.  

Se por um lado a cláusula primeira fazia referência a uma compensação tão somente 

pela interrupção do abastecimento de água, o cabeçalho do documento mencionava “todo e 

qualquer fato, impacto, efeito e/ou consequência decorrente do rompimento da Barragem de 

Fundão e do galgamento da Barragem de Santarém”. 

De forma mais específica, mas ainda assim ampla no entendimento do Ministério 

Público, a Cláusula 2 previa que os beneficiários da transação outorgariam “a mais plena, 

ampla, geral e irrestrita quitação em favor da patrocinadora (Fundação Renova), da Samarco e 

de suas acionistas, Vale S.A. e BHP Billiton Brasil Ltda., bem como de suas respectivas 

seguradoras, em relação a todos e quaisquer danos patrimoniais e extrapatrimoniais, incluindo-

se lucros cessantes, danos materiais e morais e/ou qualquer outro tipo de dano, de natureza 

punitiva, exemplares, compensatórios, consequenciais ou de qualquer natureza, relacionados, 

decorrentes ou originários da suspensão no abastecimento e distribuição de água em 

consequência causada pelo Evento”. 

Por fim a cláusula 3 previa uma ampla exoneração da Fundação Renova, das empresas 

e de qualquer pessoa jurídica ou física a ela ligadas. 

Em 02 de dezembro de 2016, o Juízo estadual de Governador Valadares houve por bem 

acolher o pedido do Ministério Público para suspender a redação do cabeçalho e das cláusulas 

impugnadas pelo Ministério Público e ainda acatou sugestão do Ministério Público para 

substituição da redação, valendo destacar os seguintes fundamentos da decisão: 

• O “Termo de Transação, Quitação e Exoneração de Responsabilidade” 

contém “severas violações ao arcabouço jurídico pátrio sob diversas frentes”, como à 

principiologia dos ajustes bilaterais, especialmente a boa-fé objetiva, ao regramento 

jurídico-ambiental, em especial a reparação integral e do poluidor-pagador, ao 

tratamento e proteção diferenciados conferidos pela lei aos vulneráveis, em relação à 

obrigação de prestação adequada dos serviços públicos, e às proibições do direito 

coletivo quanto à exoneração ou transferência de responsabilidades; 

• Afirma a decisão que, em cognição sumária, a “nulidade aparente dos 

trechos destacados pelo requerente é patente e revela-se como aviltante tentativa de 
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exoneração de responsabilidade, tentando valer-se da vulnerabilidade social, econômica 

e jurídica da população valadarense afetada pelo rompimento da barragem”; 

• As cláusulas possuem redação complexa para a compreensão de pessoas 

leigas e ainda mais da população atingida, e em um contexto em que, segundo a decisão, 

a Fundação Renova vinha dispensando a assistência por advogados e Defensoria 

Pública, demonstrando que não possui qualquer interesse em discutir as cláusulas 

adesivas, conhecidas apenas por profissionais técnicos do direito; 

• As cláusulas estipuladas em desfavor de vulneráveis que impossibilitem, 

exonerem ou atenuem a responsabilidade do infrator, transfiram sua responsabilidade a 

terceiros ou estabeleçam obrigações consideradas iníquas ou abusivas são nulas de 

pleno direito. 

A decisão, contudo, ressalva que eventual nulidade das cláusulas e dos trechos não 

invalida os acordos já firmados, sendo que a Fundação deveria dar continuidade ao pagamento 

das indenizações sem que isso impedisse a persecução de direitos pelos interessados. 

A Fundação Renova ingressou com agravo de instrumento arguindo que a suspensão 

dos trechos do cabeçalho, das cláusulas 1, 2 e 3 do termo de quitação “desvirtua a natureza do 

PIM, que é, essencialmente, uma transação em que as partes fazem concessões mútuas e 

atingem uma composição quanto às pretensões detidas de parte a parte”, assim, “retira o 

propósito do programa e inviabiliza a sua continuidade”.  

Afirma ainda “essência do PIM, programa que tem como objetivo propiciar de forma 

célere, justa e equânime para as partes e como alternativa ao próprio Poder Judiciário, a 

reparação de atingidos (...) resta comprometida já que deixará de prevenir e encerrar litígios”, 

e a “litigiosidade será potencializada”.  

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em decisão monocrática proferida pelo 

Desembargador em 02 de dezembro de 2016 suspendeu a decisão, sem entrar no mérito da 

causa, por considerar o Juízo de Governador Valadares incompetente para ação, haja vista a 

prevenção da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, decisão esta que foi confirmada pela 12ª 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais710. 

                                                           
710 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. Agravo de Instrumento n. 1.0000.16.090571-7/001. Órgão 

Julgador: 12ª Câmara Cível. Relator: Desembargador Saldanha Silva. J. em: 07.03.2018. 
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Antes disso, porém, discorreu sobre a legitimidade dos critérios adotados pela Fundação 

Renova para redigir o termo de quitação, ante a aprovação de sua redação pelo CIF711, 

afirmando também a legitimidade da celebração do TTAC712.  

Diante da decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Ministério Público Estadual 

concordou com sua remessa à Justiça Federal de Belo Horizonte. O Juízo da 12ª Vara Federal 

suspendeu o feito em razão dos acordos firmados nas ações de autos n. 23863-

07.2016.4.01.3800 e n. 69758-61.2015.4.01.3400 (descrito no iten 5.7, infra). 

As decisões tanto do juízo de Governador Valadares quanto do Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais, todavia, trazem alguns elementos interessantes sobre controle judicial dos 

acordos.  

O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão de suspender cláusulas do acordo 

por entender que violam normas que protegem o interesse público e partes vulneráveis, como a 

da “reparação integral e do poluidor-pagador”, o “tratamento e proteção diferenciados conferido 

pela lei aos vulneráveis”, e a “obrigação de prestação adequada dos serviços públicos”. 

Também utiliza fundamentos de justiça procedimental, como o fato de as cláusulas 

possuírem “redação complexa para a compreensão de pessoas leigas” e a dispensa, pela 

Fundação Renova, de assistência dos atingidos por advogados ou Defensoria Pública. 

Já a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ainda que não tenha entrado no 

mérito da validade das cláusulas, transparece um entendimento de que o acordo seria adequado, 

também por uma questão de justiça procedimental, qual seja, a validação por uma instância 

externa, o CIF, da redação e dos critérios do acordo. 

 

 

5.6.3. Judicialização do “Termo de Quitação” na segunda fase (Danos Gerais). 

 

Na segunda fase do PIM (danos gerais), a Defensoria Pública da União propôs duas 

ações, uma em conjunto com a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e outra com a 

Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (Ações Civis Públicas n. 0011821-

                                                           
711 “Nada obstante a eventual justiça da tese levantada pelo Parquet, nota-se que o valor de R$1.000,00 (hum mil 

reais) para cada pessoa atingida, acrescido de 10% (dez por cento) para cada familiar incapaz ou vulnerável, com 

referência à cidade de Governador Valadares não foi estabelecido unilateralmente pela FUNDAÇÃO RENOVA 

no Termo de Quitação, mas foi apresentado ao já referido Comitê Interfederativo de Fiscalização, como parte 

integrante do denominado Programa de Indenização Mediada – PIM, e assim aprovado”. 
712 “Ademais, a celebração do referido TTAC teve também por escopo por fim à Ação Civil Pública n. 0069758-

61.2015.4.01.3400, em trâmite na 12ª Vara Federal de Belo Horizonte e “a outras ações, com o objeto contido ou 

conexo”, “em curso ou que venham a ser propostas por quaisquer agentes legitimados”. 
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36.2017.4.02.5004 e 1006500-53.2017.4.01.3800, distribuídas, respectivamente, à Vara 

Federal de Linhares e à 12ª Vara Federal de Belo Horizonte), ambas questionando as cláusulas 

de quitação que vinham sendo utilizadas nos acordos firmados no âmbito do PIM.  

As ações foram propostas contra a Fundação Renova, a Samarco e a União, sob o 

fundamento de que as práticas adotadas pela Fundação nos acordos constituem conduta abusiva 

e geram lesões autônomas aos direitos dos atingidos, equiparados a consumidores. Possuem 

estrutura argumentativa semelhante e mesmos pedidos, motivo pelo qual serão abordadas em 

conjunto. 

Afirmam que as negociações no PIM se dão em um contexto de clara assimetria: de um 

lado, um sujeito hipossuficiente do ponto de vista jurídico, técnico e, por vezes, econômico; de 

outro, pessoa jurídica especializada, assessorada por corpo jurídico muito capacitado e 

qualificado, que atua com objetivo de diminuir e conter “prejuízos” das empresas mineradoras.  

Narram as Defensorias que as ofertantes do programa estariam violando a boa-fé 

contratual, pela falta de transparência e pelo condicionamento da adesão à proposta, pela qual 

se pode obter indenização pré-fixada, à assinatura de termo de quitação amplo, geral e irrestrito, 

sem menção a quais danos estão sendo efetivamente quitados em cada caso. 

Afirmam que provocaram a União, via CIF, mas que seus representantes se quedaram 

omissos, motivo pelo qual também a incluíram no polo passivo.   

Narram que a cláusula de quitação geral na segunda fase do PIM tem efeitos mais sérios 

do que sua aplicação na fase de indenizações por desabastecimento de água. Todavia, as 

ofertantes do programa não teriam qualquer intenção em rever a prática, pois vinha mantendo 

em seu regimento interno a exigência de que, dos acordos, constasse expressamente a cláusula 

de exoneração de responsabilidade ampla713. 

Além da cláusula de quitação ampla não ter respaldo no ordenamento jurídico, seria 

abusiva, pois não se pode exigir do interessado o pleno conhecimento da extensão dos danos 

que sofre quando assinou o acordo. Isto seria submetê-lo à manifesta posição de desigualdade, 

o que viola os princípios gerais da mediação. 

Argumento interessante apresentado pelas Defensorias é de que a Fundação Renova e 

as empresas não teriam plena disponibilidade para estipular livremente normas geais do PIM, 

                                                           
713 “Cláusula 2.4: Celebrado o acordo no PIM, o Impactado deverá assinar um termo de exoneração que liberará 

as Empresas e a Fundação de toda e qualquer responsabilidade ou obrigação decorrente do Evento. Não havendo 

acordo, os Impactados poderão instaurar ou dar prosseguimento às suas ações judiciais”. (FUNDAÇÃO 

RENOVA. Regimento Interno do Programa de Indenização Mediada, versão de 21.11.2016) 
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em razão do manifesto interesse público existente, consoante art. 2035 do CC714. Assim, as 

normas que regem o PIM (ou qualquer atividade negocial das empresas perante indivíduos em 

situação desfavorável) não podem contrariar preceitos de ordem pública estabelecidos no 

Código Civil que assegurem a função social do contrato. 

Afirmam, ainda, o esvaziamento dos princípios da Lei n. 13.140/2016 (Lei de 

Mediação), pois não há garantia de isonomia entre as partes se o desfecho das negociações 

implica disposição de direitos de forma ampla pelos atingidos. No momento de aceitação final 

do acordo, o atingido precisa estar consciente de todos os danos que sofreu – e a hipótese de 

ampliação da matriz do dano prevista no Regimento Interno do PIM não é suficiente. 

Quanto à autonomia da vontade, esta perde relevância no momento da mediação. O 

programa parte de um vício insanável: é dificultoso exigir de quem negocia, nas condições 

adversas de ter perdido todo o seu conceito de vida, o pleno conhecimento de todos os danos 

que pretende ter sofrido.  

Assim, afirmam que se a Samarco e a Fundação Renova tivessem somente objetivo de 

satisfação plena dos danos no âmbito extrajudicial, sem as formalidades e custos que envolvem 

o processo, as propostas de acordo estariam em tal consonância com a transparência e a justeza, 

e a opção judicial se tornaria pouco atrativa por si mesma. Contudo, não é o que se denota da 

imposição da cláusula de quitação. 

Sob tais fundamentos, requerem liminarmente a suspensão imediata dos efeitos da 

cláusula de quitação ampla, geral e irrestrita prevista no PIM referente aos danos gerais, e que, 

ao final, a Fundação Renova seja compelida a adotar cláusula de quitação específica nos 

acordos celebrados com os atingidos no âmbito do PIM relacionado aos danos gerais. 

As ações, entretanto, acabaram concentradas na 12ª Vara Federal de Belo Horizonte e 

não foram concluídas diante dos acordos firmados nas ações de autos n. 23863-

07.2016.4.01.3800 e n. 69758-61.2015.4.01.3400. 

Não obstante, a ação também traz considerações relevantes sobre justiça procedimental 

nos meios consensuais, como a necessidade de manutenção de boa-fé e de tratamento isonômico 

às partes vulneráveis. 

Note-se, também, que as Defensorias buscam a suspensão de práticas adotadas 

sistematicamente em um programa consensual com base em uma concepção mais ampla dos 

                                                           
714 “Art. 2.035. (...). Parágrafo único. Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, 

tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos”. 
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princípios da mediação, que, segundo a narrativa, não estariam sendo respeitados no próprio 

sistema estabelecido para o PIM. 

 

 

5.7. O incremento da governança dos programas de reparação de danos. 

 

5.7.1. Termo de Ajuste Preliminar do Ministério Público Federal. 

 

A resistência social ao TTAC e a oposição jurídica engendrada pelo Ministério Público 

Federal, que levou à anulação de sua homologação, posicionou o órgão em uma posição central 

na negociação dos programas socioambientais e socioeconômicos, com impactos no PIM.  

Em 13 de setembro de 2016, foi realizada audiência de conciliação perante a 12ª Vara 

Federal de Belo Horizonte que visou à composição entre as empresas e o MPF e à superação 

dos impasses entre os dois lados. 

Como resultado, em 18 de janeiro de 2017 foi firmado o Termo de Ajuste Preliminar, 

pelo qual ficou acordada a participação do Ministério Público Federal e das comunidades 

impactadas mediante a contratação de assessorias técnicas independentes que assistiriam o 

próprio órgão e as comunidades no levantamento dos danos. É essencialmente um acordo sobre 

regras para firmar um futuro acordo, como ficou expresso.  

Essa abordagem é essencialmente diferente da concepção original do TTAC, que, 

embora preveja a participação da população impactada como um dos seus princípios, e preveja 

a participação de um conselho consultivo na Fundação Renova, não institucionaliza efetivos 

mecanismos de participação dos atingidos. 

O Termo de Ajustamento Preliminar, firmado exclusivamente entre Ministério Público 

Federal e as empresas, possui como objetivo declarado “resolver total ou parcialmente as 

demandas cíveis relacionadas ao rompimento da barragem do Fundão, considerando a ação 

civil pública ajuizada pelo MPF no processo nº 0023863-07.2016.4.01.3800 e a ação civil 

pública ajuizada pela União e os estados de MG e ES no processo nº 0069758-

61.2015.4.01.3400”. 

Pelo referido documento, acordou-se entre o MPF e as empresas a contratação e custeio 

de experts para diagnóstico socioambiental, diagnóstico socioeconômico, assistência aos 

atingidos, avaliação e monitoramento dos programas de reparação socioambiental e 

socioeconômico, e coordenação dos trabalhos e consultoria ao MPF.  
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O acordo visou endereçar uma reclamação da população e de instituições desde a 

instituição da Fundação Renova sobre a ausência de transparência sobre os diagnósticos e 

estudos levantados para execução dos programas socioeconômicos e socioambientais. Os 

próprios atingidos não possuíam informações sobre o andamento dos programas e, mais grave, 

sobre seus próprios dados de cadastro e as informações que baseavam seu enquadramento ou 

não como atingido. 

É interessante notar que, entre as atribuições previstas para a empresa contratada para 

realização do diagnóstico socioeconômico e assistência aos atingidos, estão a revisão do 

cadastro das pessoas e comunidades atingidas pelo desastre “observados os princípios gerais e 

regras de Direito”, “colaborar para organização e realização das audiências públicas”, e “prestar 

auxílio e assistência para reparação integral dos direitos das comunidades atingidas”.  

O TAP ainda previu a realização de pelo menos 11 audiências públicas até abril de 2017, 

com a finalidade de propiciar participação das comunidades atingidas na definição do conteúdo 

do TACF, visando à plena reparação de seus direitos. 

Interessante ainda notar que entre os princípios que orientarão o Termo de Ajuste de 

Compromisso Final estão “a reparação integral dos danos sociais, econômicos e ambientais 

produzidos pelo rompimento da barragem”, a “legitimação por meio de participação de 

comunidades atingidas” e, como critério de reparação, “adoção de medidas baseadas em 

conhecimento científico e nos experts”.  

A assinatura do TAP houve por bem suspender a ação civil pública n. 0069758-

61.2015.4.01.3400, proposta pela União e Estados715, onde o MPF havia se oposto à 

homologação do TTAC, e a ação n. 0023863-07.2016.4.01.3800, proposta pelo próprio MPF.  

Ao final do ano de 2017, o MPF e as empresas firmaram aditivo ao TAP, com ingresso 

do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. O aditivo se propôs a adequar as atividades 

relacionadas ao eixo socioeconômico e a audiências públicas em substituição aos termos do 

TAP referentes ao diagnóstico dos impactos socioeconômicos e assessoria técnica aos atingidos 

                                                           
715 Um ponto que chama atenção é a questão das garantias. O MPF, como visto, já havia ingressado com uma ação 

civil pública estimando os danos em R$ 155 bilhões e criticando a imprecisão e falta de critério na estimativa de 

R$ 20 bilhões feita pelo Poder Executivo na ação civil pública n. 0069758- 61.2015.4.01.3400. Contudo, aceitou 

no TAP garantias “do cumprimento das obrigações e custeio a financiamento dos programas” no valor de R$ 2,2 

bilhões, sendo que as garantias teriam validade apenas até a assinatura do TACF ou até 30/06/2017. Ademais, o 

MPF também reconheceu que a ordem liminar proferida nos autos do processo n. 0069758- 61.2015.4.01.3400, 

nas partes relativas a bloqueio de bens, depósitos judiciais e concessão de garantias, estaria provisoriamente 

cumprida por meio da prestação das garantias acordadas no TAP. Além disso, ficou ajustado que as garantias 

mencionadas representarão todas as garantias necessárias para assegurar o cumprimento das obrigações expressas 

nos pedidos liminares formulados nas ações civis e criminais ajuizadas pelo MPF, que concorda em suspender os 

pedidos liminares referentes a indisponibilidade e/ou bloqueio de bens, depósitos judiciais, concessão de garantias 

ou medidas similares formulados na ação n. 0023863-07.2016.4.01.3800 e na ação n. 0002718-23.2016.401.3822. 
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e apoio à realização de audiências públicas e consultas prévias, além de prover assessoria 

técnica aos próprios atingidos. 

Foram inseridos princípios norteadores do eixo socioeconômico, como “centralidade 

das pessoas atingidas como eixo norteador das atividades”, “respeito às lógicas coletivas de 

pertencimento, o modo de vida das pessoas atingidas, observando a dinâmica social e a 

importância das relações sociais”, “respeito à auto-organização das pessoas atingidas” e 

“preferência por negociações coletivas”. 

As entidades contratadas para o diagnóstico socioeconômico e assistência aos atingidos, 

passaram a ter como atribuições a coordenação e contratações de assessorias técnicas às pessoas 

atingidas, suporte à realização das audiências públicas e às consultas prévias a serem realizadas, 

pelos órgãos públicos, aos povos indígenas e demais povos e comunidades tradicionais, e 

contratar assessorias técnicas, que serão escolhidas pelas comunidades atingidas. 

O aditivo prevê ainda a criação de um “Fórum de Observadores”, de natureza consultiva, 

como instância de participação e controle social, para acompanhar os trabalhos resultados das 

avaliações feitas pelas assessorias técnicas, composto por representantes da sociedade civil, 

pessoas atingidas, acadêmicos e povos e comunidades tradicionais atingidos, indicados pelo 

Ministério Público. 

No mais, por meio de assessoria técnica oferecida às pessoas atingidas,  designaram-se 

as incumbências de viabilizar a participação ampla e informada ao longo de todo o processo 

relativo ao diagnóstico socioeconômico e às reparações integrais de seus direitos, de assessorar 

tecnicamente e mobilizar as comunidades atingidas, de emitir parecer tén0cnico quanto à 

identificação dos danos e, por fim, de oferecer formação em direitos humanos para os 

representantes das comunidades atingidas. 

 

 

5.7.2. O TAC-Governança. 

 

Firmado em 25 de junho de 2018, o TAC-Governança, como se convencionou chamar 

o acordo, agregou todos os signatários do TTAC, o Ministério Público Federal, o Ministério 

Público do Estado de Minas Gerais, o Ministério Público do Espírito Santo, a Defensoria 

Pública da União (DPU), a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (DPMG) e a 

Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES), em torno de uma assumida 

necessidade de aprimorar o sistema de governança previsto no TTAC, ao agregar “participação, 

qualidade e complexidade ao processo de tomada de decisão”. 
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Visou incrementar a participação das pessoas atingidas em todas as fases do acordo, e 

fortalecer os mecanismos de transparência e difusão de informações sobre as ações, além de 

facilitar o acesso a elas. 

As mudanças visaram, conforme declarado no próprio documento, que pessoas 

atingidas participassem do debate e decisão sob formas e mecanismos de participação, após 

implementação de comissões locais de pessoas atingidas e das assessorias técnicas. 

As comissões locais de pessoas atingidas, novo mecanismo criado no documento, são 

compostas voluntariamente por residentes dos municípios atingidos ou, excepcionalmente, por 

quem não seja da comunidade mas tenha sofrido danos em atividades realizadas na área de 

abrangência das comissões.  

A composição e o funcionamento também devem respeito à auto-organização das 

pessoas atingidas, com apoio das assessorias técnicas e do expert do Ministério Público.  

Às comissões locais foi previsto acesso às informações sobre os programas entregues 

pela Fundação ao CIF, além de poder influir na adequação da execução das ações relativas aos 

programas às particularidades no âmbito de seu território. Ainda é previsto que as comissões 

locais devem buscar garantir representatividade de todos os grupos atingidos e, sempre que 

possível, paridade de gênero nas eventuais participações no sistema de governança. 

A composição do CIF também foi ampliada para contemplar a participação, com direito 

a voto, de três pessoas atingidas ou técnicos por ela indicados e de um técnico indicado pela 

Defensoria Pública. Além disso, passou a prever a participação com direito a voz de dois 

integrantes do Ministério Público e de um integrante da Defensoria Pública. 

Foram ainda previstas as “Câmaras Técnicas”, órgãos consultivos que auxiliam o CIF 

em suas atribuições, e que também passam a contar com a indicação de um membro e um 

suplente pela Defensoria e pelo MP, cada um, além de dois titulares e dois suplentes indicados 

pelas pessoas atingidas.  

Ficou previsto ainda que eventuais divergências entre as análises do MP, da Defensoria, 

dos representantes das pessoas atingidas e dos demais membros da Câmara Técnica devem 

constar das notas técnicas a serem expedidas pelas Câmaras Técnicas ao CIF, a quem cabe fazer 

escolhas técnicas, metodológicas e administrativas. 

A participação na própria Fundação Renova foi alterada. O “Conselho de Curadores” 

passou a prever a participação de sete representantes dos atingidos, definidos por meio da 

articulação das Câmaras Regionais, além de uma indicação do CIF, embora, na maior parte, 

seja constituído por pessoas indicadas pelas empresas, com 11 representantes. 
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O custeio de todos esses órgãos foi totalmente atribuído à Fundação, sem abatimento do 

montante destinado à execução dos programas.  

Além dos mecanismos de participação, o outro aspecto relevante do TAC-Governança 

foi o estabelecimento do processo único de repactuação dos programas socioambientais e 

socioeconômicos para reparação integral dos danos decorrentes do rompimento da barragem de 

Fundão, o que inclui o Processo de Indenização Mediada. O processo de repactuação será 

promovido, nos termos do documento, pelos Ministérios Públicos, Defensorias, empresas, 

União e Estados atingidos, com base nos estudos técnicos e na participação dos atingidos. 

O objetivo é a reparação integral dos danos causados pelo desastre, “conforme exigida 

pela legislação brasileira”, com consideração das propostas encaminhadas pelas Comissões 

Locais e Câmaras Regionais. Os diagnósticos e estudos realizados pelos experts do Ministério 

Público, por sua vez, servirão como base técnica para a proposta de reformulação apresentada 

pelo órgão. 

Ficou previsto que, se as partes envolvidas chegarem em um acordo no processo de 

repactuação, as alterações decorrentes serão objeto de novo termo de ajuste, que incorporará o 

TTAC. Todavia, caso haja acordo parcial ou não logrem êxito no consenso, os pontos em 

relação aos quais não houver convergência poderão ser submetidos à 12ª Vara Federal Cível 

Agrária de Minas Gerais para processamento nos autos da Ação Civil Pública n. 0023863-

07.2016.4.01.3800. Prevê, assim, uma atuação residual do Poder Judiciário no tocante aos 

programas de reparação. 

Ficou ainda acordado que a partir da homologação judicial do TAC-Governança, até o 

término do seu prazo, os envolvidos devem se abster de praticar atos judiciais com vistas à 

homologação do TTAC e de questionar sua validade ou dos Programas, além de se 

comprometerem a não requerer quaisquer medidas cautelares, liminares, antecipatórias ou de 

urgência, salvo no tocante aos termos do acordo. 

Ficou ainda previsto que, caso o MPF entenda que qualquer das pretensões que deduziu 

na ação civil pública n. 0023863-07.2016.4.01.3800 não tenha sido contemplada no processo 

de repactuação, poderá submetê-la ao Juízo da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, com 

prosseguimento com relação aos itens em que não houver consenso no processo de repactuação. 

 

 

5.7.3. A homologação do aditivo ao TAP e do TAC-Governança. 
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A decisão de homologação dos dois termos de compromisso traz à tona alguns aspectos 

da homologação judicial de acordos pelo Judiciário. 

Na decisão proferida em 08 de agosto de 2018, o Juízo da 12ª Vara Federal de Belo 

Horizonte, homologou integralmente o TAC-Governança, destacando seu objetivo de instituir 

mecanismos jurídicos que cuidassem da reparação sob uma óptica técnica, mas levando em 

consideração a participação efetiva, e não apenas retórica, dos atingidos no processo de 

reparação, o que é importante fator de legitimação social e jurídica. 

Conclui pela “plena legalidade e juridicidade” do TAC-Governança, que, segundo a 

decisão, é instrumento imprescindível par ao adequado gerenciamento do sistema de 

governança, sendo técnico, democrático, participativo e plural. 

Já em relação ao TAP, aquele juízo também destaca a participação dos atingidos, 

relacionando-a com “uma concepção contemporânea dos Direitos Humanos, a abranger os 

Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e também ambientais. 

Contudo, a decisão faz uma ressalva a respeito do acordo. Destacando que a escolha das 

assessorias técnicas deve ser feita pelas próprias comunidades atingidas, afirma que os 

requisitos técnicos constantes do acordo são pertinentes e necessários, porém insuficientes para 

garantir uma atuação independente por parte das assessorias técnicas a serem escolhidas. 

Assim, destaca que o acordo prevê que as assessorias serão independentes apenas em 

relação às empresas, mas o mesmo deveria ocorrer a “agremiações partidárias, ONGs e 

movimentos sociais”, a fim de “garantir que os atingidos possam realizar livremente suas 

escolhas, a partir de entidades/equipes/profissionais/indivíduos verdadeiramente técnicos e 

imparciais”. 

Assim, afirma que “cumpre obstar que a liberdade de escolha dos indivíduos venha a 

ser (...) capturada quer pelo poderio econômico-financeiros das empresas, que pela atividade 

político ideológica de determinadas agremiações partidárias ou movimentos sociais”. 

Segundo a decisão “trata-se, em verdade, de prover aos atingidos informação adequada 

e conhecimento amplo”, “vedada, por conseguinte, qualquer tentativa de propagação 

ideológica”. 

Assim, coloca o que chama de “ressalvas judicias”, para vedar que a contratação de 

assessorias técnicas que possuam vinculação com atividades político-partidárias, ou vínculo de 

subordinação com ONGs e movimentos sociais atuantes na área do desastre ou entidades 

religiosas. 
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Essas “ressalvas judiciais” suscitam reflexões sobre eventuais excessos no controle de 

acordos coletivos pelo Judiciário, que podem apresentar o risco de o magistrado projetar 

entendimentos pessoais sobre questões não ligadas a legalidade ou a justiça procedimental.  

 

 

5.8. Análise do estudo de caso. 

 

Concluído o relato dos eventos relacionados à composição consensual de disputas no 

âmbito do Programa de Indenização Mediada da Fundação Renova, incluindo sua interação 

com o Poder Judiciário, cumpre-nos analisar quais elementos o estudo fornece para 

compreender as questões teóricas abordadas ao longo da tese. 

Como já esclarecido na abertura deste capítulo, tanto a metodologia aplicada quanto os 

materiais utilizados são bastante limitados.  

Outras pesquisas que alterem o recorte, dando, por exemplo, ênfase ao funcionamento 

in loco do Programa, podem fornecer outros elementos para uma visão crítica dos meios 

consensuais que se buscou  propor no presente trabalho.  

O estudo detalhado de outros processos judiciais que não foram aqui abordados também 

podem auxiliar na compreensão de temas como representação adequada, participação da 

sociedade civil na composição dos conflitos de interesse público e impacto da atuação coletiva 

do poder público, das associações, dos Ministérios Públicos e da Defensoria Pública nos 

programas consensuais. 

Feitas essas ressalvas, passemos à análise. 

 

 

5.8.1. Meios consensuais e acesso à justiça. 

 

5.8.1.1. Concepções de acesso à justiça envolvidas na análise do Programa. 

 

O PIM foi concebido como uma alternativa ao processo judicial de reparação das 

vítimas do desastre, abrindo uma nova via para veiculação dessas demandas716.  

                                                           
716 Regimento Interno do PIM. Art. 1°. Fica implementado o PIM com objetivo de colocar à disposição dos 

Impactados elencados no Art. 14 infra uma opção para indenização, de forma voluntária, célere e efetiva. 
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Em um contexto onde centenas de milhares foram impactadas ao mesmo tempo, a 

abertura de uma via alternativa ao Judiciário para lidar com as demandas está alinhada com 

uma concepção ampliativa de acesso à justiça. Esse mecanismo pode, então, canalizar 

demandas que poderiam não estar sendo dirigidas ao Poder Judiciário, ou que teriam nele um 

processamento menos célere. 

Ao menos em tese, o acesso não é dificultado por questões econômicas, pois não há 

taxas de qualquer tipo para ingresso no programa. 

Ademais, foi concebido como um programa cujo ingresso é totalmente voluntário, não 

havendo, a princípio, prejuízo ao acesso à justiça como garantia de demandar no Judiciário.  

Podemos analisar o programa também da perspectiva do acesso à justiça como um 

direito social, sujeito a decisões de alocação de recursos.  

A abertura de uma via alternativa, que não implica em mobilização de recursos públicos 

para sua instalação e funcionamento, que recebe demandas especialmente de pessoas 

vulneráveis ou vulnerabilizadas, e que tem a finalidade de repará-las por um dano causado pela 

própria mantenedora da estrutura parece, a princípio, uma solução racional de distribuição de 

acesso. Nessa perspectiva, seria racional, também, que o sistema de justiça apoiasse o programa. 

No entanto, pondera-se que acesso à justiça não pode ser visto como sinônimo de 

ingresso, devendo haver preocupações com a justiça do resultado e a justiça procedimental.  

Assim, há que se ponderar, por exemplo, se foram mobilizados recursos para assistência 

jurídica adequada aos atingidos. O PIM prevê a necessidade de promoção de assistência jurídica 

gratuita a seus participantes, conforme previsão de seu regimento interno717. Contudo, foram 

identificados ao longo da pesquisa indicativos de que essa assistência não vinha sendo 

prestada718.  

                                                           
717 Art. 16. Para a participação no PIM e a celebração dos respectivos acordos, será promovida a assistência jurídica 

gratuita aos Impactados que não estiverem representados por advogado, mediante parcerias com a Defensoria 

Pública. 
718 Nesse sentido, relatam os defensores públicos do Espírito Santo: “Logo no início do planejamento e execução 

do PIM, as Defensorias Públicas foram procuradas pelas empresas, ocasião em que os primeiros esboços do 

programa foram apresentados. Solicitava-se, à época, a disponibilização de Defensores Públicos em tempo integral 

nos escritórios de atendimento em um modelo de atendimento fechado e predeterminado. O referido “auxílio” foi 

negado de imediato, sob a justifcativa de que, antes de tudo, a Defensoria Pública precisava compreender as balizas 

do programa de indenização. A estratégia da presença de uma instituição de justiça, seja MP ou DP, dentro do 

programa serviria como legitimador das ações a serem promovidas. Tal participação irrefletida foi imediatamente 

objetada pela DPES, posição que foi seguida posteriormente pela DPU e DPMG (CAMPOS, Rafael Mello Portella; 

SOBRAL, Mariana Andrade. O acordo sai caro, e muito caro!, cit., p. 156). A menção à ausência de prestação de 

assistência jurídica também aparece na Recomendação Conjunta 01/2017 e na petição inicial da ação civil pública 

n. 5007288-91.2016.8.13.0105 (ver item 5.6.3). 



274 
 

As decisões de distribuição de acesso via meios consensuais não devem, portanto, estar 

ligadas apenas à criação de uma “porta de entrada” alternativa, mas também à mobilização de 

recursos para promoção de justiça procedimental e do resultado. 

Outra constatação foi de que o PIM também pode servir à concepção eficientista do 

acesso à justiça, na qual podem se alinhar os interesses dos grandes litigantes em controlar as 

demandas dirigidas contra si com os interesses do Poder Judiciário em reduzir o número de 

demandas que lhe são encaminhadas. 

Uma evidência disso é o Termo de Colaboração entre o Tribunal de Justiça do Estado 

de Minas Gerais, a Samarco e a Fundação Renova, visando à solução consensual das demandas 

já ajuizadas que versem sobre danos relacionados ao abastecimento de água. Nesse documento, 

como visto no item 5.6.2.1, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais se propôs à instalação de um 

Posto Avançado de Autocomposição na Comarca de Governador Valadares, com a finalidade 

de promover acordos entre a Fundação Renova e os atingidos pelo desabastecimento de água719.  

Verificou-se ao longo da pesquisa que os danos por desabastecimento de água 

receberam o tratamento, pelo PIM, típico de uma demanda repetitiva. A oferta feita aos 

atingidos era determinada por uma fórmula única, sem possibilidade de negociação. Já no 

âmbito judicial, a questão também tem sido tratada por meio de Incidentes de Resolução de 

Demandas Repetitivas. 

Outro elemento de controle e racionalização dos litígios presentes no PIM são as 

previsões do Regimento Interno que impõem que, durante o programa, os participantes não 

proporão quaisquer medidas judiciais, suspenderão as existentes e as extinguirão no caso de 

acordo720. 

Assim, o caso nos permite confirmar o argumento, desenvolvido no Capítulo 1, de que 

os meios consensuais podem ser anunciados e promovidos sob um discurso de ampliação do 

acesso à justiça, mas que podem se desenvolver, na verdade, em instrumentos voltados ao 

interesse de controle dos grandes litigantes e ao interesse de racionalização e eficiência do Poder 

Judiciário. 

                                                           
719 A notícia do TJ-MG que divulga a instalação do PAA destaca que, na Comarca de Governador Valladares, 

havia mais de 70 mil ações que versavam sobre a matéria. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-

tjmg/noticias/governador-valadares-inaugura-posto-para-conciliacao.htm>. Acesso em 11.03.2019. 
720 Na versão original do Regimento Interno do PIM, consta: “2.1. O ingresso no PIM é voluntário. Aqueles 

Impactados que participarem do PIM (i) não ajuizarão ações judiciais durante a vigência de sua participação no 

PIM, (ii) promoverão a suspensão das ações judiciais existentes enquanto participantes ativos do PIM e (iii) em 

caso de celebração de acordo, promoverão a extinção das ações judiciais e renunciarão ao direito de formular 

quaisquer outros pleitos em face das Empresas ou da Fundação em decorrência do Evento. O ajuizamento ou 

manutenção de qualquer ação judicial durante a participação do Impactado no PIM implicará sua exclusão 

automática do PIM”. 
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5.8.1.2. Acesso à justiça e função residual do Poder Judiciário. 

 

O PIM, como visto, foi criado como um meio alternativo à ação judicial e voluntário. 

Não foi evidenciado, na pesquisa, uma inclinação a substituir a solução judicial ou torná-la uma 

arena residual. A existência do programa não impediu a promoção de dezenas de milhares de 

ações indenizatórias contra a Samarco nem seu julgamento. 

No âmbito das disputas individuais, a via consensual não pareceu ter prejudicado o 

acesso dos atingidos. 

Já no âmbito das ações coletivas, alguns elementos indicam que a reunião das ações na 

12ª Vara Federal de Belo Horizonte impediu o seu avanço, tendo aquele juízo dado centralidade 

às negociações entre o Poder Executivo, os Ministérios Públicos, as Defensorias e as empresas. 

Evidência disso são as paralisações das ações que questionavam as cláusulas de quitação no 

âmbito do PIM (ver itens 5.6.2.2 e 5.6.3). 

No TAC-Governança, a ideia de valorização do consenso e subsidiariedade da 

intervenção judicial é bastante forte. Como relatado no item 5.7.2, o “processo de repactuação” 

dos programas socioambientais e socioeconômicos poderão conduzir a acordos que serão 

incorporados ao TTAC. A intervenção judicial acontecerá apenas “caso haja acordo parcial ou 

não logrem êxito no consenso” e apenas em relação aos pontos sobre os quais não houver 

convergência. 

A atuação residual do Poder Judiciário se dá, contudo, em um contexto bastante 

específico, em que entes públicos representantes de direitos coletivos negociam com grandes 

empresas, aparentemente, em razoável equilíbrio. 

O caso ainda evidencia a necessidade de cautela sobre a concepção do Judiciário como 

instância residual de solução dos conflitos. A Samarco e suas acionistas não apresentaram os 

programas de reparação socioambiental e socioeconômica de forma totalmente voluntária. 

O juízo da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte determinou a apresentação de plano de 

recuperação socioeconômica na decisão liminar proferida na ação civil pública n. 0069758-

61.2015.4.01.3400 em 18 de dezembro de 2015, o que foi, inclusive, objeto de agravo de 

instrumento pelas empresas.  
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Logo, a reparação dos danos socioeconômicos foi determinada em decisão judicial, o 

que não pode ser desprezado no contexto do conflito721. Todavia, vale ressalvar que não ficou 

claro na pesquisa qual a efetiva influência da referida decisão na criação dos programas ou se 

os programas teriam sido implementados independentemente dela. 

 

 

5.8.2. Riscos dos meios consensuais para o enfraquecimento da aplicação da lei 

estatal. 

 

5.8.2.2. O programa prejudicou a aplicação da lei estatal? 

 

O PIM se apresentou como um programa no qual as indenizações seriam fundadas nos 

“princípios gerais da lei brasileira e parâmetros contidos na jurisprudência” (art. 1.1., “a”, do 

Regimento Interno) e que não pretende excluir-se da lei estatal ou aplicar critérios diversos 

dela. 

No entanto, alguns aspectos específicos identificados no TTAC e no PIM demonstram 

uma tentativa por parte das empresas em mitigar o reconhecimento de responsabilidade pelos 

danos ambientais e socioeconômicos.  

Um primeiro aspecto diz respeito à responsabilidade das acionistas da Samarco, Vale 

S.A. e BHP Billiton. Como visto no item 5.4.2, a decisão proferida na ação civil pública n. 

0069758-61.2015.4.01.3400, que concedeu parte das medidas de urgência requeridas pelo 

Poder Executivo, reconheceu que a Vale S.A. e BHP Billiton possuíam responsabilidade 

objetiva e solidária pelo dano ambiental causado, pois se configuram como poluidoras indiretas 

nos termos do art. 3°, inc. IV da Lei n. 6.938/81. 

No entanto, quando da celebração do TTAC, constou logo no começo “a 

autocomposição é a forma mais célere e efetiva para resolução da controvérsia, não implicando 

assunção de responsabilidade pelo evento”. O acordo, de fato, não possui qualquer menção ao 

reconhecimento da responsabilidade pelo evento danoso, sendo o mais próximo disso a 

formulação, em um dos “considerandos”, de que a Samarco, a Vale e a BHP têm “interesse 

legítimo e voluntário em celebrar o acordo” 

                                                           
721 Sobre a influência das ações coletivas na celebração de acordos, ver: PIZZOL, Patrícia Miranda. Tutela 

Coletiva: processo coletivo e técnicas de padronização. Tese (livre-docência). São Paulo, Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, 2018, p. 555-567. 
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Como visto também no item 5.5.5, o Ministério Público Federal critica o TTAC por uma 

possível utilização de tal acordo para “blindar” os órgãos públicos signatários de eventual 

reconhecimento de sua própria responsabilidade pelos danos causados pelo desastre. 

Também critica o uso de uma Fundação privada para execução dos programas de 

reparação, o que poderia sugerir uma tentativa de dificultar a responsabilização das empresas 

efetivamente causadoras do dano. 

A ausência de reconhecimento da responsabilidade das empresas também se faz sentir 

em previsões do PIM. O art. 46 da versão original do seu regimento interno previa que: 

 

“Art. 46. Quando da celebração do acordo no âmbito do PIM, o Impactado (i) assinará 

um termo de quitação e renúncia que exonerará as Empresas e a Fundação de toda e 

qualquer responsabilidade ou obrigação adicionais decorrentes do Evento, incluído o 

ajuizamento de ações futuras” (...). 

 

Essas constatações nos permitem confirmar, em alguma medida, as preocupações 

expostas no Capítulo 2 a respeito do uso dos meios consensuais como uma forma de entidades 

mais poderosas excluírem-se do reconhecimento público e expresso de responsabilidades. 

Ainda sobre a relação entre meios consensuais e a lei estatal, a pesquisa ainda permitiu 

constatar que os acordos firmados no âmbito do PIM continham previsões que foram alvo de 

impugnações do Ministério Público e das Defensorias Públicas por não se coadunarem com leis 

protetivas. 

Notadamente, a inclusão de cláusula de quitação geral foi compreendida como uma 

violação, pelo acordo, de normas protetivas. Arguiu-se que os acordos desrespeitavam normas 

que protegem o interesse público e partes vulneráveis, como a da “reparação integral e do 

poluidor-pagador”, o “tratamento e proteção diferenciados conferidos pela lei aos vulneráveis”, 

e a “obrigação de prestação adequada dos serviços públicos” (ver itens 5.6.2.2 e 5.6.3). 

Essas constatações nos permitem também confirmar que, em alguma medida, por mais 

que a lógica dos meios consensuais possa se afastar da lei estatal e estabelecer critérios próprios 

para a composição de disputas, um patamar de adesão ao direito deve ser considerado em 

relação a normas protetivas aplicadas em situações de grande desigualdade entre os disputantes. 

 

 

5.8.3. Desigualdade entre as partes e devido processo legal. 
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5.8.3.1. Evidências das vantagens dos “repeated players” em estruturar programas 

consensuais. 

 

O caso estudado deu alguns indicativos a respeito das vantagens que os “repeated 

players” podem apresentar em relação aos “one shooters” tanto na estruturação quanto na 

dinâmica dos meios consensuais. 

Em primeiro lugar, a sua proximidade e trânsito com o Poder Executivo. Como já visto, 

os programas de reparação socioambiental e socioeconômica tiveram origem no TTAC, acordo 

firmado entre o Poder Executivo e as empresas.  

A negociação entre dois “repeated players” resultou em um acordo que definiu as bases 

da reparação de milhares de pessoas sem qualquer representação destas. As empresas 

causadoras do dano foram incumbidas da elaboração dos programas sem obrigação de inclusão 

de efetiva representação dos “one shooters”.  

Essa relação estabelecida entre as empresas e o Poder Executivo propiciou um acordo 

que levou à construção de programas que, conforme levantado na pesquisa, foram elaborados 

a partir de diagnósticos e consultas às populações atingidas, mas sem efetivos mecanismos que 

garantissem essa participação no seu desenho. 

Como visto, o único mecanismo de revisão externa dos programas é o CIF, que, no 

início, era constituído apenas de representantes do Poder Executivo, o que pode ter atingido na 

aprovação de programas e práticas da Fundação Renova que beneficiavam em maior medida as 

empresas em detrimento dos atingidos. 

O próprios regimentos e modelos de acordo iniciais do PIM, como visto no item 5.6, 

possuem artigos e cláusulas benéficos às empresas.  

As vantagens das empresas, enquanto “repeated players”, puderam ser constatadas 

também no âmbito de suas relações com o Poder Judiciário. Como visto no item 5.6.2.1 e já 

analisado no item 5.8.1.1 acima, a Fundação Renova estabeleceu Termo de Colaboração com 

o Tribunal de Justiça de Minas Gerais com a finalidade de que este implementasse posto de 

conciliação para resolução de demandas ligadas ao desabastecimento de água. Aqui, ficam 

confirmadas as hipóteses levantadas no item 3.3.2, a respeito das vantagens dos “repeated 

players” estabelecerem relações com a Justiça, com a finalidade de influenciar a forma como 

as disputas repetitivas serão conduzidas. 
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5.8.3.2. Necessidade de se considerar a vulnerabilidade e o devido processo legal 

nos meios consensuais.  

 

O estudo específico do caso ofereceu indicativos de que os meios consensuais, quando 

utilizados em contexto em que as pessoas e populações são vulneráveis, devem levar em conta 

as disparidades entre os envolvidos desde seu desenho, passando pela implementação e só então 

chegando nas reuniões individuais. 

Para que o princípio da busca do consenso (art. 2°, inc. VI, da Lei de Mediação) seja 

observado, o programa de indenização deve propiciar uma construção coletiva dos critérios de 

indenização, mas com efetivas garantias de participação aos atingidos. A ideia de construção 

coletiva de parâmetros relaciona-se diretamente com a necessidade de garantir mecanismos de 

participação, como veremos mais à frente. 

No PIM, essa necessidade é amplificada por ter sido escolhido um mecanismo 

consensual, a mediação, hoje tido como um meio de solução de conflitos com funções 

equivalentes à jurisdicional. As necessidades de observância de devido processo legal se fazem 

mais intensas nesse contexto , e isso implica em estabelecimento de contraditório e 

possibilidade real de influência. 

Além disso, o estudo permitiu constatar a necessidade de, em procedimentos mais 

formalizados, como é o caso do PIM, considerar as dificuldades técnicas das partes que podem 

comprometer a obtenção de um resultado justo que atenda seus interesses.  

Por exemplo, a constatação de que há uma rigidez na admissão de provas sobre a 

condição de atingido e sobre os danos sofridos implica, de outro lado, a necessidade de 

informação adequada sobre exatamente quais são as provas necessárias, bem como a 

viabilização da sua complementação. A previsão de etapas rígidas de apresentação de 

documentação, especialmente quando a decisão sobre o direito à indenização é feita pela outra 

parte, não se coaduna com o princípio da informalidade e da busca do consenso (art. 2°, inc. IV 

e VI, da Lei de Mediação). 

A isonomia (art. 2°, inc. II, da Lei de Mediação), por sua vez, impõe que a 

vulnerabilidade seja reconhecida tanto para que haja auxílio na obtenção e apresentação de 

documentos e informações pertinentes quanto para relativizar as exigências. 

Além disso, o programa deve viabilizar a obtenção da informação necessária para que o 

participante tome sua decisão em aceitar ou não o acordo de maneira informada (art. 166, caput, 

do CPC/15). 
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O estudo do PIM, especialmente das críticas que foram dirigidas a ele, demonstrou que 

há problemas de justiça procedimental que não são resolvidos apenas pela mediação 

considerada como um procedimento individual. 

Endereçar esses problemas ainda demanda revisitar o arcabouço legal de princípios e 

garantias do meio consensual. Nossa proposta, conforme exposto no item 3.7, é uma 

compreensão mais ampla dos princípios dos meios consensuais, entendendo-os não apenas 

como informadores da atividade do mediador, mas também do programa consensual e das 

interações entre os diversos atores que levam ao seu estabelecimento. 

 

 

5.8.3.3. Uso da mediação e riscos. 

 

O estudo do PIM ainda revelou, em nosso entender, dois riscos do uso da mediação. 

O primeiro diz respeito à abrangência da confidencialidade do procedimento. Como 

visto, a confidencialidade deve ser lida como uma garantia de que a intimidade das partes seja 

preservada durante o procedimento, sendo este um espaço seguro para as partes se expressarem 

e trocarem informações. 

A Lei de Mediação, em seu art. 30, prevê que “toda e qualquer informação relativa ao 

procedimento de mediação será confidencial em relação a terceiros, não podendo ser revelada 

sequer em processo arbitral ou judicial salvo se as partes expressamente decidirem de forma 

diversa”. Ainda, é previsto que a confidencialidade alcança “documento preparado unicamente 

para os fins do procedimento de mediação” (art. 30, §1°, inc. IV). 

No caso, como visto no item 5.6.1.4, o Regimento do PIM previa não apenas a 

confidencialidade do procedimento para fins de resguardo da intimidade do atingido, como 

também lhe vedava a utilização de “qualquer relatório, material, análise, ou qualquer outro 

documento ou produto de trabalho produzido (...) no contexto geral do PIM, em ações judiciais 

em qualquer situação, caso venham a aderir ou não ao programa ou em caso de desistência e/ou 

exclusão”. 

Os Ministérios Públicos e Defensorias criticaram o dispositivo por entender que eles 

violavam o direito dos atingidos de obter e utilizar as informações sobre si mesmos. Tal 

dispositivo foi posteriormente excluído na segunda versão do regimento interno.  

Cumpre indagar: se o procedimento do PIM não fosse mediação, mas sim um 

requerimento administrativo de indenização, como existe em alguns órgãos públicos inclusive 

com características consensuais, haveria motivo para que os dossiês, documentos técnicos e 
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pareceres desenvolvidos pelas empresas em relação aos atingidos estivessem resguardados pela 

confidencialidade?  

Se o procedimento adotado fosse o “programa de negociação coordenada”, conforme 

previsto inicialmente no TTAC (ver item 5.5.1), então os atingidos teriam direito às 

informações e a seu uso? 

Como a Fundação Renova atua em cumprimento a um acordo público firmado com o 

Poder Executivo, que impôs às suas mantenedoras o dever de reparar os danos dos indivíduos 

e sociedades impactadas, não nos parece que a confidencialidade das informações produzidas 

a respeito destes devam ser a regra. No contexto do PIM, em que pese ser um procedimento de 

mediação, suas características próprias desafiam a adequação da aplicação tradicional do 

princípio da confidencialidade e do art. 30 da Lei de Mediação. 

Outro risco da adoção da mediação identificado no caso diz respeito à adoção de 

cláusulas desfavoráveis ao atingido, como é o caso das já mencionadas cláusulas de quitação 

ampla. Este ponto nos suscita uma questão: o fato de o procedimento de mediação ter ocorrido 

com a participação de um terceiro imparcial, que atuou para resguardar a justiça procedimental, 

valida o integral teor de todo o conteúdo do acordo?  

Como vimos no item 4.4.3, há quem entenda que que, uma vez que há atuação de 

terceiro imparcial no procedimento, é de se presumir que o acordo foi fruto de decisão 

informada722.  

Contudo, isso é suficiente para validar cláusulas que vão de encontro à legalidade? 

Como já defendemos ao longo desse trabalho, os acordos ficam sujeitos ao controle de 

legalidade de cláusulas que possam ser tidas como ilegais ou abusivas, especialmente em caso 

de simetria de poder.  

Esses dois riscos se conjugam em uma única conclusão: a adoção da mediação não pode 

ser feita com a finalidade de obstar direitos legítimos à informação ou de validar posturas ilegais 

de grandes litigantes. Isso pode inclusive impactar a legitimidade do instrumento.  

 

 

5.8.3.4. Devido processo legal e participação. 

 

O estudo de caso mostrou que um dos principais problemas da condução inicial dos 

programas foi a ausência de participação na construção das soluções, o que, como visto no item 

                                                           
722 Neste sentido: TAKAHASHI, Bruno. O papel do terceiro facilitador na conciliação de conflitos 

previdenciários, cit., p. 179. 
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3.8, pode interferir na imparcialidade e isonomia dos programas, especialmente o PIM, que é 

tido como um meio consensual de solução de disputas. 

Notou-se, especialmente na ação civil pública n. 0023863-07.2016.4.01.3800 (item 

5.5.5), proposta pelo MPF, que estava em disputa não apenas o objeto da reparação, mas 

também espaços de participação e representação. 

A participação foi tema abordado em várias das decisões judiciais estudadas: na decisão 

monocrática do STJ que suspendeu a homologação do TTAC; na decisão do TRF 1ª Região 

que anulou a homologação do TTAC e, por fim, na decisão do juízo da 12ª Vara Federal de 

Belo Horizonte. 

A atuação do Ministério Público federal, ao firmar o TAP (item 5.7.1), foi no sentido de 

ampliar a participação do próprio órgão e dos atingidos no diagnóstico dos danos e revisão dos 

programas de reparação. 

No TAC-Governança, a ampliação dos mecanismos de participação para os atingidos 

foi ainda maior. Consolidando os dois instrumentos, previu-se: a) participação de representantes 

dos atingidos no CIF; b) assessorias técnicas escolhidas pelas comunidades para assisti-las no 

diagnóstico dos danos e nos processos de reparação; c) a criação de “Fórum de Observadores”, 

de natureza consultiva, formado por representantes da sociedade civil, pessoas atingidas, 

acadêmicos, povos e comunidades tradicionais atingidos, para acompanhar os trabalhos das 

assessorias técnicas; d) “Comissões locais” de atingidos, com a atribuição de influir na 

adequação dos programas às necessidades de cada localizada; e) “Câmaras Técnicas”, órgãos 

consultivos ligados ao CIF com participação de membros do Ministério Público, Defensorias e 

atingidos; e, por fim, f) realização de audiências públicas. 

No referido acordo, nota-se que as instituições confiaram em mecanismos formais de 

participação para promover isonomia entre atingidos e as empresas. No entanto, ele próprio não 

foi isento de críticas por parte de organizações da sociedade civil723. 

Cada mecanismo guarda uma funcionalidade muito própria dentro da governança 

estabelecida. Não há espaço na presente tese para avaliar a efetividade ou adequação de cada 

um deles.  

Podemos apenas concluir que tais mecanismos podem ser uma forma de equilibrar as 

relações e, no caso do PIM, propiciar uma consensualidade mais genuína do procedimento. 

Tudo isso sujeito, é claro, a posteriores verificações empíricas. 

                                                           
723 CONECTAS. Atingidos são excluídos da negociações sobre acordo do Rio Doce. Disponível em: 

<https://www.conectas.org/noticias/atingidos-sao-excluidos-das-negociacoes-de-acordo-sobre-o-caso-rio-doce>. 

Acesso em 05.03.2019. 
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Vale relembrar ainda que uma das sugestões de Marc Galanter de alterações estruturais 

no sistema de justiça para colocar litigantes repetitivos e ocasionais em igualdade era, 

justamente, a agregação de interesses em torno de mecanismos de representação e participação. 

 

 

5.8.4. Interação entre Poder Judiciário e meios consensuais.  

 

O caso também nos dá alguns indicativos de como, dentro da tipologia desenvolvida no 

Capítulo 4, o Judiciário pode impactar a solução de disputas em outras instâncias. 

 

5.8.4.1. O Judiciário pode legitimar ou deslegitimar meios consensuais e seus 

critérios. 

 

No curso do estudo de caso, identificamos algumas posturas do Judiciário que 

confirmam a hipótese de que o comportamento da instituição pode influir em como as disputas 

são processadas em outros fóruns. As decisões judiciais podem, de fato, legitimar esses fóruns, 

bem como os critérios que eles utilizam. 

Analisando as decisões judiciais sobre a primeira fase do PIM (“PIM da Água”), 

notadamente aquelas descritas no item 5.6.2.2, notamos como isso pode acontecer.  

O juízo da Comarca de Governador Valadares deslegitima as soluções conferidas pelo 

PIM por entender que violam normas que protegem o interesse público e partes vulneráveis, 

como a da “reparação integral e do poluidor-pagador”, o “tratamento e proteção diferenciados 

conferido pela lei aos vulneráveis”, e a “obrigação de prestação adequada dos serviços 

públicos”. Também utiliza fundamentos de justiça procedimental, como o fato de as cláusulas 

possuírem “redação complexa para a compreensão de pessoas leigas” e a dispensa, pela 

Fundação Renova, de assistência dos atingidos por advogados ou Defensoria Pública. 

Já a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ainda que não tenha entrado no 

mérito da validade das cláusulas, acaba validando as soluções invocando também uma questão 

de justiça procedimental, qual seja, a validação por uma instância externa, o CIF, da redação e 

dos critérios do acordo. 

Ainda chamou atenção o fato de que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais acabou por 

legitimar o “PIM da Água” como uma medida administrativa: o estabelecimento de termo de 

colaboração com a Fundação Renova para encaminhar os casos judiciais de danos morais por 

desabastecimento para conciliação em ambiente da própria Fundação Renova. 
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Já pela via adjudicatória, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito 

Santo acabou por validar os critérios do “PIM da Água” indiretamente: fixando em IRDR o 

valor das indenizações no mesmo valor oferecido pelo programa. 

 

 

5.8.4.2. A atividade homologatória do Poder Judiciário e seus impactos na 

condução consensual das disputas. 

 

Foram estudadas apenas decisões que dizem respeito à homologação de termos de 

compromisso em ações civis públicas que, como visto no item 4.4.2, se dá em termos mais 

estritos do que nos casos individuais. Todavia, cumpre analisar como essas decisões 

impactaram o curso das disputas. 

Como já registrado nos itens anteriores, pôde ser notado que a atividade homologatória 

teve efeitos sobre o percurso dos conflitos: no caso da anulação da homologação do TTAC pelo 

TRF 1ª Região, esta impactou a sua segurança jurídica, sendo que o Juízo da 12ª Vara Federal 

de Belo Horizonte passou a desconsiderar seus efeitos para fins de cumprimento da decisão 

liminar que havia proferido. 

Ademais, a fundamentação da homologação do acordo foi bastante enfática em 

considerar a falta de participação dos colegitimados, dos municípios e das populações atingidas 

no acordo. Os programas de reparação continuaram a ser promovidos com base no TTAC. No 

entanto, com a legitimidade do acordo posta em cheque, sob o argumento da falta de 

participação, abriu-se espaço para as demais instituições disputarem espaços de participação. 

Esse processo culminou na assinatura do TAP (item 5.7.1) e do TAC-Governança (item 

5.7.2). Nota-se que a rejeição da homologação do TTAC teve importante papel no 

aprimoramento do processo de reparação dos danos.  

Dessa discussão, pode-se ainda extrair que a decisão do TRF 1ª Região realizou um 

controle do acordo analisando não apenas a legitimidade legal das entidades que o celebraram, 

mas também a legitimidade sob a óptica da necessidade de uma noção de adequação mais 

profunda, da necessidade de participação e da tutela adequada de direitos coletivos. 

A homologação do TAP e do TAC-Governança pelo Juízo da 12ª Vara Federal de Belo 

Horizonte, como visto no item 5.7.3, também faz considerações no mesmo sentido, mas dessa 

vez para um juízo positivo de homologação, considerando que os instrumentos proporcionam 

tutela adequada aos interesses coletivos e são aptos a promover participação dos atingidos. 
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De outro lado, notou-se ainda na homologação do TAP que o Juízo limitou a liberdade 

das comunidades em escolher suas assessorias técnicas, ressalvando a impossibilidade de se 

escolhê-las entre “entidades/equipes/profissionais/indivíduos” que tenham “qualquer vínculo 

de subordinação” com partidos políticos ou afiliações partidárias, com ONGs atuantes na área 

do desastre, ou com entidades religiosas. 

O fundamento foi assegurar a “plena, e não parcial, independência técnica das 

assessorias”, “vedada - por conseguinte - qualquer tentativa de propagação ideológica, político-

partidária ou religiosa”.  

Essa limitação na liberdade de escolher das comunidades pode ser questionada sob o 

fundamentado da necessidade da medida, não nos parecendo que o juiz deva limitar escolhas 

que não estejam relacionadas à ilegalidade da disposição ou à necessidade de tutela de 

vulneráveis em razão da assimetria. Esta ressalva pode ser um alerta para que se sejam mais 

bem delineadas as balizas de intervenção judicial nos acordos coletivos. 

O caso, contudo, não trouxe grandes exemplos de controle do conteúdo dos acordos. O 

único caso identificado em que se notou uma tentativa de controle sobre os termos dos acordos 

firmados individualmente no âmbito do PIM identificado foi a decisão liminar da justiça 

comum de Governador Valadares, que suspendeu a eficácia das cláusulas de quitação, sob 

argumentos de justiça material e justiça procedimento, conforme já descrito no item anterior. 

O caso, contudo, não trouxe grandes exemplos de controle do conteúdo dos acordos. O 

único caso identificado em que se notou uma tentativa de controle sobre os termos dos acordos 

firmados individualmente no âmbito do PIM identificado foi a decisão liminar da justiça 

comum de Governador Valadares, que suspendeu a eficácia das cláusulas de quitação, sob 

argumentos de justiça material e justiça procedimental, conforme já descrito no item anterior. 

Essa questão, todavia, acabou sendo decidida no órgão de governança da Fundação 

Renova, o CIF724, e a quitação parcial foi incorporada no novo regimento do PIM após a 

Recomendação Conjunta entre Ministérios Públicos e Defensorias. Investigações sobre 

eventuais ações individuais poderiam esclarecer melhor a questão, ficando a sugestão para 

pesquisas posteriores. 

 

 

  

                                                           
724 COMITÊ INTERFEDERATIVO. Deliberação n. 111, de 25 de setembro de 2017; COMITÊ 

INTERFEDERATIVO. Deliberação n. 118, de 23 de outubro de 2017. 
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CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS 

 

 

O objetivo mais amplo desta tese foi o de fazer um reposicionamento da análise dos 

meios consensuais de solução de disputas como canais de acesso à justiça, buscando colocá-los 

não pelo óptica de seus benefícios, mas pela óptica de seus riscos e deficiências.  

Sua pretensão é de chamar a atenção para o fato de que os meios consensuais não 

geram, por si só, soluções justas do ponto de vista procedimental e substancial, e que, tal como 

no processo judicial, há déficits na promoção de justiça.  

A tese foi motivada pela preocupação de que uma desilusão com a adjudicação estatal 

pode conduzir a uma postura otimista demais em relação aos meios consensuais, que possa 

levar à sua adoção indiscriminada em detrimento de uma análise mais cautelosa de seus riscos 

e deficiências.  

Como visto no Capítulo 1, no Projeto Florença, os meios consensuais foram 

identificados como uma das respostas que determinadas sociedades apresentaram para 

problemas de acesso à justiça. Foram inseridos, portanto, em uma pauta de expansão e 

universalização do acesso à justiça, ou seja, visando levar acesso a um número maior de pessoas 

e permitir o processamento de um número maior de interesses. 

Essa pauta de acesso à justiça, contudo, perdeu força ao longo da década de 90, dando 

espaço a outra, mais preocupada com os impactos do Judiciário no desenvolvimento 

econômico, na segurança dos contratos e da propriedade. 

Essa nova pauta, baseada em orientações dos organismos internacionais de crédito, 

tinha caráter prescritivo, ou seja, indicava aos países em desenvolvimento as reformas que 

deveriam ser promovidas para promover maior eficiência e previsibilidade ao sistema de 

justiça.  

Foi nesse contexto que aconteceram as reformas do Judiciário, e foi na toada dessas 

reformas que os meios consensuais passaram a ser percebidos como uma forma de imprimir 

eficiência ao sistema de justiça. 

Adotou-se para a presente tese uma concepção de acesso à justiça como direito social, 

sujeito a recursos escassos e decisões distributivas de cunho político. Essa visão do acesso à 

justiça nos permite investigar com mais clareza quais as opções que o Legislativo e o Judiciário 

fazem em termos de escolhas de meios de processamento de disputas, e quais os interesses que 

os motivam. 
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O que pretendemos demonstrar naquele Capítulo foi que a opção pelos meios 

consensuais não é neutra, motivada tão somente pelos propagados benefícios da solução 

consensual. É, na verdade, uma decisão política, movida também por finalidades de 

racionalização da litigiosidade, o que interessa ao Judiciário, e de controle por litigantes 

repetitivos das demandas que são formuladas contra si. 

O estudo de caso realizado permitiu identificar essa tensão entre o uso do meio 

consensual para ampliar vias de acesso e o seu uso como elemento de controle pelo litigante 

repetitivo, e de certo modo também como mecanismo de racionalização da litigiosidade pelo 

Poder Judiciário. 

 Se por um lado, foi aberta uma via reparatória voluntária para as atingidos pelo 

rompimento da Barragem do Fundão, por outro essa reparação se deu em termos dispostos pelos 

causadores do dano, com pouca participação dos atingidos na elaboração das soluções. 

Pretendeu-se, com isso, iniciar as críticas aos meios consensuais demonstrando que 

sua adoção não é feita exclusivamente pensando nos benefícios para a composição justa de 

conflitos, mas podem, na verdade, ser adotados em razão de interesses corporativos do 

Judiciário, aliados a interesses dos grandes litigantes, em detrimento de um acesso à justiça 

distributivo, isto é, equalizador, que leve em consideração também os interesses das pessoas 

comuns.  

A partir desta contextualização, pudemos analisar as críticas aos meios consensuais e 

testar as hipóteses traçadas no início do trabalho. 

 

Questão 1: Quais os riscos que a adoção institucionalizada de meios consensuais, em 

disputas com partes com grande disparidade de poder, pode representar para a adequação de 

composição de disputas, para a justiça do procedimento e para a justiça do resultado?  

 

A análise dos riscos e deficiências dos meios consensuais foi dividida em duas partes. 

No Capítulo 2, buscamos desenvolver a análise com fundamento na literatura que 

critica o fato de que os meios consensuais não implicam necessariamente em aplicação da lei 

estatal e também de que a adoção reiterada de meios consensuais pode afetar a aplicação da 

própria lei estatal em juízo, o reconhecimento imperativo de direitos e o estabelecimento de 

balizas jurisprudenciais a respeito. 

Em que pesem as críticas contundentes nesse sentido, como as de Owen Fiss, 

identificamos que a aplicação da lei estatal pode ou não ser feita pelos meios consensuais, mas, 
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dentro de situações em que as partes estejam em situação de igualdade e pretendam dar soluções 

diversas daquelas que alcançariam pela aplicação da lei.  

Quanto ao desparecimento dos julgamentos judiciais, notou-se que esse receio no 

Brasil não se confirma, haja vista que o acesso à justiça é visto de forma ampla e não há uma 

adoção efetiva de meios consensuais de forma obrigatória a ponto de obscurecer soluções 

adjudicatórias oferecidas pela justiça estatal. 

A gama de assuntos que são conduzidos à Justiça é bastante ampla, sendo improvável 

que questões deixem de ser apreciadas judicialmente apenas em razão da abertura de vias 

consensuais de acesso.  

Na verdade, é melhor que assim permaneça, pois, como visto mais à frente no Capítulo 

4, os julgamentos judiciais são importantes para balizar as negociações, e, na falta deles, é 

possível que essas balizas deixem de refletir parâmetros legais e passem a refletir os 

entendimentos dos litigantes repetitivos. 

Abordou-se também que, atualmente, esses mesmos riscos estão presentes na 

adjudicação estatal, e de modo até mais intenso. Observou-se que métodos de julgamento por 

amostragem podem impedir a veiculação de determinados argumentos e teses deduzidas em 

recursos não selecionados como representativos da controvérsia, além de terem o condão de 

silenciar discussões mais amplas que poderiam ocorrer em torno de determinadas demandas. 

Concluiu-se, assim, rejeitando parcialmente as hipóteses levantadas, que essas duas 

críticas, por si só, não são tão pertinentes, especialmente quando consideradas as deficiências 

que igualmente se apresentam no mecanismo adjudicatório judicial. 

No entanto, notou-se que as críticas podem ter pertinência em situações mais pontuais, 

em que os meios consensuais possam ser utilizados para blindar reconhecimento de 

responsabilidades ou para chancelar condutas ilegais de litigantes repetitivos. 

Nesse sentido, o estudo de caso demonstrou que, tanto nos termos de compromisso 

firmados com autoridades públicas quanto nos termos de transação celebrados com atingidos 

no âmbito do PIM, as empresas causadoras do dano não reconheciam a sua responsabilidade 

pelo rompimento da Barragem do Fundão, tratando as reparações como simples intenção de 

autocomposição. Essa tentativa de exclusão de responsabilidade foi intensificada pelo uso de 

uma fundação interposta, a Fundação Renova, que ficou responsável pela execução dos 

programas de reparação. 

Além disso, no âmbito do PIM, observou-se o uso de cláusulas tidas como abusivas 

pelo Ministério Público e pelas Defensorias Públicas atuantes no caso, mormente a cláusula que 

estabelecia que o atingido, quando recebesse uma indenização pelo programa, deveria conceder 
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quitação ampla em relação a qualquer outra espécie de dano que tenha experimentado ou viesse 

a experimentar em decorrência do desastre. 

Assim, essas constatações nos levaram a redirecionar as críticas para o campo das 

relações em que há desigualdade entre as partes. 

Nestas, concluímos que os meios consensuais devem ser balizados pelas leis estatais 

protetivas de grupos vulneráveis, não podendo o acordo ser utilizado para afastar essa proteção.  

É claro que uma maior especificação desse critério demandaria um estudo sobre as leis 

protetivas específicas – legislação trabalhista, consumeristas, ambiental, entre outras – o que 

extrapolaria o objeto deste trabalho.  

No entanto, a conclusão foi em boa parte motivada pelas constatações do estudo de 

caso de que havia, por parte das instituições de justiça, alegações de ilegalidades propagadas 

pelo PIM em relação a normas protetivas como o direito de informação dos atingidos e o 

princípio do poluidor-pagador. 

Outra constatação do Capítulo 2 diz respeito ao risco das autocomposições se 

reduzirem a transações, sobre direitos reconhecidos ou não, motivadas apenas por fatores de 

custo ou tempo do litígio, que podem, inclusive, ser gerados artificialmente para fomentar o 

acordo. Nesse sentido, abordou-se o “mercado de descontos” aplicado em conciliações 

previdenciárias, em que o INSS faz propostas aos segurados, operando descontos nos valores 

devidos, apenas quando tem certeza da existência do direito, motivando os segurados a aceitar 

o acordo não em razão de existir margem para debate sobre a sua existência mas exclusivamente 

em razão do tempo que o segurado deveria esperar para receber os valores devidos.  

Já no tocante aos riscos do procedimento, constatou-se no Capítulo 3 que estes podem 

se dar em situações de desigualdade entre as partes, caracterizada pelo critério de 

vulnerabilidade do participante ou pelo critério de diferenciação entre litigantes repetitivos e 

litigantes ocasionais. 

No estudo de caso, constatou-se que, de fato, os litigantes repetitivos podem se sair 

melhor nos meios consensuais pois possuem mais poder e influência junto ao poder público em 

geral, e junto ao Poder Judiciário, em específico, além de ter nesse um possível aliado no 

objetivo de contenção de litigiosidade. Assim, ele tem vantagens no estabelecimento e na 

validação de programas consensuais, bem como na construção de seus critérios, e pode veicular 

soluções que sejam majoritariamente benéficas a si, se comparado com possíveis resultados 

judiciais. 

Isso ficou claro na primeira fase do PIM, sobre danos decorrentes do desabastecimento 

de água, em que a Fundação Renova estipulou um valor fixo de indenização, e conseguiu 
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validá-lo em um IRDR promovido junto aos Juizados Especiais do Espírito Santo. Além disso, 

mediante termo de colaboração com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, trouxe para o 

ambiente da Fundação as conciliações de ações judiciais que versavam sobre tais danos. 

O desenho inicial do PIM também revelou uma propensão a priorizar a segurança, o 

controle e a previsibilidade dos litigantes repetitivos, inclusive com previsões que foram 

consideradas prejudiciais aos atingidos, conforme impugnações judiciais feitas pelo Ministério 

Público e pelas Defensorias Públicas, bem como por recomendação conjunta dessas entidades. 

Essas condições desfavoráveis apenas foram revistas pelo Programa após atuação das 

instituições de justiça, elas mesmas “repeated players”, confirmando que a atuação destes 

apresenta vantagens não alcançadas pelos “one shooters”. 

Assim, confirmou-se a hipótese levantada neste tocante. 

De outro lado, observou-se que existe arcabouço legal e técnico que permite que os 

meios consensuais lidem de forma mais adequada com a disparidade de poder no curso do 

procedimento consensual, a saber: a noção de devido processo legal mínimo; as técnicas de 

promoção do reequilíbrio; e os princípios da mediação, notadamente a imparcialidade, a 

isonomia e a decisão informada. 

Contudo, constatou-se também que este arcabouço pode não ser suficiente para 

endereçar problemas mais amplos decorrentes da adoção dos meios consensuais, como as 

relatadas vantagens dos litigantes repetitivos na formulação de programas consensuais e 

estipulação de seus parâmetros. 

 

Questão 2: Como a adjudicação pode influenciar os meios consensuais no tocante a: 

(i) estabelecimento de parâmetros materiais para a realização dos acordos; (ii) devido 

processo na realização do meio consensual; (iii) incentivos e desincentivos à sua utilização. 

 

Em relação ao item (i), confirmou-se a hipótese de que a as decisões judiciais 

inevitavelmente influenciam o conteúdo dos acordos, fornecendo parâmetros para a sua 

celebração.  

Mais que isso, constatou-se, no estudo de caso, que as decisões judiciais podem 

legitimar ou deslegitimar, mesmo que indiretamente, critérios adotados em acordos. Um 

exemplo de legitimação dos critérios foi o valor das indenizações no PIM da Água, ao passo 

que a deslegitimação ocorreu com a suspensão das cláusulas de quitação pelo juízo de primeiro 

grau de Governador Valadares – decisão que foi, posteriormente, substituída por acórdão do 
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Tribunal de Justiça de Minas Gerais que voltou a legitimar, indiretamente, os parâmetros do 

PIM. 

O Judiciário assim, envia sinais sobre as condutas das partes em procedimentos 

consensuais, sendo confirmada a hipótese de que estes ocorrem “sob a sombra da lei”, ao menos 

quando realizados em ambientes institucionalizados. 

Há dúvidas, contudo, se essa influência se intensifica conforme julgamentos de 

eficácia expandida entram em cena, como é o caso dos recursos extraordinários e especiais 

repetitivos (art. 1.036 do CPC/15) e o incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 976 

do CPC/15), ou se, na verdade, eles desmobilizam possibilidades de acordo, não tendo sido 

obtida nenhuma evidência em nenhum desses dois sentidos. 

Em relação ao item (ii), foi levantada a hipótese de que o Judiciário deve atuar como 

fiscal do devido processo legal mínimo, especialmente zelando pelos princípios que já foram 

positivados a respeito da atuação do conciliador ou mediador, como o art. 166 do Código de 

Processo Civil e do art. 2° da Lei n. 13.140/2015.  

No estudo de caso, constataram-se situações em que questões de justiça procedimental 

foram levantadas para justificar o controle sobre acordos.  

Além do já mencionado caso em que foram suspensas as cláusulas de quitação geral 

nos acordos do PIM, houve a decisão que anulou a homologação do TTAC por entender que 

não houve participação suficiente dos interessados. Também a decisão que homologou o TAP 

e o TAC-Governança destacou o amplo diálogo entre as instituições de justiça como elemento 

legitimador dos acordos. 

Ainda pairam dúvidas sobre como esse controle é feito em casos individuais, não tendo 

a pesquisa alcançado quaisquer dados a respeito. 

Também se cogitou, como hipótese, que o simples controle pode se mostrar 

inadequado por ensejar interferências indesejadas na autonomia da vontade.  

De fato, no estudo de caso, foi constatada situação em que o Judiciário interveio em 

acordo coletivo, mais precisamente a homologação judicial do TAP, condicionando-a a 

exigências do próprio Juízo. Contudo, não se identificaram na decisão quaisquer fatores 

objetivos ou questões relacionadas ao devido processo legal que justificassem tal 

condicionamento, o que confirma a hipótese e chama a atenção para a necessidade de ampliar 

as reflexões sobre controle judicial dos acordos. 

 

Questão 3: Diante da tensão entre eventual os riscos do uso da via consensual e, de 

outro lado, a provável incapacidade do processo adjudicatório judicial em atender a todas as 
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expectativas de acesso à justiça, quais possíveis soluções para os problemas diagnosticados 

relacionados ao uso dos meios consensuais, dentro e fora da adjudicação? 

 

A partir dos estudos teóricos e do estudo de caso realizado, puderam ser delineadas 

algumas propostas para lidar com os possíveis desvios de justiça material ou procedimental que 

possam ocorrer nos meios consensuais.  

 

a. No tocante à crítica da dissociação entre os meios consensuais e a lei estatal, propôs-

se no Capítulo 2 que os aqueles, em contextos de vulnerabilidade e assimetria de 

poder, devem respeitar algumas balizas materiais mínimas, a saber: as normas 

protetivas de grupos vulneráveis e a vedação de cláusulas abusivas e de práticas que 

importem apenas em supressão de direitos já reconhecidos, sem qualquer 

contrapartida. Sem prejuízo de outras soluções, esta seria uma forma de garantir 

justiça do resultado a grupos vulneráveis; 

b. Ainda no tocante a esta crítica, propôs-se que, nos casos em que os meios 

consensuais sirvam para excluir a solução das disputas das balizas legais descritas 

no item anterior, o meio consensual deve ser tido como inadequado para a tutela de 

direitos, sugerindo-se uma leitura específica do princípio da tutela jurisdicional 

adequada voltada aos meios consensuais; 

c. Para endereçar a disparidade de poder entre as partes relativas a questões mais 

amplas, propôs-se uma leitura redimensionada dos princípios da mediação, assim 

entendida: 

i. A imparcialidade deve ser observada também na instituição de 

programas consensuais, impondo que o ente instituinte do programa 

observe a esperada equidistância em relação às partes, bem como 

busque superar, na instituição do programa, dificuldades dos 

litigantes ocasionais que sejam antevistas, como, por exemplo, a falta 

de assessoria técnica; 

ii. O princípio da isonomia também não deve ser considerado apenas na 

dimensão da atuação do mediador. A instituição do programa 

também dever ser pautada pelo reequilíbrio das disparidades entre os 

litigantes habituais e eventuais; 

iii. A autonomia das partes deve ser considerada também com essa 

amplitude. Sua aplicação em um desenho de programa é até mais 
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clara: a participação e permanência no programa devem ser livres e 

autodeterminadas pelas partes, evitando o estabelecimento da 

utilização compulsória dos meios consensuais; 

iv. Por fim, o princípio da decisão informada não pode considerar 

apenas a tarefa de cada mediador acessar, individualmente, o nível 

de informação de que cada participante do programa detém sobre 

questões procedimentais e substanciais necessárias para a obtenção 

de um acordo justo.  Se o mediador ou conciliador possui dilemas 

éticos entre imparcialidade e decisão informada, então é o aparato 

institucional do programa consensual que deve garantir o nível 

adequado de informações do litigante ocasional, tanto antes quanto 

durante o procedimento. 

d. Apontou-se ainda a necessidade de garantir participação do litigante ocasional. 

Cogitou-se que a coletivização não é medida suficiente, mas tampouco o é a 

participação por meio de audiências públicas ou procedimentos de mediação que 

garantam a participação efetiva de todos os envolvidos – embora estes sejam 

requisitos necessários. Daí a ideia de que esta participação deve ser estendida ao 

processo de desenho dos meios consensuais, o que decorre da visão aqui abordada 

de tomar seus princípios gerais em uma perspectiva ampla. 

e. Por fim, foram apresentadas algumas sugestões para orientar a atividade judicial de 

homologação de acordos. Neste ponto, inclinamo-nos para uma concepção mais 

publicista da atividade judicial. Os pronunciamentos judiciais produzem “bens 

públicos”, que enviam sinais para a sociedade e orientam condutas posteriores. 

Assim, se um acordo viola uma norma protetiva de vulnerável, por mais que não se 

identifiquem vícios procedimentais no meio consensual empregado no caso 

individual, a recusa da homologação pode se fundar no fato de que o Judiciário não 

pode chancelar uma composição que entende prejudicial a normas protetivas de 

determinado grupo. Outro aspecto do controle substancial dos acordos que emerge 

relevante é a inserção de cláusulas ilegais ou abusivas nos termos de acordo. Não 

se afigura adequado que o emprego de um meio consensual possa convalidar, sob 

o argumento da autonomia da vontade, esse tipo de previsão. 

 

Essas limitadas proposições sugerem que devemos rever os discursos e práticas dos 

meios consensuais e entender que, no âmbito de conflitos em que as partes se encontram em 
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desníveis de poder, suas repercussões podem ser mais amplas, e adentrar na arena pública, 

demandando assim maior atenção das instituições de justiça. 
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