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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. 
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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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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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