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RESUMO 

 

Observa-se mediante uma tendência progressiva do legislador, o incentivo cada vez maior 

na utilização de práticas cooperativas para uma melhor gestão da administração da justiça, 

sob as perspectivas da eficiência e da satisfação dos interessados. Assim, o objetivo do 

presente trabalho é analisar a política da consensualidade na atuação do advogado e a 

sistematização dos métodos adequados de resolução de conflitos no ordenamento jurídico 

brasileiro como formas de estimular a cultura do consenso e demonstrar como sua prática 

pode promover uma experiência social transformadora. O desenvolvimento do trabalho 

se dá através do método dedutivo, tendo como base na legislação em vigor e na literatura. 

A estrutura do trabalho está disposta através de quatro eixos principais: o estudo da 

complexidade do conflito e sua visão positiva transcrita pela necessária abordagem 

multidisciplinar; a política judiciaria nacional de tratamento adequado de solução de 

conflitos e seu reflexo como prática social transformadora; as novas habilidades 

necessárias ao profissional de direito; e a prática consensual já realizada de forma 

extrajudicial pela sociedade. Como resultado, apontar-se-á pela ascensão de um novo 

perfil profissional para a advocacia brasileira, com o desenvolvimento e fortalecimento 

dos métodos adequados de resolução de conflitos, em consonância com a promoção de 

uma política social transformadora quanto à resolução dos conflitos e seus reflexos no 

Estado Democrático de Direito. 

 

Palavras-chave: consenso; advocacia; advogado consensual; métodos adequados de 

solução de conflitos; democracia; autonomia. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Á priori, busca-se contextualizar a complexidade do conflito e sua abordagem 

multidisciplinar nas relações interpessoais, que naturalmente tendem a expressar 

divergências dentro do convívio social. Desta feita, apresenta-se a dicotomia experenciada 

pelas relações conflituosas como uma mistura de interesses cooperativos e competitivos, a 

qual busca-se entre a variedade de resultados, o ganho mútuo. 

Dentro desta premissa, o conflito pode ser entendido como uma oportunidade para 

reflexão sobre a relação da qual se originou, alterando essa relação; de uma situação 

conflituosa pode advir uma oportunidade de estabelecimento de um novo relacionamento 

entre os envolvidos. 

Entendida a oportunidade para reflexão proveniente das divergências apresentadas, 

vislumbra-se que o Estado, através de diversos mecanismos, em questão no presente 

estudo, o poder judiciário, fomente soluções duradouras para a promoção do Estado 

Democrático de Direito fundamentado na atual análise da realidade social que vivemos. 

Assim, no momento atual, não há quadro mais propício para a promoção de um 

novo perfil para a advocacia brasileira com o desenvolvimento e fortalecimento dos 

métodos adequados de resolução de conflitos em conformidade com a promoção de um 

perfil consensual e crítico acerca dos conflitos e seus reflexos no Estado Democrático de 

Direito 

Por conseguinte, concebe-se a utilidade da adequação de métodos consensuais na 

busca do estudo aprofundando do conflito e consequentemente na sua resolução.  

O estímulo à solução por autocomposição, ratificado no presente estudo, demonstra 

não apenas os dispositivos legais que regulam os mecanismos consensuais no ordenamento 

jurídico brasileiro como também a forma que sua funcionabilidade é capaz de promover 

uma alteração cultural e progressão para a paz social. 

Entende-se mediante tais disposições legais que a solução consensual não é apenas 

um meio eficaz e econômico de resolução dos litigiosos: trata-se de importante instrumento 

de desenvolvimento da cidadania, em que os interessados passam a ser protagonistas da 

construção da decisão jurídica que regula as suas participações. 
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Vislumbra-se então com a aplicabilidade dos métodos consensuais, reforçar a 

participação popular no exercício do poder – no caso, o poder de solução dos litígios, que 

tem, também por isso, forte caráter democrático. O propósito evidente é tentar dar início a 

uma transformação cultural “da cultura das sentenças” para a cultura da paz. 

Desta feita, estuda-se a atuação do advogado no novo cenário regulamentado pela 

busca do consenso nas relações litigiosas. O legislativo brasileiro é claro sobre o encargo 

do advogado em estimular a conciliação e mediação entre os litigantes, prevenindo, sempre 

que possível, a instauração de litígios. 

Discute-se então, a relação estrutural na formação do advogado quanto à 

litigiosidade e à forma de atuação baseada no “tudo ou nada”, assim, compreendem-se a 

importância da obrigatoriedade das disciplinas que contemplam o estudo dos métodos 

consensuais na formação dos futuros profissionais de direito ainda na academia. 

Nesse sentindo, a inserção das práticas consensuais na atuação profissional 

constitui mudança substancial no próprio conceito de advocacia.  

Os paradigmas vigentes terão de ser analisados e reavaliados, para que possa ser 

verificada como se dará, na prática, a adaptação aos novos regramentos sobre resolução de 

conflitos e à nova cultura, mais colaborativa, que tem se buscado implantar por meio de 

tais leis e das demais políticas públicas nesse sentido. 

Em consonância, levanta-se também a importância da multifuncionalidade na 

atuação do advogado para satisfação do seu cliente e o fomento ao empoderamento das 

partes.  

Destarte, o advogado consensual busca em sua formação entender não só apenas o 

direito, mas também técnicas de negociação, de escuta e de comunicação não-violenta para 

a resolução integral da demanda apresentada. 

Posto isso, o desenvolvimento do trabalho se dá através do método dedutivo, tendo 

como base a legislação em vigor e a literatura pertinente, com o objetivo de contextualizar 

e destacar a atuação do advogado consensual frente uma nova realidade experenciada pelo 

legislador brasileiro a partir da promoção dos métodos adequados de resolução de 

conflitos. 
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Assim, no primeiro capítulo, analisar-se-á o estudo da teoria do conflito e seu 

desenvolvimento histórico-social quanto o avanço da tutela jurisdicional do Estado 

mediante sua positivação no ordenamento jurídico brasileiro. Busca-se então compreender 

a complexidade extraída de uma situação conflituosa e a necessária abordagem 

multidisciplinar para a resolução da demanda. 

Por conseguinte, dedica-se no segundo capítulo analisar a política judiciária 

nacional de tratamento adequado do conflito baseada na consensualidade como forma de 

superar uma cultura litigiosa. 

Relaciona-se no terceiro capítulo o estudo dos capítulos anteriores frente a 

promoção de um novo perfil da advocacia percebido pelos métodos adequados de 

resolução de conflitos. Assim, discute-se a importância do exercício do advogado 

consensual na gestão do conflito. 

Destaca-se então, a necessária formação profissional contrária a perpetuação da 

abordagem litigante na prática advocatícia, buscando o empoderamento das partes 

envolvidas no litígio para a construção de uma “sentença” favorável para ambas as partes. 

Por fim, no quarto capítulo, correlaciona-se as formas de atuação extrajudicial 

baseadas no consenso entre as partes que já vem sendo utilizadas como instrumento de 

resolução de conflitos, com a finalidade de exaltar não só a prática aplicada aos métodos 

consensuais como também sua funcionabilidade em transformar a forma como os 

envolvidos enxergam o conflito e a possiblidade da sua visão positiva. 
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2. TEORIA DO CONFLITO 

 

2.1.A complexidade dos conflitos e a abordagem multidisciplinar 

Conferindo em um plano mais amplo, há a necessidade do envolvimento, além do 

Direito, de outras ciências, em especial, política, sociologia, economia, psicologia e 

psiquiatria para que a busca da solução para a intensa conflitualidade que acomete a 

sociedade seja esclarecida. 

Não podemos mais considerar o Direito Processual como ramo que estuda 

exclusivamente a “técnica de solução imperativa de conflitos”. Há diversos métodos de 

resolução de conflitos igualmente e até mais adequados, em especial os consensuais.1 

Em relação aos métodos adequados de conflito, parte-se de uma abordagem ampla 

e multidisciplinar do momento da discordância, a fim de se aferir qual a técnica mais 

adequada para a solução do antagonismo estabelecido. Desta forma, torna-se 

imprescindível o entendimento do conceito histórico-social do conflito. 

Valéria Ferioli Lafrasta contextualiza sobre o tema da seguinte forma: 

O homem, pela sua natureza, se aproxima de seus semelhantes e com ele 

convive, estabelecendo relações duradouras, permanentes, pacíficas e de pleno 

entendimento. Entretanto, com o tempo e a convivência, são introduzidos outros 

elementos nos inter-relacionamentos, como a animosidade, a competição, a 

contenciosidade, nascendo percepções diferentes que acabam por deflagrar 

conflitos.2 

Segundo Antônio Rodrigues já houve na filosofia e na teoria social quem 

considerasse o conflito, por seu potencial desagregador, uma patologia social ou mesmo 

uma deformidade na condução das relações intersubjetivas3.  

Os próprios magistrados reconhecem hoje que sua atuação precisa se transformar 

para atender a sociedade, devendo “impregnar-se da contribuição científica da sociologia 

e da psicologia4.  

 
1 CURY, Augusto e col. Soluções pacíficas para um Brasil Moderno. Rio de Janeiro. Forense, 2019. 

p..28. 
2 Ibidem, p. 146. 
3 FREITAS JR., Antônio Rodrigues. Teoria Geral do Conflito – visão do direito. p. 326. Disponível em: 

< https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4878340/mod_resource/content/1/Freitas%20Jr.%20-

%20Teoria%20Geral%20do%20Conflito%20-%20pp.%20326-336.pdf> Acesso em 12 de Outubro de 

2020. 
4 TELLES, Maria Campos Oliveira. “Um olhar multidisciplinar sobre cuidado na resolução de 

conflitos: mediação e práticas colaborativas”. Disponível em: < 
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Trata-se então do conceito de multidisciplinariedade do conflito. Menos juiz, mais 

pacificador social e conciliador de interesses em conflito real ou virtual, o magistrado do 

terceiro milênio deverá revestir-se daqueles atributos que guarnecem o bom mediador”, 

como sugere Pedro Caetano de Carvalho5. 

No cenário brasileiro, há quem afirme, que o novo Código de Processo Civil 

estabeleceu verdadeiro sistema multiportas, em que se “adota a solução jurisdicional 

tradicional agregada à absorção de outros meios”6. 

Como precisamente é apontado por Mara Caffé, destaca-se: 

 Guardadas as especificidades da Psicanálise e do Direito, podemos 

dizer que ambas as áreas visam a um certo procedimento a partir de 

conflitos, ou então, um certo processamento de conflitos, ainda que com 

pontos de partida e finalidades muito distintas. As pessoas que recorrem 

à instância judicial ou que demandam uma análise, para usar as 

expressões mais comuns em cada caso, o fazem na expectativa de uma 

solução de conflitos. Portanto, a noção de conflito é bastante central na 

Psicanálise e no Direito, definindo em grande parte o objeto de suas 

práticas: respectivamente, o conflito psíquico e o conflito jurídico.7 

Diante de um conflito, busca-se enriquecer a política de pacificação através da 

avaliação de profissionais de diversas áreas da ciência, fortalecendo a aproximação da 

realidade do conflito transposto, o que vem a tornar possível acordar satisfatoriamente 

entre os litigantes.  

A interdisciplinaridade apresenta uma visão ampla dos conhecimentos humanos, 

abrangendo conhecimentos cognitivos, familiares, sociais, biológicos, afetivos e 

culturais, onde deverá ser elaborado parecer, pelos olhares de diversos profissionais, 

sobre o mesmo conflito na busca da compreensão do que há nos espelhos multifacetados 

do indivíduo8. 

 
https://ibpc.praticascolaborativas.com.br/wpcontent/uploads/2019/09/Olharmultidisciplinar_Mari%CC
%81lia-Telles.pdf> Acesso em 19 de Outubro de 2020. 
5 CARVALHO, Pedro Caetano. Contribuição da justiça para a promoção da paz, do cuidado e da 

resiliência. In: PEREIRA, Tania da Silva; OLIVEIRA, Guilherme. O Cuidado Como Valor Jurídico. Rio 

de Janeiro: Forense, 2008. p.75. 
6 THEODORO, Humberto Júnior; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre Melo Franco; PEDRON, Flávio 

Quinaud. Novo CPC: Fundamentos e Sistematização. 2. ed. Ver., atual. E ampl. Rio de Janeiro: Forense, 

2015, p. 261. 
7 CAFFÉ, Mara. Psicanálise e direito. São Paulo: Quartier Latin, 2ª ed., 2010, p.165 
8 PRESTES, Fabiana da Silva; FONTELLA, Ellen Zambelli. “A prática interdisciplinar da mediação no 

direito de família. Disponível em:< https://repositorio.unb.br/handle/10482/14130 > Acesso em 19 de 

Outubro de 2020. 
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Os benefícios do envolvimento de profissionais de mais de uma área são 

inegáveis. Segundo Giselle Groeninga, o viés profissional único é uma forma simplista 

de lidar com a complexidade das relações e faz com que seja enfocado apenas um nível 

do conflito; o mediador com formação jurídica, por exemplo, pode considerar o conflito 

apenas do ponto de vista legal, excluindo outros níveis9. 

Bem explana Lídia Almeida Prado,  

a interdisciplinaridade amplia a potencialidade do conhecimento humano, pela 

articulação entre as disciplinas e o estabelecimento de um diálogo entre os 

mesmos, visando à construção de uma conduta epistemológica. (...) A 

interdisciplinaridade é considerada como a mais recente tendência da teoria do 

conhecimento, decorrência obrigatória da modernidade, por se tratar de um saber 

oriundo da predisposição para um “encontro” entre diferentes pontos de vista 

(diferentes consciências), o que pode levar, criativamente, à transformação da 

realidade10. 

Na medida em que o Direito busca avançar na compreensão quanto à tutela de 

direitos humanos, torna-se imprescindível contar com fundamentos e conhecimentos 

específicos que deem suporte e ferramentas úteis para a concretização destes direitos. 

A interface da Psicologia com o Direito cresce, de acordo com a Denise Maria 

Perissini da Silva, porque há uma necessidade cada vez maior de “redimensionar a 

compreensão do agir humano, à luz dos aspectos legais e afetivo-comportamentais”11. 

Um exemplo prático desse tipo de avanço pode ser identificado na trajetória 

percorrida até chegar ao entendimento jurídico das relações sócio afetivas – que só foi 

possível com a compreensão de que o vínculo humano não se limita a ligações biológicas, 

contribuição fornecida pelas ciências psicológicas12. 

Para se obter a resposta mais certa e coerente com as situações fáticas que se 

encontram no enlace do Direito com a Psicologia, a interdisciplinaridade não abarca 

somente essas ciências, mas inclui com tantas outras. 

 
9 GROENINGA, Giselle. Mediação: um instrumento de interdisciplina. In: Fepal - XXIV Congreso 

Latinoamericano de Psicoanálisis, 2012, Montevideo-Uruguay. Disponível em: 

<<http://fepal.org/images/congreso2002/adultos/groeninga_g___.pdf> Acesso em: 19 de Outubro de 2020. 
10 ALMEIDA PRADO, Lídia. O juiz e a emoção.São Paulo: Milenium, 2003, p. 3 
11  SILVA, Denise Maria Perissini da. Psicologia Jurídica no processo civil brasileiro: a interface da 

psicologia com o direito nas questões de família e infância. 3. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 5 
12 DURI, Eliane L.; TARTUCE, Fernanda.   Mediação familiar: interdisciplinaridade e contribuição da 

Psicologia à luz do art. 694 do Novo Código de Processo Civil.    Disponivel em < 

http://www.fernandatartuce.com.br/wp-content/uploads/2017/01/Media%C3%A7%C3%A3o-familiar-

interdisciplina_Conpedi.pdf> Acesso em 19 de Outubro de 2020.  



15 
 

Importante considerar também que a Psicologia Jurídica vem estruturando seu 

conhecimento mediante o enlace com outras disciplinas com objetivos compartilhados: 

Psicologia, Direito, Criminologia, Vitimologia, Antropologia, Sociologia, Medicina, 

Economia, Política e o amplo marco das Neurociências podem contribuir para essa 

interface na busca desse importante objetivo que é a compreensão do comportamento 

humano dentro das realidades sociais de cada contexto13. 

Órgãos importantes para o acesso à justiça (como a Defensoria Pública) se valem 

dessa interdisciplinaridade, sobretudo com a Psicologia e Sociologia, para atender um 

público desvalido de recursos financeiros que, antes de sua atuação, não tinham 

oportunidade de serem assistidos de forma integral14. 

O novo regramento do art. 694 do novo Código de Processo Civil reforça a 

premissa proposta por Kazuo Watanabe do “que se deve ter em mente quando se pensa 

em meios consensuais de solução de conflitos: adequação da solução à natureza dos 

conflitos e às peculiaridades e condições especiais das pessoas envolvidas”15 .  

Esta premissa consolida a conexão da Psicologia com o Direito, ao firmar o foco 

nas “peculiaridades e condições especiais das pessoas envolvidas”; supera-se, portanto, o 

enfoque inicialmente mencionado de que o uso de meios alternativos de solução de 

conflitos e a atuação dos profissionais das áreas afins destinavam-se a contribuir para 

“desafogar” o Poder Judiciário16. 

Outrossim, destaca-se a necessidade ativa e a imprescindibilidade da atuação 

política como mecanismo hábil de resolução de conflitos, na medida em que o 

desenvolvimento de políticas públicas deve ser utilizado para a promoção da cidadania. 

 
13 SILVA, Denise Maria Perissini da. Psicologia Jurídica no processo civil brasileiro: a interface da 

psicologia com o direito nas questões de família e infância. 3. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 8 
14 DURI, Eliane L.; TARTUCE, Fernanda.   Mediação familiar: interdisciplinaridade e contribuição da 

Psicologia à luz do art. 694 do Novo Código de Processo Civil    Disponivel em < 

http://www.fernandatartuce.com.br/wp-content/uploads/2017/01/Media%C3%A7%C3%A3o-familiar-

interdisciplina_Conpedi.pdf> Acesso em 19 de Outubro de 2020. 
15 WATANABE, Kazuo. Acesso à justiça e meios consensuais de solução de conflitos. In. Tribunal 

Multiportas: investindo capital social para maximizar o sistema de solução de conflitos no Brasil. 

Organizadores: Rafael Alves de Almeida, Tania Almeida, Mariana Hernadez Crespo. Rio de Janeiro: 

Editora FGV, 2012, p. 89. 
16 DURI, Eliane L.; TARTUCE, Fernanda.   Mediação familiar: interdisciplinaridade e contribuição da 

Psicologia à luz do art. 694 do Novo Código de Processo Civil.    Disponivel em < 

http://www.fernandatartuce.com.br/wp-content/uploads/2017/01/Media%C3%A7%C3%A3o-familiar-

interdisciplina_Conpedi.pdf> Acesso em 19 de Outubro de 2020.  
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É fundamental que o Estado proporcione garantias para a concretização dos 

direitos individuais e coletivos, para a construção de uma sociedade livre que propicie o 

desenvolvimento e o bem-estar social. 

Assim, a atuação do Estado perpassa pela ideia de política dedicada a reinventar 

a convivência entre os cidadãos; e isso depende da multiplicação de espaços sociais 

favoráveis à expansão de novas formas de solidariedade, cooperação e participação 

democrática17. 

Essas políticas implicam também em novas formas de tratamento dos conflitos 

sociais, os quais somente produzem eficácia se contarem com uma mudança de 

paradigma, transformando o litígio em consenso18. 

Nesse sentido, o Estado Democrático de Direito, promulgado pela Constituição 

de 1988, passou a contar com um conjunto significativo de instrumentos de modo a 

enfrentar os problemas frutos das relações sociais modernas. Assim, essas medidas 

deverão ser implementadas, conjuntamente, com meios assecuratórios à cidadania, pois 

a crise que enfrentamos provém de causas distintas pertencentes a um mesmo fenômeno 

global, mas com características próprias”19. 

A atuação conjunta do Estado e sociedade com o fomento de políticas públicas 

instiga e promove a confiança, propiciando o fortalecimento da dita democracia 

participativa em consonância com a busca pela da pacificação de conflitos conforme a 

promoção dos métodos adequados de resolução promovidos através de uma busca por 

espaços públicos destinados a políticas públicas de bem estar e pacificação social. 

 

2.2. Conflito e sua visão positiva 

Atualmente a percepção negativa de conflito cedeu lugar ao reconhecimento de 

uma ambiguidade, ou seja, tanto pode o conflito ser algo negativo como uma experiência 

positiva, ou até mesmo (o que parece frequente) uma ocorrência capaz a um só tempo 

 
17 OLIVEIRA, Luthyana Demarchi; SPENGLER, Fabiana Marion. Uma política pública de tratamento 

do conflito como fortalecimento da cidadania. Disponível em 

<https://online.unisc.br/seer/index.php/direito/article/view/2193/1717>. Acesso no dia 21 de outubro de 

2020. 
18 Ibidem 
19 MORAIS, José Luiz Bolzan de; SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação e arbitragem: alternativa à 

jurisdição. 2. ed. rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, p.109. 
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ocasionar perdas e possibilidade de ganhos. Assim, pode representar para os sujeitos nele 

envolvidos e para a sociedade uma ocorrência dolorosa e desagregadora ou virtuosa e 

transformadora; tudo a depender da aptidão para lidar com ele20. 

Dentro desta temática, o conflito pode ser entendido como uma oportunidade para 

reflexão sobre a relação da qual se originou, alterando essa relação; de uma situação 

conflituosa pode advir uma oportunidade de estabelecimento de um novo relacionamento 

entre os envolvidos.  

No que tange a perspectiva apresentada, há de se fazer uma distinção útil entre a 

conceituação de conflitos segundo Deutsch21. Dito isso, o mesmo diferencia e conceitua 

conflitos destrutivos de construtivos. 

Conforme extremos, esses termos são fáceis de definir. Assim, um conflito 

claramente tem consequências destrutivas se seus participantes estão insatisfeitos com as 

conclusões e sentem, como resultado do conflito, que perderam. Em outra mão, 

similarmente um conflito tem consequências produtivas se todos os participantes estão 

satisfeitos com os efeitos e sentem que, resolvido o conflito ganharam. Também, na 

maioria das vezes, um conflito cujos efeitos são satisfatórios para todos os participantes 

será mais construtivo do que um que seja satisfatório para uns e insatisfatório para 

outros22. 

Continua Deutsch, 

É, sem dúvida mais fácil identificar e medir satisfações-insatisfações e ganhos-

perdas em simples situações de conflito produzidas dentro de um laboratório do 

que o fazer em complexos conflitos coletivos do cotidiano. Porém, mesmo 

nessas situações complexas, não é impossível comprar conflitos em relação aos 

seus efeitos. Em algumas ocasiões, negociações sindicais porem conduzir uma 

greve prolongada com perda considerável e má vontade resultantes para ambas 

as partes; em outros casos, tais negociações podem levar a um acordo 

mutuamente satisfatório no qual ambas as partes obtêm algo que querem. 

Algumas vezes, uma contenda entre um marido e sua espora irá clarear 

 
20 FREITAS JR., Antônio Rodrigues. Teoria Geral do Conflito – visão do direito. p. 326. Disponível em: 

<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4878340/mod_resource/content/1/Freitas%20Jr.%20-

%20Teoria%20Geral%20do%20Conflito%20-%20pp.%20326-336.pdf> Acesso em 12 de Outubro de 

2020. 
21 Publicação original: DEUTSCH, Morton. The resolution of conflict: constructive and destructive 

processes. New Haven and London: Yale University Press, 1973. Pp 1-32, 249-400. Traduzido por 

Arthur Coimbra de Oliveira e revisado por Francisco Shertel Mendes, ambos membros do Grupo de  

Pesquisa e Trabalho em Mediação, Negociação e Arbitragem. 
22 Ibidem 



18 
 

desentendimentos não expressos e levá-los a grande intimidade; em outras, pode 

produzir apenas amarguramento e estranhamento23. 

 

Para Boulding24, renomado economista estadunidense, conflito é uma situação de 

concorrência, em que as partes estão conscientes da incompatibilidade de futuras posições 

potenciais e na qual cada uma delas deseja ocupar uma posição incompatível com os 

desejos da outra” 

Já para Rummel25, cientista político, o conflito é considerado como “a luta pelo 

poder que se manifesta na procura de todas as coisas” e divide a vida do conflito em cinco 

fases: 1) o conflito latente; 2) o início do conflito; 3) a procura do equilíbrio do poder; 4) 

o equilíbrio do poder; 5) a ruptura desse equilíbrio.  

E, dentro destas visões é possível extrair a busca de poder proveniente do conflito, 

acentuando a relação das ações de um, como resposta as ações do outro, reflexo de uma 

cultura baseada no litígio como protagonista. 

Também é importante trazer a definição de Deutsch26, que subdivide o conflito, 

em relação à forma de sua manifestação, em conflito manifesto que é aberto ou explícito, 

e conflito oculto, que é implícito, oculto ou negado. 

Segundo Deutsch, um conflito existe quando atividades incompatíveis ocorrem. 

As ações incompatíveis podem se originar em uma pessoa, em uma coletividade ou em 

uma nação; tais conflitos chamam-se intrapessoais, intracoletivos ou intranacionais. Ou 

podem refletir ações incompatíveis de uma ou mais pessoas, coletividades e nações; esses 

conflitos são chamados interpessoais, intercoletivos ou internacionais. Uma ação 

incompatível com outra impede, obstrui, interfere, danifica ou de alguma maneira torna 

a última menos provável ou menos efetiva27. 

 
23 Publicação original: DEUTSCH, Morton. The resolution of conflict: constructive and destructive 

processes. New Haven and London: Yale University Press, 1973. Pp 1-32, 249-400. Traduzido por Arthur 

Coimbra de Oliveira e revisado por Francisco Shertel Mendes, ambos membros do Grupo de Pesquisa e 

Trabalho em Mediação, Negociação e Arbitragem. 
24 Apud VEZZULLA, Juan Carlos. Mediação: teoria e prática e guia para utilizadores e profissionais. 

Edição conjunta, Lisboa: Agora Publicações LTDA.,2001. 
25 Ibidem 
26 CURY, Augusto e col. Soluções pacíficas para um Brasil Moderno. Rio de Janeiro. Forense, 2019. 

p..148. 
27 Publicação original: DEUTSCH, Morton. The resolution of conflict: constructive and destructive 

processes. New Haven and London: Yale University Press, 1973. Pp 1-32, 249-400. Traduzido por Arthur 

Coimbra de Oliveira e revisado por Francisco Shertel Mendes, ambos membros do Grupo de Pesquisa e 

Trabalho em Mediação, Negociação e Arbitragem. 
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E ainda é de grande valia falar um pouco sobre os conflitos intrapsíquicos, ou seja, 

aspectos e motivações ocultas, que ficam atrás do conflito manifesto e encobertas pelo 

mesmo. 

O conceito de conflito, sob a ótica psicológica segundo Valeria Ferioli Lagrasta, 

pode ser explicado como a luta do homem entre a busca da satisfação de suas 

necessidades, o respeito pelos ideais (autoestima) que podem contrariar essas 

necessidades, e o que os outros esperam dele (como deve comportar-se para ser aceito).  

Esses níveis de querer, dever, ser e procurar ser aceito é que vão dominar a 

comunicação dos problemas e confundir as partes, não só na elaboração dos seus 

discursos, mas também no próprio saber do que desejam realmente e de quais são seus 

interesses, gerando o conflito. 

Adolfo Braga Neto e Lia Regina Castaldi Sampaio, brilhantemente sintetizam 

esses conceitos da seguinte forma: 

[...] um conjunto de propósitos, métodos ou condutas divergentes, que acabam 

por acarretar um choque de posições antagônicas, em um momento de 

divergências entre as pessoas, sejam físicas, sejam jurídicas. O choque de 

posições citado é fruto da conscientização de que a situação vivenciada pela 

pessoa a deixa desconfortável e a faz solicitar a outra a possibilidade de 

mudança. Mudança é toda e qualquer perspectiva dela, conduz ao conflito, ainda 

que nem toda mudança ocasione um conflito28. 

Desta forma, entende-se que o conflito existe em qualquer inter-relação, ainda que 

momentânea29.  

A importância deste estudo baseia-se na dicotomia apresentada em uma situação 

conflituosa, em que, quando entendido sua inevitabilidade nas relações sociais é possível 

constituir fatores importantes para transformação tanto individual quanto coletiva.  

O ponto não é como eliminar ou prevenir o conflito, mas, em vez disso, como 

fazê-lo produtivo. Conforme explica Deutsch, não devemos lidar com a situação de 

conflito “puro” em que uma parte inevitavelmente perde ou que a outra ganhe. O 

interessante da dicotomia apresentada pelo conflito é a mistura de ingresses cooperativos 

 
28 CURY, Augusto e col. Soluções pacíficas para um Brasil Moderno. Rio de Janeiro. Forense, 2019. p. 

148 
29 Ibidem, p. 149. 
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e competitivos, em que outra variedade de resultados é possível: perda mútua, ganho para 

um e perda para outro, e ganho mútuo30. 

Assim, é possível compreendê-lo como uma oportunidade para reflexão, em que, 

o entendimento de soluções duradouras para a promoção do Estado Democrático de 

Direito é fundamentado na análise da realidade social subjacente a ordem jurídica.  

Por conseguinte, concebe-se a utilidade da adequação de métodos consensuais na 

busca do estudo aprofundando no conflito e de sua resolução. Destaca-se nesse assunto a 

estrutura do modelo de mediação, que tem como característica a coparticipação na 

construção da solução. Nesse sentido, Jayme Martins de Oliveira Neto afirma: “As partes 

assumem um papel de destaque, mediado por um terceiro, profissional preparado para 

conduzir e desenvolver, por técnicas próprias, ao cominho da solução, por meio 

pacífico”31.  

Outrora, o estudo do conflito reflete diretamente na cultura litigiosa que 

fundamenta as relações sociais, principalmente as levadas ao judiciário.  

Antes de qualquer coisa, Claudio Lamachia discorre que é fundamental 

apontarmos a advertência entre litígio e litigiosidade que é comumente negligenciada: 

“Faz-se mister não confundirmos, em nenhum caso, as expressões, na medida em que os 

litígios são uma consequência natural da vida social, assim como os conflitos, e a 

litigiosidade excessiva representa uma postura social negativa”32. 

Sobre a litigiosidade excessiva e a lógica que perpetua a cultura do “só faço se 

processado”, Claudio Lamachia discorre que: 

A litigiosidade, por sua vez, é a propensão à formação de litígios. Ela diz respeito 

a disposição da população em considerar que seus problemas sustentam uma 

controversa juridicamente relevante e que ela deve ser judicializada. 

Naturalmente, um mínimo de litigiosidade é importante para a adequada tutela 

de direitos. Afinal, os cidadãos não podem se prostrar passivamente quando 

creem que seus direitos estão sendo desrespeitados. Por outro lado, a 

litigiosidade exacerbada é um verdadeiro mal social, pôs banaliza o recurso ao 

Judiciário. Alguns litigantes habituais sistematicamente descumprem a lei, 

 
30 Publicação original: DEUTSCH, Morton. The resolution of conflict: constructive and destructive 

processes. New Haven and London: Yale University Press, 1973. Pp 1-32, 249-400. Traduzido por Arthur 

Coimbra de Oliveira e revisado por Francisco Shertel Mendes, ambos membros do Grupo de  Pesquisa e 

Trabalho em Mediação, Negociação e Arbitragem. 
31 CURY, Augusto e col. Soluções pacíficas para um Brasil Moderno. Rio de Janeiro. Forense, 2019. p. 

235. 
32 Ibidem. 
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deixando a resolução de todos os seus problemas a cargo da justiça, seguindo a 

lógica do “só faço se processado”33.  

Lamachia continua a explanação sobre a necessidade de distinguir litígios de 

litigiosidade. A cultura da litigiosidade, que vê com oportunismos a prestação 

jurisdicional e que se aproveita dos problemas que ela mesma causa, não deve ser 

promovida, sob pena de perverter o papel do Poder Judiciário como mecanismo de 

pacificação social. 

O alcance a tutela jurisdicional e processual satisfatória provem do pensamento 

de que a Justiça Estatal não é, e não pode ser o único caminho viável pelo qual se procura 

oferecer a solução de um conflito. 

Assim, a cultura consensual transcreve uma cultura de direitos, em que não haja 

óbice para a banalização das resoluções de conflitos frente ao judiciário como única 

alternativa hábil. Nesta seara, é preciso resgatar as condições mínimas de cidadania e 

autonomia social em que, uma cultura proveniente do Estado democrático de direito 

reflete em deveres que equivalem ao reconhecimento de valores socialmente úteis para a 

vida em comum. 

Valéria Ferioli Lagrasta alerta que: 

As diferenças e insatisfações que dão origem ao conflito, conforme a sua 

natureza, devem receber um tratamento diferente, não só em relação a forma de 

comunicação para o seu encaminhamento, mas também em relação a 

necessidade de uma análise sistêmica a respeito do método mais adequado para 

lidar com o problema, cujas origens podem estar tanto nos valores (culturais e 

morais), quanto nas estruturas, relações, informações e interesses. Esses 

conflitos originados pela discrepância em relação a valores e estruturas são 

considerados de difícil negociação34.  

Dessa forma, Kazuo Watanabe ressalta que é chegada a hora de se dar mais valores 

ao estudo dos chamados meios alternativos de resolução de controvérsias, com a 

preocupação voltada mais a pacificação dos conflitantes e não apenas a solução dos 

conflitos35. 

Assim nesse capítulo, a busca pelo conhecimento histórico-social da Teoria Geral 

dos Conflitos não se resume a nenhum tipo de conflito específico, mas sim, na busca de 

 
33 CURY, Augusto e col. Soluções pacíficas para um Brasil Moderno. Rio de Janeiro. Forense, 2019. p. 

235 
34 Ibidem. 
35 Ibidem. 
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uma abordagem abrangente que os correlaciona de forma sistemática e prática, de maneira 

que seja essencial a todas as vertentes do conflito. 

Afirmam Henrique Ávila e Trícia Cabral que:  

A judicialização excessiva das controvérsias criou graves problemas 

quantitativos e qualitativos na forma de se atender ao jurisdicionado, de mofo 

que somente a adoção de um novo modelo de justiça – o que inclui a participação 

do setor privado-, com diferentes possiblidades de resolução dos conflitos, será 

capaz de equilibrar os papeis das instituições no alcance da pacificação social36. 

Os autores supracitados destacam também como um detalhe importante, o caráter 

humanizador dos mecanismos de solução adequada de soluções de controvérsias, que se 

preocupa não só com o conflito em si, mas também com os sentimentos das pessoas e o 

resgate dos relacionamentos e da credibilidade dos entes envolvidos. 

 

2.3 O conflito como necessidades não atendidas 

Confere-se a possibilidade da correlação dos conflitos com a pirâmide de Maslow, 

desenvolvida pelo psicólogo norte-americano Abraham Maslow (1908-1970) para 

separar, de forma hierárquica, as diferentes necessidades que os seres humanos 

apresentam no período de vida. 

José Luiz Hesket e Maria Costa, ambos psicólogos, discorrem no trabalho sobre 

as necessidades humanas segundo Maslow da seguinte forma: 

[...] estão arranjadas numa hierarquia que ele denominou de hierarquia dos 

motivos humanos. Conforme o seu conceito de premência relativa, uma 

necessidade é substituída pela seguinte mais forte na hierarquia, na medida em 

que começa a ser satisfeita. Assim, por ordem decrescente de premência, as 

necessidades estão classificadas em: fisiológicas, segurança, afiliação, 

autoestima e autorrealização. A necessidade fisiológica é, portanto, a mais forte, 

a mais básica e essencial, enquanto a necessidade de autorrealização é a mais 

fraca na hierarquia de premência37. 

Deste modo, definida a série de cinco necessidades inerentes ao ser humano 

dispostas em pirâmide, cada indivíduo tem de realizar uma “escalada” hierárquica de 

necessidades para atingir a sua plena satisfação pessoal. 

 
36 CURY, Augusto e col. Soluções pacíficas para um Brasil Moderno. Rio de Janeiro. Forense, 2019. p. 

170. 
37COSTA, Maria T. P. M; HESKETH, José Luiz. Construção de um instrumento para medida de 

satisfação do trabalho. 1980. Disponível em: < https://www.scielo.br/pdf/rae/v20n3/v20n3a05> Acesso 

em 7 de julho de 2020.. 

https://www.scielo.br/pdf/rae/v20n3/v20n3a05
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O entendimento da sua necessidade torna-se imprescindível na busca da resolução 

do conflito, dado que representa em grande parte dos casos a essência da situação 

conflituosa. Assim, a compreensão das atitudes e dos sentimentos provenientes da busca 

pessoal da sua própria necessidade apresenta-se como uma ferramenta significativa na 

forma de solucionar o conflito. 

Os autores ressaltam, ainda que: 

No estudo de Maslow há o apontamento de várias maneiras subjetivas para medir 

o nível de necessidade, porém dá mais ênfase as queixas apresentadas pelos 

indivíduos, visto que elas são indicadoras de seus desejos.  Segundo ele, os seres 

humanos sempre irão reclamar independente do nível de suas necessidades, pois 

os indivíduos sempre estarão desejando alguma coisa mais da qual não dispõe. 

Quanto mais alto o nível de necessidade, mais elevados serão estes desejos e, 

consequentemente, mais fortes serão as frustações e reclamações.38  

O comportamento motivacional de indivíduos, conforme abordado por Maslow 

em sua teoria, é influenciado por diferentes necessidades que se enquadram nos níveis da 

pirâmide supracitados. Neste contexto, em qualquer ambiente social, em que podemos 

destacar o sistema judiciário como exemplo, haverá divergência de necessidades, o que 

impede que todos os presentes na relação jurídica sejam completamente satisfeitos.  

Busca-se então com o entendimento proveniente de Maslow, associar qual 

necessidade está atrelada a satisfação do conflito, de modo a proporcionar a efetivação da 

resolução. Destaca-se nas relações judiciárias frequentemente a busca pela realização das 

necessidades apresentadas pelo autor. 

Quanto à necessidade fisiológica que representa a base da pirâmide de Maslow, 

Idalberto Chiavenatto discorre: 

Constituem o nível mais baixo de todas as necessidades humanas, mas de vital 

importância. Neste nível estão as necessidades de alimentação (fome e sede), de 

sono e repouso (cansaço), de abrigo (frio ou calor), o desejo sexual etc. As 

necessidades fisiológicas estão relacionadas com a sobrevivência do indivíduo e 

com a preservação da espécie. São necessidades instintivas e que já nascem com 

o indivíduo. São as mais prementes de todas as necessidades humanas: quando 

alguma dessas necessidades não está satisfeita, ela domina a direção do 

comportamento39. 

 

 
38 COSTA, Maria T. P. M;  HESKETH, José Luiz. Construção de um instrumento para medida de 

satisfação do trabalho. 1980. Disponível em: < https://www.scielo.br/pdf/rae/v20n3/v20n3a05> Acesso 

em 7 de julho de 2020. 
39CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. 3ª Edição. S. Paulo: 

McGraw-Hill do Brasil. 2004, p. 366 
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No contexto litigioso do judiciário brasileiro a necessidade fisiológica pode ser 

exemplificada facilmente na seara trabalhista, dado que, está necessidade tangencia no 

ambiente laboral a indispensabilidade de conforto físico, de horários flexíveis e intervalos 

de trabalhos. Explica-se desta maneira, não só imprescindibilidade da positivação destas 

necessidades na relação entre empregado e empregador como princípio básico trabalhista, 

mas também como uma ferramenta valorosa em um convívio social sadio não conflituoso. 

Quando as necessidades secundárias, Maslow destaca a segurança. Segundo o 

mesmo, as necessidades secundárias surgem no comportamento quando as necessidades 

fisiológicas estão relativamente satisfeitas. Quando o individuo é dominado por 

necessidades de segurança, o seu organismo no todo age como um mecanismo de procura 

de segurança e as necessidades de segurança funcionam como elementos organizadores 

quase exclusivos do comportamento. Nesse sentido, Idalberto Chiavenatto afirma: “As 

necessidades de segurança têm grande importância no comportamento humano, sendo 

aquelas que estão vinculadas com as necessidades de sentir-se seguro, sem perigo, em 

ordem e até mesmo de conservar o emprego.”40  

Destarte, as necessidades sociais surgem no comportamento, quando as 

necessidades mais baixas (fisiológicas e de segurança) se encontram relativamente 

satisfeitas. 

Chiavenatto destaca que dentre as necessidades sociais estão a necessidade de 

associação, de participação, de aceitação por parte dos companheiros de troca de amizade, 

de afeto e amor.  

Quando as necessidades sociais não estão suficientemente satisfeitas, o indivíduo 

se torna resistente, antagônico e hostil com relação às pessoas que o cercam. Em nossa 

sociedade, a frustração das necessidades de amor e de afeição conduz à falta de adaptação 

social. A necessidade de dar e receber afeto são importantes forças motivadoras do 

comportamento humano. 

Ainda sobre o tema, Idalberto Chiavenatto explica como as necessidades de estima 

influenciam no comportamento humano: 

 

As necessidades de estima são as necessidades relacionadas com a maneira pela 

qual o indivíduo se vê e se avalia. Envolvem o desejo de força e de adequação, 

de confiança perante o mundo, independência e autonomia. A satisfação das 

 
40 CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. 3ª Edição. S. Paulo: 

McGraw-Hill do Brasil. 2004, p. 366 
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necessidades de estima conduz a sentimentos de autoconfiança, de valor, força, 

prestígio, poder, capacidade e utilidade. A sua frustração pode produzir 

sentimentos de inferioridade, fraqueza, dependência e desamparo que, por sua 

vez, podem levar ao desânimo ou a atividades compensatórias.  

 

Por fim, no topo da pirâmide de Maslow encontra-se a necessidade de 

autorrealização, Chiavenatto41  classifica como a necessidade de cada pessoa realizar o 

seu próprio potencial e de continuamente se desenvolver. Este impulso reflete no 

aproveitamento integral do seu próprio potencial.  

A necessidade de autorrealização nunca é saciada, ou seja, quanto mais se sacia, 

mais a necessidade aumenta. Acredita-se que as necessidades fisiológicas já nascem com 

o indivíduo. As outras supracitadas se adquirem com o tempo. As necessidades primárias, 

ou básicas, se satisfazem mais rapidamente que as necessidades secundárias, ou 

superiores. O indivíduo será sempre motivado pelas necessidades que se apresentarem 

mais importantes para ele42.  

José Luiz Hesketh e Maria Costa discorrem sobre o mecanismo de superação de 

necessidades esquematizadas na pirâmide de Maslow: 

Um indivíduo, com certo nível de necessidade, tem todo o seu organismo 

orientado para a busca de meios para satisfazer tal necessidade, de sorte que toda 

a sua percepção, memória e inteligência estão voltadas para os gratificadores 

adequados. Na medida em que esta necessidade começar a ser satisfeita, a mais 

próxima na hierarquia, em posição superior, começará a surgir e a dominar o 

organismo, enquanto a outra passará a existir apenas num estado potencial, 

podendo, entretanto, ressurgir se houver modificações no ambiente que 

determinem o seu reaparecimento no indivíduo.43  

 

Desta forma, para alcançar uma nova etapa, a anterior deve estar satisfeita, ao 

menos parcialmente. 

Viu-se, neste capítulo, que a cultura consensual transcreve uma cultura de direitos, 

em que não haja óbice para a banalização das resoluções de conflitos frente ao judiciário 

como única alternativa hábil. Nesta seara viabiliza-se a nova percepção do conflito de 

maneira dúplice, o que possibilita a construção de uma solução satisfatória para ambas as 

partes envolvidas. 

 
41 CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. 3ª Edição. S. Paulo: 

McGraw-Hill do Brasil. 2004, p. 690. 
42 Gestão Ágil: Entenda as necessidades humanas para aumentar a motivação das equipes. Disponível 

em: < https://www.sajdigital.com/colunistas/gestao-agil-necessidades-humanas> Acesso em: 08 de julho 

2020. 
43 COSTA, Maria T. P. M;  HESKETH, José Luiz. Construção de um instrumento para medida de 

satisfação do trabalho. 1980. Disponível em: < https://www.scielo.br/pdf/rae/v20n3/v20n3a05> Acesso 

em 7 de julho de 2020. 

https://www.sajdigital.com/colunistas/gestao-agil-necessidades-humanas
https://www.scielo.br/pdf/rae/v20n3/v20n3a05
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Assim, vislumbra-se no próximo capítulo analisar os métodos adequados de 

solução de conflito e sua natureza jurídica como prática social transformadora no 

ordenamento legal brasileiro. Por conseguinte, através de sua normatização na legislação, 

estuda-se como superar uma cultura litigiosa através do estudo jurídico e a efetivação do 

acesso à justiça de forma igualitária.  
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3. POLÍTICA JUCIÁRIA NACIONAL DE TRATAMENTO ADEQUADO AO 

CONFLITO 

 

3.1.  O novo conceito de acesso à justiça 

O artigo 1º da Resolução nº 125/2012 declara expressamente que todos os 

jurisdicionados tem direito “à solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza 

e peculiaridade”, incumbindo aos órgãos judiciários oferecer “outros mecanismos de 

solução de controvérsias, em espacial dos chamados meios consensuais como a mediação 

e conciliação”. 

Art. 1º Fica instituída a Política Judiciária Nacional de Tratamento 

Adequado dos Conflitos de Interesses, tendente a assegurar a todos o 

direito à solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e 

peculiaridade. 

A referida Resolução menciona também sobre o direito de obter atendimento e 

orientação, não somente em situações de conflitos de interesses, como também em seus 

problemas jurídicos, em situações de dúvida e de desorientação. E se é direito dos 

jurisdicionado ter a oferta desses serviços, o Estado tem, inquestionavelmente, a 

obrigação de organizá-los de forma adequada. 

Conforme explica Kazuo Watanabe, a política judiciária adotada pela Resolução 

nº 125/2012 trouxe uma profunda mudança no paradigma dos serviços judiciários e, por 

via de consequência, atualizou o conceito de acesso à justiça, tornando-o muito mais 

acesso à ordem jurídica justa, e não mero acesso aos órgãos judiciários para a obtenção 

de solução adjudicação por meio de sentença44. 

O intuito da Resolução nº 125 é fortalecer e promover no âmbito do Poder 

Judiciário, uma Política Judiciária Nacional para o tratamento adequado de resolução de 

conflitos.  

Através dessa Resolução, foram criados os centros especializados nos meios de 

tratamento de conflitos, de forma que se deem as soluções mais adequadas a cada tipo de 

 
44 CURY, Augusto e col. Soluções pacíficas para um Brasil Moderno. Rio de Janeiro. Forense, 2019. p 

35-36. 
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litígio, por meio da participação dos envolvidos que satisfaça seus interesses e a 

preservação de relacionamentos45. 

É de se notar que o fenômeno “acesso à justiça” deve ser entendido como garantia 

de acesso à ordem jurídica justa, sem entraves e delongas, garantia de acesso a um sistema 

apto a proporcionar a resolução de conflitos. 

Não é possível limitar esse acesso apenas com a entrada no judiciário, mas sim, 

com sua atuação de maneira célere que proporcione segurança jurídica para as partes 

através de um mecanismo único e capaz de resolver o conflito de forma adequada. 

Assim, frente à amplitude do termo acesso à justiça, que a ele são atribuídos pela 

doutrina, destacam-se diferentes sentidos. São eles fundamentalmente dois: o primeiro, 

atribuindo ao significante justiça o mesmo sentido e conteúdo que o de Poder Judiciário, 

torna sinônimas as expressões acesso à justiça e acesso ao Judiciário; o segundo, partindo 

de uma visão axiológica da expressão justiça, compreende o acesso a ela como o acesso 

a uma determinada ordem de valores e direitos fundamentais para o ser humano46. 

De acordo com Cândido Rangel Dinarmarco, é possível entender o conceito de 

“obtenção de justiça substancial”. 

Não obtém justiça substancial quem não consegue sequer o exame de suas 

pretensões pelo Poder Judiciário e também quem recebe soluções atrasadas ou 

mal formuladas para suas pretensões, ou soluções, que não lhe melhorem 

efetivamente a vida em relação ao bem pretendido. Todas as garantias 

integrantes da tutela constitucional do processo convergem a essa promessa-

síntese que é a garantia do acesso à justiça assim compreendido
47

. 

Não por outro motivo, Mauro Cappelletti destaca que: 

A ideia de acesso é a resposta histórica à crítica do liberalismo e da regra de 

direito. Semelhante critica, em suas expressões extremas susta que as liberdades 

civis e políticas tradicionais são uma promessa fútil, na verdade um engodo para 

aqueles que, por motivos econômicos, sociais e culturais, de facto não são 

capazes de atingir tais liberdades e tirar proveito delas
48

. 

 
45 GONÇALVES, Amanda Passos. A mediação como meio de resolução de conflitos familiares. 

Disponível em<https://www.pucrs.br/direito/wpcontent/uploads/sites/11/2018/09/amanda_goncalves.pdf> 

Acesso no dia 9 de novembro de 2020. 
46 RODRIGUES, Horácio Wanderlei. Acesso à justiça no direito processual brasileiro. - São Paulo: 

Acadêmica, 1994. 146 p. 
47 DINAMARCO, Cândido Rangel .Instituiçoes de Direito Processual Civil. V. 1. 6. Ed. rev. E atual. São 

Paulo: Malheiros, 2009, p. 118. 
48 CAPPELLETTI, MAURO. Os métodos alternativos de solução de conflitos no quadro do movimento 

universal de aceso à justiça. In: WALD, Arnold (Org.). Doutrinas Essenciais – Mediação e Arbitragem. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 83. 

https://www.pucrs.br/direito/wpcontent/uploads/sites/11/2018/09/amanda_goncalves.pdf
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Esta empreitada, segundo lição de Kazuo Watannabe49, exige uma nova postura 

mental, um novo método de pensando, não cabendo espaço para subsistência do 

persistente, comportamento agressivo, não cooperativo e adversarial das partes50. 

No âmbito internacional, também a Organização das Nações Unidas (ONU), por 

meio da Resolução nº 12/2002 de seu Conselho Econômico e Social, ao dispor sobre os 

princípios básicos para a utilização da justiça restaurativa, aduz que: 

[...] os Estados-Membros devem buscar a formulação de estratégias e políticas 

nacionais objetivando o desenvolvimento da justiça restaurativa e a promoção 

de uma cultura favorável ao uso da justiça restaurativa e a promoção de uma 

cultura favorável ao uso da justiça restaurativa pelas autoridades de segurança e 

das autoridades judiciais e sociais, bem assim em nível das comunidades 

locais
51

. 

O movimento de acesso à justiça trata então de analisar e procurar os caminhos 

para superar as dificuldades ou obstáculos que fazem inacessíveis para tanta gente as 

liberdades civis e políticas52.  

Destarte, a busca de compreensão da problemática do acesso ao Judiciário, 

vinculada, ao direito processual, vista dentro de um contexto mais amplo, qual seja o da 

própria justiça social, dá-lhe um sentido diferenciado e possivelmente mais crítico53. 

 

3.2. Formas de superar uma cultura litigiosa 

Analisando o contexto social a lux dos escopos do movimento de acesso á justiça, 

Mauro Capelletti54 identificou três obstáculos a serem superados, a saber: a) obstáculo 

econômico; b) obstáculo organizacional; e c) obstáculo processual. Cada um deles rendeu 

ensanchas ao surgimento das já famosas “ondas renovatórias”. 

 
49 WATANABE, Kazuo. Acesso à justiça e sociedade moderna. In: Participação e processo. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1988, p. 128. 
50 THEODORO JÚNIOR, Humberto: NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre Melo Franco. Novo CPC: 

Fundamentos e Sistematização. 2. Ed. ver., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 262. 
51 CURY, Augusto e col. Soluções pacíficas para um Brasil Moderno. Rio de Janeiro. Forense, 2019. 

p.51.. 
52 CAPPELLETI, Mauro. Os métodos alternativos de solução de conflitos no quadro do movimento 

universal de acesso à justiça. In: Wald, Arnoldo (Org.). Doutrinas Essencias – Mediação e Arbitragem. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 84 e ss. 
53 RODRIGUES, Horácio Wanderlei Acesso à justiça no direito processual brasileiro. - São Paulo: 

Acadêmica, 1994. 146 p. 
54 Ibidem. 
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O primeiro obstáculo, o econômico, é aquele que decorre da própria pobreza, isto 

é, do fato de muitas pessoas serem tolhidas do acesso à ordem jurídica justa por motivos 

eminentemente econômicos, tendo, ademais pouco acesso à informação e à representação 

adequada. 

Segundo o autor, é de conhecimento geral que demandar em juízo pressupõe uma 

série de gastos, seja no que diz respeito aos honorários advocatícios, seja no que concerte 

aos custos do processo em si. Como reposta a este quadro, a primeira onda renovatória 

enfocou expedientes como a assistência e a orientação jurídica aos necessitados55.  

O segundo obstáculo decorre da constatação de que, em inúmeros casos – cada 

vez mais abundantes na sociedade de risco e de consumo em que vivemos -, o indivíduo 

isolado é incapaz de garantir a efetividade de alguns de seus direitos, notadamente 

daqueles denominados difusos e coletivos. Exemplo clássico é o caso do consumidor em 

face do grande fornecedor. Em resposta a este quadro, a segunda onda renovatória trouxe 

uma série de mecanismos para tutelar tais interesses56. 

A terceira onda é aquela que busca enfrentar o obstáculo processual ao acesso à 

justiça.  

Com efeito, Marco Capeletti já identifica uma quarta, e talvez última, onda do 

movimento de acesso à justiça:  o acesso dos operadores do direito (inclusive dos que 

trabalham no sistema judicial) à justiça. 

Dentro da consciência da profissão jurídica existe um paradoxo curioso, quase 

invisível:  como os advogados, que diariamente administram justiça, percebem e têm, eles 

mesmos, “acesso à justiça”? 57 

 A experiência cotidiana dos advogados e a proximidade da Justiça, cegam a 

profissão jurídica em relação a concepções mais profundas da justiça, e 

 
55 RODRIGUES, Horácio Wanderlei Acesso à justiça no direito processual brasileiro. - São Paulo: 

Acadêmica, 1994. 146 p. 
56 CAPPELLETI, Mauro. Os métodos alternativos de solução de conflitos no quadro do movimento 

universal de acesso à justiça. In: Wald, Arnoldo (Org.). Doutrinas Essencias – Mediação e Arbitragem. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 84 e ss. 
57 ECONOMIDES, KIM. Lendo as ondas do “Movimento de Acesso à Justiça”:  epistemologia versus 

metodologia? Disponível em: https://livrozilla.com/doc/260808/lendo-as-ondas-do-

%E2%80%9Cmovimento-de-acesso-%C3%A0-justi%C3%A7a%E2%80%9D--episte. Acesso em 30 de 

abril de 2021. 
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consequentemente, fazem com que a profissão ignore a relação entre justiça civil e justiça 

cívica.58 

Nesta quarta onda, é exposto as dimensões éticas e políticas da administração da 

justiça, e assim, indica importantes e novos desafios tanto para a responsabilidade 

profissional como para o ensino jurídico. 

De fato, a tendência contemporânea, surgida a partir da segunda metade do século 

XX, impulsionada pelo movimento de acesso à justiça, busca reforma nos procedimentos 

tradicionais, sem que as vias alternativas se sobreponham às funções estatais. Estas são 

opções à jurisdição complementando sua função e permitindo ao Estado que exerça tal 

atividade de forma mais competente59. 

Outro aspecto relevante a ser considerado, quando se trata da problemática do 

acesso à justiça, levantado pelo primeiro obstáculo que tangencia o aspecto econômico, 

diz respeito ao próprio conhecimento de seus direitos por parte do cidadão e da sociedade.  

Segundo Watanabe, "a efetiva igualdade supõe, antes de qualquer coisa, um 

nivelamento cultural, através da informação e orientação, que permita o pleno 

conhecimento da existência de um direito” 60. 

 Para Luiz Guilherme Marinoni61, “a democratização da justiça, na verdade, deve 

passar pela democratização do ensino e da cultura, e mesmo pela democratização da 

própria linguagem, como instrumento de intercâmbio de ideias e informações”.  

Em razão disso, há pelo menos três elementos que devem ser considerados: o 

sistema educacional, os meios de comunicação e a quase inexistência de instituições 

encarregadas de prestar assistência jurídica preventiva e extrajudicial 62.  

A educação brasileira se encontra em uma de suas mais graves crises: os 

baixíssimos salários pagos aos professores têm afastado da sala de aula a qualidade. Há 

 
58 ECONOMIDES, KIM. Lendo as ondas do “Movimento de Acesso à Justiça”:  epistemologia versus 

metodologia? Disponível em: https://livrozilla.com/doc/260808/lendo-as-ondas-do-

%E2%80%9Cmovimento-de-acesso-%C3%A0-justi%C3%A7a%E2%80%9D--episte. Acesso em 30 de 

abril de 2021. 
59 Ibidem, p. 84 e ss. 
60 RODRIGUES, Horácio Wanderlei Acesso à justiça no direito processual brasileiro. - São Paulo: 

Acadêmica, 1994. 36 p. 
61 MARINONI, Luiz Guilherme. Novas linhas do processo civil. São Paulo: Rev. Tribunais, 1993 
62 RODRIGUES, Horácio Wanderlei Acesso à justiça no direito processual brasileiro. - São Paulo: 

Acadêmica, 1994. p.37 
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um desfalque em uma educação voltada para a cidadania; na verdade, em uma grande 

parte das salas de aula brasileiras, não há sequer uma atividade que se possa designar de 

educativa63. 

Diante de uma legislação que impõe ao cidadão brasileiro o conhecimento 

obrigatório da lei e, por outro lado, de um Estado eminentemente Social e Democrático, 

a educação voltada aos direitos e deveres do indivíduo deve ser a premissa básica do 

direito mais fundamental de garantia da cidadania na promoção do acesso à justiça64. 

A educação é um direito humano em si mesmo e um meio indispensável para o 

acesso a outros direitos fundamentais e para o respeito às regras básicas do Direito 

brasileiro, isto é, de convivência em sociedade. 

Outra questão referente ao acesso à informação é a da inexistência ou insuficiência 

das instituições oficiais encarregadas de prestarem a assistência jurídica preventiva e 

extrajudicial. O acesso à justiça pressupõe como já colocado anteriormente, o 

conhecimento dos direitos. Sem a existência de órgãos que possam ser consultados pela 

população, sempre que houver dúvidas jurídicas sobre determinadas situações de fato, a 

possibilidade de plena efetividade do Direito se torna acanhada65. 

O sistema educacional e os meios de comunicação, bem como as instituições 

públicas em geral, numa sociedade complexa e difusa como é a contemporânea, tem um 

duplo papel fundamental no que se refere ao acesso à justiça66. 

 Em primeiro lugar, o esclarecimento de quais são os direitos fundamentais que o 

indivíduo e a sociedade possuem, e quais os instrumentos adequados para a sua 

reivindicação e efetivação. Em segundo lugar, devem criar uma mentalidade de busca dos 

direitos, de educação para a cidadania: o respeito aos direitos passa pela consciência de 

que seu desrespeito levará à utilização dos mecanismos estatais de solução de conflitos67. 

 

 
63 RODRIGUES, Horácio Wanderlei Acesso à justiça no direito processual brasileiro. - São Paulo: 

Acadêmica, 1994. p.37 
64 ÁVILA, Evenin Eustaquio. A educação em direitos como o significado de acesso à justiça. Disponivel 

em < https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/10981/A-educacao-em-direitos-como-o-significado-de-

acesso-a-justica> Acesso em 08 de novembro de 2020. 
65 RODRIGUES, Horácio Wanderlei. Acesso à justiça no direito processual brasileiro. - São Paulo: 

Acadêmica, 1994. 37 p. 
66 Ibidem. 37 p. 
67 Ibidem. 38 p. 

https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/10981/A-educacao-em-direitos-como-o-significado-de-acesso-a-justica
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3.3  Os métodos adequados de solução de conflito como prática social 

transformadora  

Outro ponto a ser tratado na sistematização e superação de uma cultura litigiosa, 

baseia-se nos argumentos favoráveis aos métodos adequados, que são aqueles que fazem 

respeito à qualidade da solução obtida para a crise social enfrentada no judiciário 

brasileiro. 

Argumenta-se que os métodos adequados de solução de conflitos aumentam a 

satisfação das partes, encorajam o restabelecimento de relações de amizade, são mais 

porosos a normas sociais e promovem soluções integrativas, o que leva ao maior 

cumprimento espontâneo das soluções alcançadas68. 

Procura-se estimular fontes 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. Promove-se assim, 

a intensificação do uso da conciliação, da mediação e da arbitragem, procedimentos que 

se mostram particularmente apropriados para a resolução de litígios, que envolvam 

direitos disponíveis, empregáveis, com vantagens, no âmbito extrajudicial69. 

Desse modo o fomento à cultura do consenso contribui para a harmonia social e o 

respeito ao direito do próximo, desmistificando a imagem negativa não só do conflito 

como também dos operadores do Direito, especialmente advogados, que incentivariam o 

litígio com o fito de obter vantagem financeira. 

Assim, segundo Luís Felipe Salomão, pode-se afirmar que, “a rigor, não se trata 

de métodos alternativos, mas de métodos adequados à solução de cada conflito 

considerado em suas peculiaridades” 70. 

A utilização do termo alternativo implica, como consectário lógico, considerar-se 

a jurisdição estatal como prioritária, concepção esta que não pode mais subsistir. Daí a 

 
68 GALANTER, Marc. Compared to What – Assessing the Quality of Dispute Processing. Denver 

Universitu Law Review. n. 66. V. 3, p. XII. 
69 SOUZA, Mariana Freitas de; PIMENTEL, Wilson. Técnicas e Procedimento do Novo Código de 

Processo Civil. Forense, RJ, 2015. 
70 CURY, Augusto e col. Soluções pacíficas para um Brasil Moderno. Rio de Janeiro. Forense, 2019. 

p.54. 
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afirmação de Mauro Cappelletti71 de que “há situações em que a justiça conciliatória (ou 

coexistencial) é capaz de produzir resultados que, longe de serem de “segunda classe” são 

melhores qualitativamente do que os resultados do processo contencioso”. 

Se o movimento de acesso à justiça busca, efetivamente, a garantia do acesso à 

ordem jurídica justa com a consequente pacificação social, não é possível considerar o 

processo judicial como única alternativa para solução dos conflitos, máxime quando se 

tem presente que os conflitos de interesses são os mais variados e o processo estatal nem 

sempre possui a flexibilidade e o tempo necessários para dar conta de cada 

peculiaridade72. 

Com efeito, no Brasil deste início de novo milênio, com aproximadamente 74 

milhões de processos em andamento – 1 processo para cada 2,74 habitantes, enquanto na 

Austrália, por exemplo, há 1 processo para cada 6,4 mil cidadãos-, com uma taxa de 

congestionamento de cerva de 70%, torna-se necessário entender melhor esta progressiva 

litigiosidade73. 

Assim, no momento atual, não há quadro mais propicio para a promoção de um 

novo perfil para a advocacia brasileira com o desenvolvimento e fortalecimento dos 

métodos alternativos (ou adequados) de resolução de conflitos em consonância com a 

promoção de um perfil consensual e crítico acerca dos conflitos e seus reflexos no Estado 

Democrático de Direito74. 

A jurisdição é definida como “uma das funções do Estado, mediante a qual este 

se substitui aos titulares dos interesses em conflito para imparcialmente, buscar a 

pacificação do conflito que os evolve, com justiça”.75 

Não obstante, deve-se ter em conta que, a garantia da inafastabilidade da 

jurisdição encarada no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, que poderia ser vista como 

óbice ao fomento de novos métodos alternativos, deve ser entendia sob duplo enfoque 

 
71 CAPPELLETI, Mauro. Os métodos alternativos de solução de conflitos no quadro do movimento 

universal de acesso à justiça. In: Wald, Arnoldo (Org.). Doutrinas Essencias – Mediação e Arbitragem. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 90. 
72 WATANABE, Kazuo. Acesso à justiça e sociedade moderna. In: Participaçao e processo. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1988, p. 132. 
73 CURY, Augusto e col. Soluções pacíficas para um Brasil Moderno. Rio de Janeiro. Forense, 2019. 

p.53. 
74 Ibidem, p. 53. 
75 GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Çândido Rangel; CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. 

Teoria Geral do Processo. 26. Ed. ver. e atual. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 150. 



35 
 

isto é, de vedação constitucional e de prestação devida pelo Estado ao cidadão. Trata-se 

de um novo enfoque sobre o conceito de jurisdição76. 

A implantação de mecanismos de pacificação social eficientes, mas que não 

desvirtuem os ideais de justiça permite a desobstrução do Judiciário mantendo as 

garantias sociais exigidas, ao mesmo tempo em que garante a solução dos conflitos de 

forma menos custosa e mais célere. 

 

3.4 A normatização dos métodos adequados de solução de conflito no 

ordenamento jurídico brasileiro 

O Conselho Nacional de Justiça vem exercendo um relevante papel como gestor 

de uma política pública consensual no âmbito do Poder Judiciário, confirmando pela 

Resolução nº 125/2010 do CNJ. 

Com claro estímulo à solução por autocomposição, entende-se mediante 

disposições legais que a solução negocial não é apenas um meio eficaz e econômico de 

resolução dos litigiosos: trata-se de importante instrumento de desenvolvimento da 

cidadania, em que os interessados passam a ser protagonistas da construção da decisão 

jurídica que regula as suas participações77. 

Neste sentido, o estimulo a autocomposição pode ser entendido como um reforço 

da participação popular no exercício do poder – no caso, o poder de solução dos litígios, 

que tem, também por isso, forte caráter democrático. O propósito evidente é tentar dar 

início a uma transformação cultural- da cultura das sentenças para a cultura da paz78. 

O CNJ, por sua vez, editou a Resolução nº 125/2010, e posteriormente a 

Resolução nº 50/2014, dispondo respectivamente sobre a política judiciária nacional de 

tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário e sobre a 

continuidade ao movimento permanente pela conciliação, contendo uma forte tendência 

 
76 SALLES, Carlos Alberto de. Mecanismos alternativos de solução de controvérsias e acesso à justiça? 

A inafastabilidade da tutela jurisdicional recolocada. In: FUX, Luiz; NERY JR, Nelson; WAMBIER, 

Teresa Arruda Alvim (Coords.). Processo e Constituição: estudos em homenagem ao professor José Carlos 

Barbosa Moreira. São Paulo: RT, 2006, p. 782 e ss. 
77 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte 

geral e processo de conhecimento. - 19. Ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2017. 
78 Ibidem. 
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á implementação de mecanismos de solução de conflitos baseados no consenso, em 

especial a mediação e conciliação79. 

Nesse contexto resolutivo, o CNJ criou e regulamentou os Centros Judiciários de 

Solução de Conflitos e Cidadania – Cejuscs, em toda a estrutura do Poder Judiciário, com 

a incumbência de realizar as sessões e audiências de conciliação e mediação por meio de 

conciliadores e mediadores credenciados e supervisionados pelos respectivos Tribunais80. 

Esses centros serão preferencialmente responsáveis pela realização das sessões de 

audiências de conciliação e medicação, que ficarão a cargo de mediadores ou 

conciliadores – a realização da mediação ou da conciliação no próprio juízo onde tramita 

o processo deve ser encarada como algo excepcional (Art. 165, caput, CPC).  

Além disso, estes centros tem o dever de atender e orientar o cidadão na busca da 

resolução do conflito (Art. 165, caput, CPC, e Art. 8º, caput, da Resolução nº 125/2010, 

CNJ)81. 

No tocante a matéria, o Poder Legislativo tem reiteradamente incentivado a 

autocomposição, com a edição de diversas leis neste sentido. Nesta seara, destaca Freddie 

Didier Jr que o CPC ratifica e reforça a promoção dos métodos adequados da seguinte 

forma: 

a) dedica um capítulo inteiro para regular a mediação e a conciliação (arts. 165-

175); b) estrutura o procedimento de momo a por a tentativa de auto composição 

como ato anterior ao oferecimento da defesa pelo réu (arts. 334 e 695); c) permite 

a homologação judicial de acordo extrajudicial de qualquer natureza (art. 515, 

III; art. 725, VIII); d) permite que, no acordo judicial, seja incluída matéria 

estranha ao objeto litigioso do processo (art. 515, § 2º); e) permite acordos 

processuais (sobre processo, não sobre objeto do litigio) atípicos (art. 190)82. 

 

O novo normativo, que regula o processo civil, privilegia e dá relevância ao tema 

em outros dispositivos do texto, além de se dedicar, especialmente ao instituto da 

mediação e conciliação. 

O Código de Processo Civil – CPC prevê expressamente no Art. 3º, §3º que a 

conciliação, a mediação e outros métodos para a gestão consensual de conflitos deverão 

 
79 CURY, Augusto e col. Soluções pacíficas para um Brasil Moderno. Rio de Janeiro. Forense, 2019. 

p.192 
80 Ibidem 
81 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte 

geral e processo de conhecimento. - 19. Ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2017, p. 312. 
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ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério 

Público, inclusive no curso do processo judicial.  

Sobre a temática, Luiz Pontel de Souza pontua que: 

O novo normativo, que regula o processo civil, privilegia e dá relevância ao tema 

em outros dispositivos do texto, além de se dedicar, especialmente em uma 

seção, à regulamentação da atuação dos conciliadores e mediadores judiciais. O 

conciliador e o mediador passaram a ser auxiliares da justiça, e aos Tribunais é 

dada a incumbência de criar centros judiciários de solução consensual de 

conflito, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e 

mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e 

estimular a autocomposição83. 

 

O Art. 334 do Código de Processo Civil regula sobre um dos maiores marcos 

processuais da política consensual dentro da estruturação do processo no âmbito do 

judiciário. 

Assim, o referido artigo define como regra a imediata designação da audiência de 

conciliação ou de mediação, nos atos em que a petição inicial preencher os requisitos 

essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, demonstrando 

expressamente o estímulo a composição consensual da controvérsia. 

Comparecer à audiência de conciliação ou mediação é um dever processual das 

partes. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação 

é considerado ato atentatória a dignidade da justiça e será sancionando com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendia ou do valor da causa84. 

Válido ressaltar que não há dever de fazer acordo; mas há o dever de atender ao 

chamado do Poder Judiciário, caso não haja acordo para dispersar a audiência. Como a 

solução por autocomposição é vista como prioritária, o dever de comparecimento é, 

também, um corolário do princípio da cooperação85. 

O processo legislativo, igualmente, trouxe ao ordenamento jurídico brasileiro a 

Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015, discutida no próximo capítulo, que dispõe sobre a 

mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias e sobre a 

autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, o que reforça o 

 
83 CURY, Augusto e col. Soluções pacíficas para um Brasil Moderno. Rio de Janeiro. Forense, 2019. 
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contínuo movimento a favor de soluções alternativas, inclusive na seara da gestão 

pública86. 

Por outro lado, explica o professor Luiz Pontel de Souza, que a Lei nº 13.129, de 

26 de maio de 2015, que alterou a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, introduziu 

em nosso sistema a arbitragem como instrumento para dirimir controvérsias de caráter 

patrimonial disponível. Pelas suas próprias características e roupagem legal, tal 

modalidade tende a ser aplicada com mais frequência, e propriedade, nas questões 

empresariais87. 

 

Resta claro que o panorama tração reflete uma tendência do legislador em 

incentivar cada vez mais a utilização de práticas cooperativas para uma melhor gestão da 

administração da justiça, sob as perspectivas da eficiência e satisfação dos interessados 

das partes envolvidas e razoabilidade de prazo para a conclusão de demandas. 

Para, além disso, pelo grande potencial e capacidade comprovada para a 

pacificação com justiça, magistrados, advogados e operadores do direito passaram a 

defender essas propostas como caminho seguro para se evitar a excessiva judicialização 

de conflitos de interesses88. 

A definição legal do instituto da mediação é dada pelo parágrafo único do art. 1º 

da Lei nº 13.140/2015: “considera-se mediação a atividade técnica exercida por terceiro 

imparcial sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula 

a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia”. 

Conforme Afirma Adolfo Braga Neto89, no entanto, “a simplicidade conceitual 

enfatizada [...] esconde o caráter complexo do método, operando por meio da intervenção 

de um terceiro com inúmeras funções, entre elas a de proporcionar momentos de reflexão 

sobre tudo aquilo que foi vivenciado pelas pessoas”. 

No que se refere à mediação, o CPC - Lei no 13.105/2015 - avançou 

significativamente em relação ao Código de 1973. Realmente, enquanto o diploma 
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normativo precedente não trazia qualquer previsão sobre a mediação – embora tratasse 

da conciliação em dez artigos –, o diploma legal de 2015 menciona a expressamente a 

mediação em diversos dispositivos legais90. 

Mesmo antes da criação de um marco legal regulatório específico para a mediação 

– o que correu com a edição da Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015 -, algumas leis 

esparsas já indicavam a possibilidade de resolução do conflito instaurado por meio desse 

instituto, sem, contudo, definir ao certo sua metodologia.  

Exemplifica-se o narrado tendo como exemplo, o art. 4º, I, da Lei nº 10.101/2000 

(mediação visando a participação no lucro das empresas por parte dos trabalhadores), e o 

art. 11 e seus parágrafos, da Lei nº 10.192/2001 (também mediação em relação de 

trabalho) 91. 

O marco legal da mediação contém em destaque os seguintes pontos:  

(1) a mediação, extrajudicial ou judicial, pode ser utilizada para dirimir qualquer 

conflito que admita transação, e, uma vez inserida a clausula de mediação no 

contrato, ela passa a ser obrigatória; (2) a mediação extrajudicial independe de 

registo em cadastro de mediadores; (3) os mediadores judiciais precisarão ser 

graduados há pelo menos dois anos, e cursas escola de formação de mediadores; 

(4) a mediação considera-se instituída a partir da data que é firmado o termo 

inicial de mediação – marco da suspensão do prazo prescricional-, encerrando-

se com a lavratura de seu termo final; (5) é possível a utilização da mediação em 

conflitos envolvendo órgãos da Administração Pública direta e indireta de todos 

os entes federados; (6) é viável a realização de mediação via internet ou qualquer 

outro meio que permita a transação a distância92.  

Em linhas gerais, a Lei de Mediação guarda consonância com as sugestões 

constantes em outras proposições legislativas sobre o tema, e, ademais, busca conciliar o 

texto com o novel Código de Processo Civil93.  

Relevante notar, uma vez mais, que o art. 2º, § 1º da referida Lei de Mediação, 

estabelece grande inovação no sistema, pois, se houver previsão contratual de cláusula de 

mediação, as partes deverão comparecer à primeira reunião, o que implica dizer que a 

 
90 SIVIERO, Karime Silva. Aspectos polêmicos da mediação judicial brasileira: uma analise à luz do 

novo código de processo civil e da lei de mediação. Cadernos do Programa de Pós-graduação 

Direito/UFRGS. Volume 10. 3 ed. 2015. 
91 CURY, Augusto e col. Soluções pacíficas para um Brasil Moderno. Rio de Janeiro. Forense, 2019. 

p.78. 
92 Ibidem. p.94. 
93 Ibidem, p. 80. 
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tentativa de mediação prévia passa a ser obrigatória neste caso, mesmo em se tratando de 

contrato de adesão, porquanto o legislador não distinguiu94. 

O foco da mediação é a reconstrução da relação abalada entre os litigantes, por 

isso, a mediação tem sido apontada como meio adequado de resolução de conflitos entre 

aqueles cuja convivência é necessária ou irá perdurar ao longo do tempo95, como pode 

ocorrer em questões envolvendo familiares, vizinhos, colegas de trabalho, dentre outros. 

Neste método de resolução de conflitos, toda sorte de fatos, necessidades e 

interesses que seriam normalmente irrelevantes em um modelo adversarial podem e, 

frequentemente, são levados em consideração durante a mediação96.  

Em outras palavras, “a mediação tende a trabalhar mais profundamente as facetas 

do conflito e os interesses das partes que estão por trás das disputas com o objetivo de 

manter a relação entre elas”97. 

Com efeito, destaca Leonard L. Riskin98: 

Diversos benefícios são apontados no uso da mediação quando comparada ao 

método adversarial tradicional representado pela jurisdição estatal, a saber: a) 

menos custosa; b) é mais célere; c) é potencialmente mais adequada para 

encontrar soluções personalizadas que levem em consideração interesses não 

materiais das partes; d) contribui para a educação das partes sobrea as 

necessidades uma da outra bem como as da comunidade em que vivemos; e) 

contribui para que as partes trabalhem em conjunto e compreendam que por meio 

desta cooperação ambas podem obter resultados positivos (ganha-ganha). 

 

Adolfo Braga Neto aponta as seguintes características desse método alternativo99 

que podem ser extraídas da Lei de Mediação: 

a) possui como elemento essencial a autonomia das partes; b) pressupõe a 

confidencialidade; c) o mediador deve gozar da confiança das partes, motivo 

pelo qual a confiabilidade é um de seus traços marcantes; d) busca administrar 

os conflitos a partir dos saberes das partes; e) possui caráter didático, porquanto 

como resultado as partes aprendem a administrar sues próprios conflitos, 

presentes e futuros; f) busca atender pessoas e não casos, levando em 

 
94 CURY, Augusto e col. Soluções pacíficas para um Brasil Moderno. Rio de Janeiro. Forense, 2019. 

p.78. 
95 CAHALI, Francisco Jósé. Curso de arbitragem: mediação, conciliação e resolução CNJ 125/2012. 4 

ed. ver. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2014, p.70. 
96 RISKIN, Leonard L. Mediation and Lawyers. Ohio State Law Journal, n. 43.1, p. 34, 1982. 
97 TARTUCE, Ferdanda. Mediação nos conflitos civis. Rio de Janeiro: Forense 2008. P.209. 
98 RISKIN, Leonard L. Mediation and Lawyers. Ohio State Law Journal, n. 43.1, p. 34, 1982. 
99 BRAGA NETO, Adolfo. Mediação de conflitos: conceitos e técnicas. In: SALLES, Carlos Alberto de. 

LORENCINI, Marco AntÔnio Garcia Lopes; e SILVA, Paulo Eduardo Alves (Coords.) Negociação, 

Mediação e Arbitragem: Curso básico para programas de graduação em Direito. Rio de Janeiro: Forense, 

São Paulo: Método, 2012, p. 104 



41 
 

consideração suas perspectivas pessoas; g) possui cunho terapêutico, na medida 

em que as partes passam a observar a realidade com outros olhos e adquirem 

uma nova perspectiva sobre as relações humanas; h) beneficia-se da 

multidisciplinariedade; e i) para seu bom desempenho, pressupõe o emprego da 

negociação 

A principal função do mediador é administrar o processo de comunicação, 

interferindo, com parcimônia e cuidado, nos momentos adequados. 

Ademais, deve ter conhecimentos sobre relações humanas e técnicas de 

negociação, sendo capaz de escutar e de perceber as questões emocionais e psicológicas 

subjacentes ao conflito e que podem conter a chave para a sua resolução100. 

Com efeito, conforme destaca Fernanda Tartuce101, “a mediação consiste na 

atividade de facilitar a comunicação entre as partes para propiciar que estas próprias 

possam, visualizando melhor os meandros da situação controvertida, protagonizar uma 

solução consensual”. 

A atuação do mediador, terceiro imparcial, é, de fato, fundamental para a 

efetividade deste método consensual, deve-se evitar, a todo o momento, a natural 

tendência – muitas vezes verificada na mediação – de dominação da parte mais forte ou 

com mais conhecimento sobre seus próprios direitos sobre a mais fraca, em clara postura 

adversarial102. 

Quanto menos imparcial e mais ativa for a atuação do mediador, trabalhando sobre 

as diferentes percepções do conflito frente a sessão de mediação, maior será o incentivo 

proporcionando entre as partes, para que juntas, promovam a resolução da questão 

excluindo a figura de “ganhador do litígio”. 

Neste processo, talento e vocação para o mister de mediar são características 

interessantes, mas considerá-las suficientes não se coaduna com a busca por um sistema 

jurídico e por um sistema de resolução de conflitos alicerçado em sólidas estruturas103. 

Não se deve perder de vista que existem técnicas próprias para o exercício da 

mediação com eficiência e que devem ser empregadas por aqueles que pretendem exercer 

a importante função de mediador, tais como: a) o fortalecimento de informações 

 
100 RISKIN, Leonard L. Mediation and Lawyers. Ohio State Law Journal, n. 43.1, p. 34, 1982. 
101 TARTUCE, Ferdanda. Mediação nos conflitos civis. Rio de Janeiro: Forense 2008. P.208. 
102 RISKIN, Leonard L. Mediation and Lawyers. Ohio State Law Journal, n. 43.1, p. 34, 1982. 
103 CURY, Augusto e col. Soluções pacíficas para um Brasil Moderno. Rio de Janeiro. Forense, 2019. 
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relevantes sobre o método consensual; b) o exercício da escuta ativa; c) exercício do modo 

afirmativo; d) exercício do modo interrogativo; e) mescla de diferentes modos e humor; 

f) intuição e flexibilidade104. 

Por força das diversas vantagens apresentadas pelo instituto da Mediação, sua 

prática vem sendo difundida em nosso país. Curiosamente, com o advento da Lei de 

Arbitragem (Lei nº 9.307/1996), observou-se um número crescente de câmaras arbitrais 

também especializadas em mediação105.  

O instituto da Mediação – mercê de estimular participação mais ativa dos 

contendores para resolução de suas divergências – representa um significativo avanço na 

construção legislativa do país. Por isso, a fixação do marco legal regulatório, com a edição 

da Lei 13.140/2015, vem contribuindo e contribuirá cada vez mais para a promoção e 

assimilação da cultura de métodos adequados de solução de conflitos106. 

   

3.5. Um caminho para o direito fraterno 

 

Em consonância com a visão humanista do Direito, depreende-se que a 

fraternidade se evidencia como um princípio crucial e norteador para a aplicação do 

Direito. Como é bem sabido, o evento da Revolução Francesa, em 1789, definiu 

mudanças para todas as searas do conhecimento, incluindo-se o Direito. 

A Revolução Francesa recepcionou a liberdade, igualdade e a fraternidade como 

princípios universais, que influenciaram e vão continuar influenciando as instituições, as 

normas jurídicas e os ideais do mundo contemporâneo107. 

Nesse sentido, “da tríade francesa, obtiveram relevância jurídica exclusivamente 

a liberdade, com os direitos fundamentais dela decorrentes (direitos civis e políticos) e a 
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igualdade, também na condição de princípio constitucional e os consequentes direitos 

sociais, econômicos e sociais”108. 

Segundo Reynaldo Fonseca, o esquecimento da fraternidade como categoria 

jurídica provavelmente decorreu da clássica característica da norma jurídica: força 

coercível, pois é evidente que a fraternidade é livre, espontânea e não pode ser imposta109. 

Todavia, acrescenta o Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região em sua tese de mestrado que o panorama de esquecimento jurídico da fraternidade 

não pode mais prevalecer. As experiências históricas de realização da igualdade à custa 

da liberdade (totalitarismo) ou do sacrifício da igualdade (de oportunidades, inclusive) 

em nome da liberdade (sentido especialmente econômico: mercado) revelam o desastre 

de uma tentativa de transformação não alicerçada na fraternidade110. 

Cabe ressaltar, que os princípios não podem ser meros vazios retóricos, sob pena 

de se recair em uma argumentação utópica. A despeito de uma aplicação manipuladora 

ou de uma banalização da função dos princípios no ordenamento jurídico, deles devem 

ser vistos como oriundos das escolhas políticas de uma comunica composta por 

indivíduos livres e autônomos111.  

Como exemplo de normatividade internacional, a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos ressalta, em seu art. 1º, com clareza, a fraternidade como valor 

universal: “Todas as pessoas são dotadas de razão e consciência e devem agir em relação 

umas às outras como espírito de fraternidade”112. 

 

No plano nacional, na mesma linha, o preambulo da Constituição Brasileira de 

1998 expõe que: 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia 

Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado 

a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 

segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 

 
108FONSECA, Reynaldo Soares da. A conciliação a luz dos princípios constitucionais da fraternidade: 
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como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 

preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem 

interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 

promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição Federal 

da República Federativa do Brasil. 

 

Apesar de o preambulo não ser dotado de força normativa, ele representa uma 

orientação para a interpretação e a aplicação das normas constitucionais.113 Como bem 

aponta a Ministra Cármem Lucia, o preambulo apresenta, em verdade, a explicitação dos 

valores que dominam a obra constitucional de 1998114. 

Em consequência disso, é possível afirmar que o princípio da fraternidade, ao lado 

dos demais valores supremos, é condição basilar para uma leitura coerente da Carta Maior 

de 1998115 e irradia-se nas normas constitucionais brasileiras116. 

O Direito Fraterno se sustenta através dos direitos humanos, que se estabeleceram 

ao longo de toda a história da humanidade e possuem caráter de universalidade, já que 

são aplicados a todos os cidadãos117. A aplicação do princípio da fraternidade apresenta-

se como um fator de fundamental importância, tendo em vista a complexidade dos 

problemas sociais, jurídicos e estruturais ainda hoje enfrentados pela democracia118. 

Destarte, a fraternidade representa um passo para além da insuficiência do caráter 

individualista do Direito. Ela intenta permitir a fruição dos direitos fundamentais 

previstos no ordenamento jurídico por todas as camadas sociais, firmando-se, assim, 

como um valor fundamental para assegurar a própria vida em comunidade e para efetivar 

o próprio Estado Democrático de Direito. 

A fraternidade figura como uma importante categoria política-jurídica, 

especialmente no que diz respeito a vivência em sociedade e a resolução de conflitos 

inerentes ao modelo social em que vivemos, assim, apesar de esquecida, caso comparada 

 
113 SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2006. P. 22. 
114 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 2.649, voto da rel. min. Carmen Lucia, j.8.5.2008. DJE de 

17.10.2008. p. 41. 
115 LAZZARIN, Sonilde K. O princípio da fraternidade na Constituição Federal Brasileira de 1988. 

Porto Alegre: Direito & Justiça, v. 41, n.1, 2015. P. 93. 
116 CURY, Augusto e col. Soluções pacíficas para um Brasil Moderno. Rio de Janeiro. Forense, 2019. 

p.218 
117 GHISLENI, Ana Carolina. SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação de conflitos a partir do Direito 

Fraterno - Santa Cruz do Sul : EDUNISC, 2011. 
118 FONSECA, Reynaldo Soares da. A conciliação a luz dos princípios constitucionais da fraternidade: 

A experiência da Justiça Federal da Primeira Região. Disponivel em < 

https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/6642/1/Reynaldo%20Soares%20da%20Fonseca.pdf >. Acesso 

no dia 17 de novembro de 2020. 
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com os outros dois membros da tríade – liberdade e igualdade, deve ser aplicada de 

maneira imprescindível.  

Urge, então, a reintrodução deste importante princípio no debate constitucional 

para fins de um constitucionalismo que ultrapasse as amarras meramente liberais ou 

sociais. A partir de sua previsão em ordenamentos já citados neste trabalho, a fraternidade 

figura como um importante valor constitucional a ser alcançado119. 

A conciliação em sentido lato deve ser enxergada a partir do princípio 

constitucional da fraternidade e de um viés humanista do Direito, porém, 

concomitantemente, necessita ser vista como um instrumento que possa concretizá-los a 

luz da busca pelo apaziguamento social, pelo fim da cultura de litigiosidade e pela 

construção de uma cultura pautada no diálogo120. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
119 CURY, Augusto e col. Soluções pacíficas para um Brasil Moderno. Rio de Janeiro. Forense, 2019. 

p.219 
120 Ibidem. 
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4.  AS NOVAS HABILIDADES NECESSÁRIAS AO PROFISSIONAL DO 

DIREITO 

 

4.1 Ensino Jurídico: análise sobre os métodos consensuais de resolução de 

conflitos 

 

Compreende-se pelas diretrizes curriculares do curso de Direito disciplinadas pelo 

MEC, na Resolução de Nº 5, de 17 de dezembro de 2018, a objetivação pelo fornecimento 

sobre as linhas gerais dos cursos jurídicos para que estruturem seus projetos pedagógicos 

de forma autônoma e criativa, segundo suas vocações, demandas sociais e mercado de 

trabalho, objetivando a formação de recursos humanos com elevado preparo intelectual e 

aptos para o exercício técnico e profissional do Direito121.  

Em outras palavras, a educação jurídica tem sido excessivamente centrada no 

fornecimento do maior contingente possível de informações. Todavia, esse modelo 

informativo de ensino não capacita o operador técnico do Direito a manusear um material 

jurídico cambiante, em permanente transformação, nem a desenvolver um adequado 

raciocínio jurídico122. 

Nesta seara, o perfil desejado do formando de Direito repousa em uma sólida 

formação geral e humanística, com capacidade de análise e articulação de conceitos e 

argumentos, de interpretação e valoração dos fenômenos jurídico-sociais, aliada a uma 

postura reflexiva e visão crítica que fomente a capacidade de trabalho em equipe, favoreça 

a aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica, além da qualificação para a vida, o 

trabalho e o desenvolvimento da cidadania123. 

Quanto à referida Resolução, entende-se pelo art. 4º, que “o curso de graduação 

em Direito deverá possibilitar a formação profissional que revele, pelo menos, as 

 
121 Diretrizes curriculares do curso de direito do Ministério da Educação. Disponível em < 

http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/dir_dire.pdf> Acesso no dia 7 de março de 2021 
122 Ibidem 
123 Ibidem 
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competências cognitivas, instrumentais e interpessoais, que capacitem o graduando a 

desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos124. 

 

No real cenário das Universidades públicas e privadas brasileira, as disciplinas 

que versam sobre os meios consensuais de solução de conflitos ainda eram apresentadas 

no quadro de disciplina dos alunos de forma optativa. Logo, por essa disposição entende-

se o enraizamento da cultura de judicialização aos estudantes de direito. 

Em contrapartida à essa cultura, dispôs a Resolução CNE/CES n. 5/2018, oriunda 

do Parecer nº 635/2018, homologado pela Portaria nº 1.351/2018 do Ministério da 

Educação (MEC), que partir do ano de 2019, as disciplinas que versam sobre conciliação, 

mediação e arbitragem passariam a ser matérias obrigatórias nas grades curriculares dos 

cursos de direito de todo o país125. 

O conselheiro do Conselho Nacional de Justiça Valdetário Monteiro, que 

coordenou, em 2018, um seminário sobre o tema expôs os seguintes dizeres: 

 

Foi muito importante a parceria entre CNJ e OAB nessa luta. A cultura 

das faculdades de direito é de judicialização, mas isso pode ser 

transformado com a adoção das cadeiras de conciliação, mediação e 

arbitragem.   

[...] 

É importante ter uma alternativa extrajudicial de solução dos conflitos, 

a partir de uma mudança cultural, em que o advogado passa a se ver 

como parte da solução, agindo como conciliador126. 

 

Tal iniciativa alinha-se com a Política Judiciária Nacional de Tratamento 

Adequado dos Conflitos de Interesses no Âmbito do Poder Judiciário, consolidada na 

Resolução CNJ nº 125/2010.  Destaca-se ainda que a conciliação e mediação continuam 

posicionadas entre as principais diretrizes do Conselho na gestão do ministro Dias 

Toffoli127. 

 
124 Resolução nº. 5, de 17 de Dezembro de 2018, do Ministério da Educação. Disponível em < 

http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2018-pdf/104111-rces005-18/file) Acesso em 7 de março de 

2018 
125 Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflito. 3ª. Ed, Disponivel em: < 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4318255/nupemec-informa-37.pdf/0678872b-b0c2-1324-b5a2-

c721606971c9?version=1.0> Acesso no dia 8 de março de 2021. 
126 Ibidem. 
127 Conciliação será matéria obrigatória nos cursos de direito. Disponivel em: < 

https://www.cnj.jus.br/conciliacao-sera-materia-obrigatoria-nos-cursos-de-direito/> Acesso no dia 8 de 

março de 2021. 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4318255/nupemec-informa-37.pdf/0678872b-b0c2-1324-b5a2-c721606971c9?version=1.0
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Um dos resultados positivos da normatização dos métodos adequados de 

resolução de conflitos no currículo do estudante de direito reflete exponencialmente na 

redução da judicialização do país, uma vez que a prática reduz o número de processos 

recebidos pelo Poder Judiciário, deixando-o livre para agir nos casos que de fato 

necessitam estritamente de tal jurisdição. 

 

Os métodos adequados de resolução de conflitos não são apenas um meio eficaz 

e econômico de resolução dos litigiosos: trata-se de importantes instrumento de 

desenvolvimento da cidadania, em que os interessados passam a ser protagonistas da 

construção da decisão jurídica que regula as suas participações128. 

Outro ponto a ser discuto é a carga multimilenar da formação dos novos 

profissionais do direito com uma nova visão sobre o conflito.  

Conforme já abordado no primeiro capítulo deste trabalho, é de suma importância 

que o profissional do direito consiga enxergar o conflito como uma oportunidade para 

reflexão sobre a relação da qual se originou, alterando essa relação; sabendo que de uma 

situação conflituosa pode advir uma oportunidade de estabelecimento de um novo 

relacionamento entre os envolvidos. 

Ademais, segundo a presidente do Comitê Gestor da Conciliação do CNJ, 

conselheira Daldice Santana, a missão do juiz, que também tem sua formação iniciada 

nas faculdades de direito, é a pacificação social129.  

Acrescenta ainda que “antes, estávamos oferecendo apenas um meio de solução: 

a força. É claro que, às vezes, é preciso ter sentença, mas devemos dar oportunidade para 

que as partes reflitam sobre as questões antes de levá-las ao Judiciário. Nesse sentido, o 

advogado é o primeiro mediador e dará o encaminhamento adequado, porque conhece os 

fatos”130. 

Vislumbra-se assim, a função do advogado como agente e operador da 

autocomposição.  

A obrigatoriedade das disciplinas que trabalham sobre o conteúdo da 

consensualidade se mostra em total concordância com o Código de Ética e Disciplina da 

 
128 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte 

geral e processo de conhecimento. - 19. Ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2017. 
129 Conciliação será matéria obrigatória nos cursos de direito. Disponivel em: < 

https://www.cnj.jus.br/conciliacao-sera-materia-obrigatoria-nos-cursos-de-direito/> Acesso no dia 8 de 

março de 2021. 
130Ibidem. 
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OAB e também com o sistema multiportas tutelados pelo Código de Processo Civil, em 

que se “adota a solução jurisdicional agregada à absorção de outros meios”131. 

 

O legislativo brasileiro clarifica a situação do encargo do advogado em estimular 

a conciliação e mediação entre os litigantes, prevenindo, sempre que possível, a 

instauração de litígios. 

Desse modo, os advogados devem assessorar as partes na mediação e conciliação, 

auxiliando na formulação de propostas e na identificação de entraves indesejados a 

negociação, ou podem até mesmo atuar como mediadores ou conciliadores, conduzindo 

a autocomposição de forma justa, equilibrada e proporcional132. 

Menciona-se também a funcionalidade do exercício da advocacia como um filtro 

prévio a litigiosidade. O Código de Ética e Disciplina da OAB prevê o dever do advogado 

de desaconselhar “lides temerárias”. Assim, quando a pretensão não tiver a menor 

viabilidade e se configurar como mera “aventura” judicial, o advogado deve alertar seu 

cliente quando a isso e, nos casos-limite de ilegalidade, recusar-se a assumir a causa133. 

Além disso, os advogados têm o dever de prestar informações claras sobre as 

possíveis consequências da demanda e sobre as melhores alternativas disponíveis. 

Advogados públicos e privados devem sempre tentar dissuadir seus representados do 

ajuizado de ações infundadas e da interposição de recursos protelatórios134.  

É interessante que toda a advocacia se capacite em métodos de solução consensual 

de controvérsias, para que possa exercer com competência a defesa técnica exigida da 

profissão e consiga extrair, de fato, a resolução adequada a cada conflito em específico. 

O ensino jurídico possui importância primordial na difusão dos meios e 

instrumentos consensuais. A capacitação é o primeiro passo para que os juristas estejam 

aptos a compreender e utilizar adequadamente tais formas de tratamento de conflito.  

Destarte, promove-se através da implementação das disciplinas consensuais 

obrigatórias, o ensino da prática em enxergar que dentro de um conflito, não há espaço 

para fazer o “acordo pelo acordo” apenas se pensando numa estatística. 

 O advogado deve sempre ouvir as partes de forma atenta para que elas mesmas 

construam o desfecho de sua história através do estabelecimento de uma comunicação 

 
131 CURY, Augusto e col. Soluções pacíficas para um Brasil Moderno. Rio de Janeiro. Forense, 2019. 

p.72. 
132 Ibidem. 
133 Ibidem. 
134  Ibidem. p.20. 
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empática a fim de que possam chegar a um consenso, um ajuste favorável para o conflito 

posto à mesa135. 

4.2 A promoção do empoderamento das partes  

 

Conforme já elucidado, a mediação é o procedimento – fundado nos princípios da 

dignidade humana, da autodeterminação, da informalidade, da participação de terceiro 

imparcial e da não competividade136 – pelo qual um terceiro independente, dotado de 

técnicas específicas e sem sugerir a solução, busca aproximar as partes e facilitar o 

diálogo entre elas, a fim de que estas compreendam a origem e as facetas de suas posições 

antagônicas, permitindo-lhes construir, por si mesmas, a resolução do embate sempre de 

modo satisfatório137.  

Outrossim, destaca-se a conciliação como um mecanismo que consiste na 

intervenção de um terceiro imparcial que aproxima as partes, as escutas e auxilia, 

apontando-lhes as vantagens na celebração de um acordo que ponha termo àquela disputa. 

A autocomposição é bilateral e facilitada pela intervenção de um terceiro neutro e 

imparcial138.  

Evidente torna-se a priorização da autonomia da vontade entre as partes frente 

mecanismos que se fundamentam pela presença de um terceiro imparcial dotado de 

técnicas específicas voltadas para o consenso e facilitador das soluções que podem ser 

apresentadas dentre as divergências levantadas.  

Assim, embora a figura do terceiro facilitador da comunicação nas soluções 

autocompositivas seja imprescindível, o resultado final depende exclusivamente da 

vontade das partes; seja a aceitação ou a recusa.  

A autonomia encontra amparo na resolução 125/10 do CNJ, no artigo 2º, II, do 

anexo III, em que:  

 

II - Autonomia da vontade - dever de respeitar os diferentes pontos de 

vista  dos envolvidos, assegurando-lhes que cheguem a uma decisão 

voluntária e  não coercitiva, com liberdade para tomar as próprias 

 
135 LACERDA, Joselma Vilma Morais Ferreira. Conciliação Humanista – O empoderamento das partes 

na solução dos conflitos. Editoria Realize. Disponível em: 

<http://www.editorarealize.com.br/editora/anais/conidif/2017/TRABALHO_EV082_MD1_SA10_ID256

_21082017181617.pdf> Acesso no dia 7 de março de 2021. 
136 TARTUCE, Fernanda. Mediação nos Conflitos Civis. Rio de JANEIRO: Forense. 2008, p. 210 e 22. 
137 RISKIN, Leonard L. Understanding Mediators’ Orientations, Strategies, and Techniques: A Grid 

for the Perplexed. Harvard Negotiation Law Revie, n. 1, p. 8, 1996 
138 CURY, Augusto e col. Soluções pacíficas para um Brasil Moderno. Rio de Janeiro. Forense, 2019. 

p.73. 
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decisões durante ou ao  final do processo e de interrompê-lo a qualquer 

momento139. 

 

Para Kleba e Wendhausen, o sentido do termo empoderamento refere-se ao 

processo de mobilizações e práticas que objetivam promover e impulsionar grupos e 

comunidades no intuito de melhorar suas condições de vida, aumentando sua 

autonomia140. 

 O Conselho Nacional de Justiça, no manual de mediação judicial, define e explica 

o termo “empoderamento das partes” como um dos maiores benefícios no processo de 

mediação em que “empoderamento” é a tradução do termo em inglês empowerment e 

significa a busca pela restauração do senso de valor e poder da parte para que esta esteja 

apta a melhor dirimir futuros conflitos141. 

Sobre empoderamento e visão humanista, o código de ética dos conciliadores e 

mediadores judiciais, contido no anexo III da Resolução 125 do CNJ que foi atualizada 

em 2016 para adequar-se à Lei da Mediação (Lei 13.140/2015) e ao Novo Código de 

Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), traz dentre outros princípios fundamentais que 

regem a atuação de conciliadores e mediadores, o empoderamento e a validação142: 

 

Art. 1º São princípios fundamentais que regem a atuação de 

conciliadores e mediadores judiciais: confidencialidade, decisão 

informada, competência, imparcialidade, independência e autonomia, 

respeito à ordem pública e às leis vigentes, empoderamento e validação. 

(grifo nosso)  

(...)  

VII – Empoderamento - dever de estimular os interessados a 

aprenderem a melhor resolverem seus conflitos futuros em função da 

experiência de justiça vivenciada na autocomposição; VIII – Validação 

- dever de estimular os interessados perceberem-se reciprocamente 

como serem humanos merecedores de atenção e respeito143. 

 
139 Resolução nº. 125, de 29 de Novembro de 2010, do Conselho Nacional de Justiça. Disponível em 

</https://www.conjur.com.br/dl/resolucao-1252010-conselho-nacional.pdf > Acesso no dia 7 de março de 

2021. 
140 KLEBA, M.E ; WENDHAUSEN, A. L. P. Empoderamento: processo de fortalecimento dos  sujeitos 

nos espaços de participação social e democratização política. Saúde Soc. São Paulo, v.18,  n.4, p.733-

743, 2009. 
141 Conselho Nacional de Justiça. Manual de Mediação Judicial. 6ª edição. 2016. Disponivel em < 

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2015/06/f247f5ce60df2774c59d6e2dddbfec54.pdf> Acesso no 

dia 7 de março de 2021. 
142 LACERDA, Joselma Vilma Morais Ferreira. Conciliação Humanista – O empoderamento das partes 

na solução dos conflitos. Editoria Realize. Disponível em: 

<http://www.editorarealize.com.br/editora/anais/conidif/2017/TRABALHO_EV082_MD1_SA10_ID256

_21082017181617.pdf> Acesso no dia 7 de março de 2021. 
143 Emenda nº 2 da Resolução nº 125/2010 do Código de Ética de Conciliadores e Mediadores 

Judiciais. Disponível em <https://pt.scribd.com/document/364402627/Codigo-Etica-Conciliadores-

Mediadores-Judiciais> Acesso no dia 7 de março de 2021. 
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A conciliação e a mediação apresentam-se instrumentos que buscam aproximar as 

pessoas ao poder judiciário. Esta orientação investe na promoção da autonomia das partes, 

incentivando que elas próprias conduzam sua história através de um diálogo facilitado em 

que se escuta ativamente as questões relacionadas ao conflito que se encontram para 

buscar elas mesmas as soluções144. 

Como já abordado no item anterior, é função do advogado promover a 

autocomposição, assessorando as partes na mediação e conciliação e auxiliando na 

formulação de propostas e na identificação de entraves indesejados a negociação 

Um passo importantíssimo para o advogado é preparar o caso para mediação; esta 

preparação difere da lógica da preparação da ação judicial porque não se jogará o “jogo 

do julgamento”, mas sim o “jogo da mediação”.  Neste, não se busca sustentar as posições 

jurídicas por meio de alegações baseadas em teorias do Direito; pelo contrário, as 

posições jurídicas ficam em segundo plano e, ao serem evocadas, ficam restritas ao plano 

especulativo, pois a intenção na mediação não é ter as posições jurídicas declaradas como 

válidas ou inválidas por um terceiro145. 

Como se percebe, a preparação adequada do advogado para uma negociação exige 

que ele saiba quais são os fatos relevantes, qual o direito aplicável e principalmente quais 

são os interesses do cliente146. 

A necessidade de ser orientado juridicamente é constante. Na maior parte das 

sociedades modernas é essencial – senão indispensável – que os indivíduos contem com 

advogados para decifrar as leis (cada vez maiores em número e complexidade) e para 

obter informações sobre os elementos necessários para atuar147. 

Para uma boa atuação, é imprescindível que o advogado converse abertamente 

com o cliente de maneira a identificar seus reais interesses e traduzi-los em propostas de 

eventuais soluções com vistas a explorar as possibilidades de ganhos mútuos148. 

 
144 LACERDA, Joselma Vilma Morais Ferreira. Conciliação Humanista – O empoderamento das partes 

na solução dos conflitos. Editoria Realize. Disponível em: 

<http://www.editorarealize.com.br/editora/anais/conidif/2017/TRABALHO_EV082_MD1_SA10_ID256

_21082017181617.pdf> Acesso no dia 7 de março de 2021. 
145 COOLEY, John W. A advocacia na mediação (Trad. René Loncan). Brasília. Unb. 2001. p. 80. 
146 HIGHTON DE NOLASCO, Elena I. ALVAREZ, Gladys S. Mediación para resolver conflictos. 2ª 

Ed. Buenos Aires: Ad Hoc, 2008, p. 405. 
147 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Brian. Quanto às informações para litigar, referem-se os autores 

aos “procedimentos misteriosos necessários para ajuizar uma causa”.Acesso à justiça, p. 32.  
148 AZEVEDO, André Gomma de; SILVA, Cyntia Cristina de Carvalho e. Autocomposição, processos 

construtivos e a advocacia: breves comentários sobre a atuação de advogados em processos 

autocompositivos. Revista do Advogado. 2006. 
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Para tanto, o advogado deverá analisar junto ao cliente quais são a melhor e a pior 

alternativa para uma solução negociada. Ter em mente os pisos máximo e mínimo sem 

dúvida irá colaborar para que as tratativas sejam produtivas149. 

Assim, em certas hipóteses, percebendo as limitações decorrentes das parcas 

razões de seu cliente, é importante que o advogado em conjunto com o cliente cogite 

sobre as vantagens e desvantagens de assumir responsabilidades; para tanto, será 

importante promover reflexão sobre a adoção mais apropriada de mecanismos 

consensuais. 

Nesse cenário, o advogado pode e deve funcionar como um eficiente agente da 

realidade. Como bem explana Candido Rangel Dinamarco, “a experiência ensina que a 

intransigência é muitas vezes fruto de uma desmesurada confiança nas próprias razões, 

sem perceber que o adversário também pode ter as suas nem sentir que há o risco de, 

afinal, amargar uma derrota inesperada150. 

Conforme a nova percepção institucionalizada na realidade dos institutos 

consensuais, busca-se afastar a figura de “bengala” repassada por anos quanto a função 

do advogado. Não há o que se falar exclusivamente da base dada pelo operador do direito 

ao seu cliente, dado que, na mediação e conciliação, ambos juntos, constroem as 

narrativas e justificativas a serem apresentadas para solução das demandas levantadas em 

conflito. 

Neste cenário, a personalidade do cliente é algo de suma importância a ser levada 

em conta. O profissionalismo exercido pelos advogados deve ser sensível, flexível e 

dispostos a uma boa preparação; como esta traz melhores soluções, o advogado que não 

se preparou pode ser inapropriado para uma mediação151. 

A advocacia tem um papel determinante a cumprir para a substituição dos focos 

de uma cultura de litigiosidade em favor de uma cultura de direitos. Os advogados, no 

seu cotidiano profissional, devem ser promotores e defensores da cidadania, pautando sua 

atuação pelo Estado Democrático de Direito.  

Para tanto, devem cumprir à risca a lição de Sobral Pinto de que “a advocacia não 

é uma profissão para covardes”, com a coragem não só de aconselhar seus clientes a 

 
149 AZEVEDO, André Gomma de; SILVA, Cyntia Cristina de Carvalho e. Autocomposição, processos 

construtivos e a advocacia: breves comentários sobre a atuação de advogados em processos 

autocompositivos. Revista do Advogado. 2006 
150 DINAMARCO, Candido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, vol, III. São Paulo: 

Malheiros Editores, 2009, p. 828 
151 RNOLD, Tom. 20 Common Errors in Mediation Advocacy. In RISKIN, Leonard L.; WESTBROOK, 

James E. Dispute Resolution and Lawyers. St. Paul: West Group, 1997, p. 437. 
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demandarem suas pretensões em juízo, como também de desaconselhá-los a 

perseverarem em questões que não visem verdadeiramente à pacificação social152.  

 

4.3 O perfil do advogado consensual 

É corrente a assertiva de que o advogado é o primeiro juiz da causa; afinal, ele é 

o primeiro a ouvir o cliente tecnicamente de sorte a poder perceber as possibilidades e os 

limites do ordenamento e das instituições jurídicas no tocante ao atendimento do interesse 

do indivíduo. 

Com efeito, quando se discute sobre o Poder Judiciário, não se pode deixar de 

fazer especial menção à advocacia, que é, nos termos do art. 133 da Constituição Federal 

de 1988, essencial para a administração da justiça. 

No contexto processual, os advogados são os responsáveis pela representação das 

partes, traduzindo os fatos e os interesses em pedidos juridicamente fundamentados, 

ligados a uma lide a ser resolvida pelo magistrado. A atuação do advogado, entretanto, 

não se esgota em juízo, dentro dos tribunais. É tarefa dos advogados o assessoriamente 

jurídico dos seus clientes, com a atuação preparatória ou até mesmo preventiva para a 

solução das controvérsias153. 

Os juristas possuem uma tendência, conforme abordado ao longo deste trabalho, 

de perpetuação da abordagem litigante na prática advocatícia, ao invés de buscarem 

formas que possivelmente seriam mais adequadas para resolução de conflitos. A 

motivação dessa tendencia “por certo passa pela cultura demandistas e pela falta de 

preparo do operador do Direito quanto ao manejo de mecanismos consensuais”.154 

Em consonância com a tendência litigiosa construída ao longo da educação 

jurídica dos operados do direito, observa-se que prática jurídica na Universidade oferece 

orientações limitadas a definição de qual a melhor ação judicial a ser manejada no caso 

concreto. Isso faz com que, ao invés de explorar as possibilidades que a lei concede, o 

advogado fique restrito ao que a lei determina. 

 

Nesse sentindo, a inserção das práticas consensuais na atuação profissional 

constitui mudança substancial no próprio conceito de advocacia. Os paradigmas vigentes 

 
152 CURY, Augusto e col. Soluções pacíficas para um Brasil Moderno. Rio de Janeiro. Forense, 2019. 

p.134. 
153 Ibidem. 
154 TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civies. 2. Ed., ver., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense; 

São Paulo: MÉTODO: 2015 
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terão de ser analisados e reavaliados, para que possa ser verificada como se dará, na 

prática, a adaptação aos novos regramentos vigentes sobre resolução de conflitos e à nova 

cultura, mais colaborativa e negocia, que tem se buscado implantar por meio de tais leis 

e das demais políticas públicas nesse sentido155. 

Especialmente se o cliente desconhece as opções procedimentos disponíveis para 

resolução de conflitos, a orientação jurídica será um fator essencial para que seja realizada 

uma escolha consciente e adequada do meio a ser utilizado para solucionar a controvérsia 

existente entre os envolvidos. 

Consoante se observa, a atuação do advogado em processos autocompositivos é 

bem distinta daquela utilizada em processos judiciais, o que não exclui, por exemplo, da 

prática nas audiências de mediação e conciliação aprimorar a prática dos advogados em 

processos judiciais tidos como litigiosos. 

Isso porque, o enfoque da mediação/conciliação é estimular as partes a 

empreenderem uma mudança comportamental, visando uma melhor compreensão da 

perspectiva do outro, buscando o estímulo ao melhor entendimento das questões 

apresentadas, criando caminhos criativos para se construir de forma satisfatória a 

resolução da disputa. 

Deve-se buscar uma postura não adversarial, auxiliando ambas as partes a resolver 

as questões, apontando os reflexos legais acerca dos assuntos tutelados, apresentando 

propostas e alternativas criativas, muitas vezes não vislumbradas pelos próprios clientes. 

Como conhecedor dos detalhes apresentados pelas partes, o advogado pode contribuir em 

muito para que o cliente faça uma avaliação mais racional da questão a ser solucionada156. 

Uma das vantagens mais consideradas é a celeridade que o procedimento 

apresenta, uma vez que, em alguns casos, não há sequer a necessidade de apresentar 

peticionamento, podendo ser solucionada a questão tanto de forma extrajudicial em seu 

escritório ou qualquer outro local que atenda melhor os interessados, quanto nos 

procedimentos pré-processuais oferecidos pelos Tribunais de Justiça, assim como nos 

demais Centros Judiciários de Soluções de Conflitos e Cidadania – CEJUSC, instituídos 

pela Resolução 125/2010, que criou a Política Judiciária de Tratamento de Conflitos157. 

 

 
155 CARIZZI, Cárita Martins Pellegrini. Meios Consensuais de resolução de conflitos e a atuação da 

advocatícia: capacitação do advogado e a implementação da consensualidade na prática profissional. 

Tese (Doutorado em Direito). Universidade de São Paulo. São Paulo. 2017. 
156 FREITAS, Telma.  Advocacia, mediação e conciliação – As vantagens das práticas colaborativas. 

Disponivel em </ https://blog.sajadv.com.br/advocacia-mediacao-conciliacao/> . Acesso no dia 8 de março 

de 2021 
157 FREITAS, Telma.  Advocacia, mediação e conciliação – As vantagens das práticas colaborativas. 

Disponível em </ https://blog.sajadv.com.br/advocacia-mediacao-conciliacao/> . Acesso no dia 8 de março 

de 2021 
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Conforme se observa, o papel do advogado nos métodos consensuais é priorizar a 

cultura não adversarial, esclarecendo seu cliente acerca das vantagens da construção de 

um acordo eficaz e exequível, uma vez que o mesmo poderá resolver suas questões, ao 

invés de delegar essa prerrogativa a um terceiro estranho aos seus reais interesses. 

Efetivamente o profissional do Direito é o receptor das inquietudes dos clientes, a 

quem compete orientar e assessorar sobre os modos de lidar com um impasse atual ou 

potencial158. 

Os advogados, em primeiro lugar, podem exercer função preventiva, 

aconselhando agentes públicos e privados para que eles atuem segundo os ditames legais. 

É cada vez mais popular entre os bacharéis uma formação hibrida com conhecimento em 

administração, como demonstra a multiplicação de cursos de MBA e de Direito e Políticas 

Públicas159.  

Além da já tradicional consultoria em matéria tributária, cresce a popularidade do 

campo da compliance pública e empresarial, que visa adequar os procedimentos da 

empresa ou do órgão público a leis e regulamentos externos e internos, estabelecendo 

diretrizes e standars para a detecção e correção de desvios160. 

Além do enfrentamento contencioso de controvérsias, é interessante que o 

advogado conte com variadas ferramentas para abordar os diversificados conflitos com 

que se depara da forma mais eficiente. 

Pode-se afirmar que na sociedade moderna o profissional do Direito tem como 

uma de suas principais funções não só representar e patrocinar o cliente (como advogado, 

defensor e conselheiro), mas também conceber o design de um novo enquadre que dê 

lugar a esforços colaborativos161. 

Exige-se atualmente que o advogado desempenhe as funções de negociador, de 

gerenciador de conflitos, não mais se afeiçoando à profissão um perfil excessivamente 

litigioso. 

Dentre as habilidades supracitadas, destaca-se a negociação, em que se verifica a 

importância do Advogado em dedicar seu tempo ao estudo e à capacitação em matérias 

 
158 HIGHTON DE NOLASCO, Elena I. ALVAREZ, Gladys S. Mediación para resolver conflictos. 2ª 

Ed. Buenos Aires: Ad Hoc, 2008, p. 404 
159 CURY, Augusto e col. Soluções pacíficas para um Brasil Moderno. Rio de Janeiro. Forense, 2019. 

p.133. 
160 Ibidem. 
161 HIGHTON DE NOLASCO, Elena I. ALVAREZ, Gladys S. Mediación para resolver conflictos, p. 

402. 
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que colaboram diretamente para o bom desenvolvimento de habilidades que objetivam 

romper pouco a pouco com a cultura litigiosa.  

Alguns passos são extremamente necessários para a transformação do Profissional 

Colaborativo, sobretudo dos advogados, os quais necessitam reformular e readaptar o 

modo como pensam, agem e falam, além de exercitarem a relevância da aplicação da 

interdisciplinaridade na gestão de conflitos. O profissional precisa repensar o modo como 

se relaciona com seu cliente, com todos os envolvidos no conflito e com os demais 

profissionais162. 

O perfil de negociador deve se preocupar e se concentrar em oferecer, a todos que 

sentam-se à mesa a fim de participarem da negociação, um ambiente favorável que 

permita o sentir-se à vontade para falarem além de suas posições, adotando-se uma 

postura de total percepção e receptividade para que os diálogos aconteçam de modo mais 

livre possível. 

Assim, caso seja o caso em uma negociação (entabulada diretamente entre os 

envolvidos ou facilitada por um terceiro imparcial) o advogado, ao fornecer informações 

especiais e disponibilizar meios eficientes, deve colaborar para que o cliente tome 

decisões esclarecidas e aja com eficiência 

Nessa perspectiva, o objetivo principal de ambos os métodos é conseguir chegar 

à construção mútua de um acordo em que todas as partes são beneficiadas. O resultado 

final ou o sentimento de vitória, em detrimento da sucumbência da outra parte, passa a 

ser substituído pela satisfação de conseguir desenvolver um procedimento facilitador, 

empático e dialogal, que proporciona a autonomia necessária aos autores do conflito para 

que cheguem a uma resposta compatível com as suas reais necessidades163. 

Percebe-se então com a utilização dos métodos consensuais de conflito a ideia de 

abundância que cerceia a atuação do advogado. Assim, quando em prática entender a 

possibilidade de sempre enxergar o conflito como uma situação adversarial em que se 

pode extrair benesses, a gestão processual baseia-se em aproveitar o melhor benefício em 

prol do seu cliente em conformidade com a outra parte envolvida. 

 
162 TESLER, Pauline H. Collaborative Law: Achieving Effective Resolution in Divorce Without 

Litigation. 2. ed. Chicago: American Bar Association, 2009. 
163 Comitê de Jovens Profissionais Colaborativos do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas. Práticas 

Colaborativas. Disponível em < https://ibpc.praticascolaborativas.com.br/wp-content/uploads/2020/12/E-

book-final-publicar-1.pdf#page=45> Acesso no dia 8 de março de 2021. 
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Em conformidade, vislumbra-se também um novo mercado de oportunidades que 

refletem diretamente pela regulamentação e funcionabilidade das práticas consensuais.  

As inovações processuais que têm por finalidade asseverar um novo modelo na 

busca da efetiva implementação da pacificação social no Estado Democrático de Direito, 

como o mundialmente conhecido Sistema Multiportas de Resolução de Controvérsias, 

onde o Sistema Legislativo através do Sistema Judiciário, oferece uma porta para cada 

tipo de conflito, ampliando assim o campo de atuação do advogado. 

Ainda em faculdade, por exemplo, possibilitam-se aos estudantes de Direito 

ingressar em grupos de conciliação, mediação e arbitragem para uma experiência prática 

de casos simulados que demostram a realidade laboral dos profissionais que buscam se 

especializar na área. 

Em esfera, o desenvolvimento através da negociação e novo olhar perceptível do 

profissional de direito, promovem um novo grau de profissionalização baseado na 

consensualidade como forma de alcançar seus objetivos. 

A interdisciplinaridade que pode ser promovida quanto a prática dos métodos 

consensuais de conflitos demanda uma visão ampla dos conhecimentos humanos, assim, 

espera-se do perfil do advogado consensual amplo conhecimento em diversas áreas que 

abrangem tanto conhecimentos negociais e legais quanto conhecimentos sociais, afetivos 

e cognitivos para o melhor entendimento multifacetado do conflito164. 

 

4.4 O papel da Defensoria Pública como agente promotor dos Métodos 

Consensuais de Tratamento de Conflitos 

Notoriamente o Código Processual Civil de 2015 incluiu os métodos consensuais 

dentre suas “normas fundamentais” (Título Único, Capítulo 1), ao prever que “o Estado 

promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Firmou, assim, 

verdadeiro comando de consensualidade, cuja eficácia jurídica impõe-se enquanto 

obrigação de fazer dirigida ao Estado, no sentido de priorização e concretização de uma 

política pública consensual de tratamento de conflitos165. 

 
164 PRESTES, Fabiana da Silva; FONTELLA, Ellen Zambelli. “A prática interdisciplinar da mediação no 

direito de família. Disponível em:< https://repositorio.unb.br/handle/10482/14130 > Acesso em 10 de 

Março de 2021. 
165 CURY, Augusto e col. Soluções pacíficas para um Brasil Moderno. Rio de Janeiro. Forense, 2019. 

p.281. 
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Assim, o próprio CPC inclui a Defensoria Pública no Título VII do Livro III como 

sujeito processual autônomo em relação as demais instituições do Sistema de Justiça, 

reproduzindo, no art. 185, o perfil institucional introduzido pela Emenda Constitucional 

nº 80/124. 

Nesse sentido, destaca-se o caráter público da Instituição, suficiente a diferenciá-

la da advocacia, vinculando-a a objetivos e funções que transcendem os interesses 

privados dos cidadãos assistidos. Dentre esses objetivos e funções de caráter público, 

segundo os limites e fins deste trabalho, entende-se que três merecem destaque: I) 

assegurar o amplo acesso à justiça; II) o de difundir cidadania, enquanto instituição que 

é expressão e instrumento do regime democrático e III) o de investir e fomentar, 

prioritariamente, a solução consensual – judicial e extrajudicial – de conflitos166.  

Em relação à solução extrajudicial de conflitos, o CPC muniu a Defensoria 

Pública com a executoriedade do instrumento de transação referendado por Defensor 

Público (art. 784, inc. IV), incentivando a utilização de técnicas extrajudiciais 

autocompositivas, como a mediação e a conciliação) na atividade-fim defensorial167. 

Tal dispositivo se alinha ao estabelecido pela Lei Orgânica da Defensoria Pública, 

a qual prevê, o dever funcional do Defensor Público de “promover prioritariamente, a 

solução extrajudicial dos litígios, visando à composição entre as pessoas em conflito de 

interesses, por meio de mediação, conciliação, arbitragem e demais técnicas de 

composição e administração de conflitos168. 

Nesta seara, afirma-se que a política institucional de tratamento de consensual de 

conflitos poderá funcionar conforme três modelos distintos: a) modelo estimulativo: em 

que a Defensoria Pública se vale da estrutura (pessoal e administrativa) de outras 

instituições (ex.: Cejuscs) sem participação efetiva no processo consensual desenvolvido 

(neste caso há mero encaminhamento); b) modelo cooperativo: em que a utilização da 

estrutura pessoal ou administrativa de outras instituições viria acompanhada da 

participação do Defensor Público no processo consensual desempenhado: c) modelo 

autônomo: em que a Defensoria Pública, por meio de recursos financeiros e 

administrativos próprios, consolidaria uma política institucional de resolução 

 
166 CURY, Augusto e col. Soluções pacíficas para um Brasil Moderno. Rio de Janeiro. Forense, 2019. 
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167 Ibidem. p.288. 
168 Ibidem, p.289. 
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extrajudicial de litígios, perseguindo de preto finalidades constitucionalmente atribuídas 

à instituição169. 

Certamente, das espécies de modelos supracitados, o modelo autônomo 

consubstancia o perfil funcional mais adequado ao atendimento dos usuários que batem 

às portas da instituição, já que impede nova monopolização da resolução de conflitos nas 

mãos do Poder Judiciário, permitindo o alcance de uma política institucional apta à 

consecução de finalidades buscadas de perto pela Defensoria Pública, tais como o 

empoderamento do cidadão hipossuficiente, a emancipação comunitária, a inclusão social 

e a redução da marginalização170. 

Neste sentido, é preciso verificar que a vinculação entre a Defensoria Pública e a 

justiça consensual é “ontológica e umbilical”, cumprindo à Instituição, como assinala 

Felipe Kirchner, “democratizar o acesso aos instrumentos adversativos de resolução de 

conflitos171. 

Entende-se então que o processo de democratização e universalização do acesso 

à justiça só poderá ser efetivamente cumprido pelo Estado Democrático de Direito com a 

participação proativa e engajada da Defensoria Pública. 

Assim, na linha do pluralismo difundido na seara consensual, é desejável que 

outras Instituições, como o Ministério Público, concorram para a formação de uma 

verdadeira política brasileira de composição de conflitos, trazendo outros olhares, 

técnicas, métodos e experiências, à luz da heterogeneidade institucional existente em uma 

democracia. 

O modelo autônomo ainda possuiria o condão de evitar uma metodologia 

consensual infensa às condições de carência do público vulnerável, afastando também 

uma concepção “paternalista” do tratamento dos conflitos, em que desconsidera a 

autonomia e a auto determinação do usando na construção da solução para o seu próprio 

problema. Deve-se investir, neste sentindo, no empoderamento das classes 

 
169 AZEVEDO, Júlio Camarco de; KUERSUL, Elthon Siecola. Novo CPC abre novos modelos de 

participação da Defensoria nos litígios. Revista Consultor Jurídico, 5 de Outubro de 2015. Disponível 

em: <http://www.conjur.com.br/2015-out-05/cpc-abre-modelos-partipacao-defensoria>  Acesso em março 

de 2021. 
170 CURY, Augusto e col. Soluções pacíficas para um Brasil Moderno. Rio de Janeiro. Forense, 2019. 

p.291. 
171 Ibidem, 291. 
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hipossuficientes como forma de emancipação social, abdicando de um perfil 

assistencialista gerador de cidadãos dependentes172. 

Todavia o explanando, ainda não se verifica uma total movimentação rumo à 

implementação de um modelo autônomo de tratamento consensual de conflitos nas 

Defensorias Públicas do país.  

Além da ausência de um planejamento orçamentário e administrativo uniforme e 

coerente à justiça consensual, o que se deve, em muito, à inexistência de um órgão de 

controle nacional das Defensorias Públicas (ex.: Conselho Nacional da Defensoria 

Pública), constata-se que medidas como a capacitação específica de defensores públicos, 

contração de mediadores e conciliadores, criação de câmaras inteiras de mediação e 

conciliação ou centros de práticas restaurativas ainda não vêm sendo difundidas pela 

maioria das Defensorias Públicas nacionais173.  

Nesta seara, leva-se a crer que o modelo cooperativo prevalece na realidade das 

Defensorias Públicas em que utilização da estrutura pessoal ou administrativa de outras 

Instituições viria acompanhada da participação do Defensor Público no processo 

consensual desempenhado. 

Vislumbra-se que a Defensoria tem de fato atuado na busca e realização dos 

métodos consensuais de resolução de conflitos, porém, ainda peca na funcionabilidade 

que poderia exercer para implementar os mecanismos consensuais como pilar da justiça 

estatal brasileira. 

Segundo Grace Maria Fernandes Mendonça, tal uniformidade das Defensorias 

além de não dialogar com a defesa extrajudicial dos direitos individuais ou coletivos dos 

necessitados, missão constitucional atribuída à instituição pela Emenda Constitucional nº 

80/2014, bem com a promoção prioritária da solução extrajudicial dos litígios, dever 

funcional dos defensores públicos instituído pelo artigo 4º, inciso II, da Lei Orgânica 

Nacional da Defensoria Pública, revela um perfil isomórfico de Defensoria Pública 

perante a política pública de tratamento consensual dos conflitos, o que, na perspectiva 

da autora, descumpre o papel promocional do acesso à justiça por todos esperados174. 

Erguida à categoria de função essencial, a Defensoria não deve reproduzir o 

modelo atualmente imposto de acesso à justiça. O que se espera da Instituição Cidadã é 

 
172 CURY, Augusto e col. Soluções pacíficas para um Brasil Moderno. Rio de Janeiro. Forense, 2019. 
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que ela seja exatamente aquilo que as demais instituições jamais representaram: um 

agente propulsor de transformações sociais. 

A Defensoria Pública não deve se impor na missão de ser uma instituição melhor, 

mas de ser uma instituição diferente. Diferente no sentido de atuar, respaldada pela por 

uma liberdade popular democrática. Diferente ainda por enxergar um amplo leque de 

possiblidades que efetivamente transformer a realidade vivenciada pela parte defendida. 

Diferente, por fim, por propor meios alternativos de protagonismo defensivo e promover 

a cultura da paz em detrimento da cultura do litígio175.  

Pondera então Diogo Esteves e Franklyn Roger quanto à função do Defensor 

Público perante os métodos consensuais que “jamais deve o membro da Instituição 

suprimir do assistido a possibilidade de conhecer e avaliar, conjuntamente, qual método 

de solução será o mais adequado, levando em consideração o tempo, a vantagem da 

proposta e os custos extraprocessuais, não alcançados pela gratuidade de justiça”176. 

 

3.5. O novo perfil de atuação extrajudicial do defensor público 

 

O espírito democrático da Defensoria Pública e as responsabilidades que decorrem 

dessa condição é claramente estabelecido no dispositivo constitucional que a define 

como: 

A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento 

do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a 

promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial 

e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e 

gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta 

Constituição Federal177 . 

 

Em sua própria definição constitucional, é possível perceber o compromisso 

democrático e suas responsabilidades em relação à defesa de direitos, tanto no âmbito 

judicial quanto extrajudicial, o que abrange também a orientação jurídica. 

 

 
175 CURY, Augusto e col. Soluções pacíficas para um Brasil Moderno. Rio de Janeiro. Forense, 2019. 
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Aplicando, em desdobramento, o que se trata neste estudo, é possível extrair do 

texto constitucional a responsabilidade da Defensoria Pública de contribuir para a 

pacificação social e superar o paradigma da judicialização exacerbada, a partir da 

educação em direitos e do investimento em meios alternativos e consensuais de solução 

de litígios. 

Destarte, é preciso voltar os olhos ao perfil de atuação do Defensor Público, pois 

como mencionado no item anterior, sobre eles pende a responsabilidade pela 

ressignificação da atuação institucional, a partir de uma mudança de mentalidade. 

Atuar próximo à comunidade, compreendendo os obstáculos que a burocracia 

administrativa impõe ao cidadão hipossuficiente, transforma a realidade vivenciada pela 

parte defendida, permitindo o seu empoderamento a partir do diálogo e da cobrança por 

serviços e políticas públicas, cuja ausência impede a concretização do amplo catálogo de 

direitos sociais ainda não implementados178. 

Na tentativa de sistematizar as principais premissas que devem nortear a mudança 

comportamental do agente público rumo a um modelo extrajurisdicional, segundo Júlio 

Camargo de Azedo, alcançou-se um perfil proativo, integrativo, preventivo, 

interdisciplinar e pedagógico da atuação funcional do Defensor Público179.  

Em primeiro momento, anota-se a postura de um comportamento proativo que 

representa uma quebra com o antigo modelo de agente público que historicamente se 

engendrou nas instituições públicas brasileiras, o qual se demonstra mais preocupado com 

a burocracia laboral a sua volta do que com os verdadeiros problemas sociais circunscritos 

ao cargo a ele inerente180. 

Nessa perspectiva, investindo-se na missão de agente político transformador do 

status quo, o Defensor Público deve tomar a iniciativa perante os problemas sociais que 

circundam sua área de atuação, não se omitindo em relação a insuficiência da 

implementação de direitos.  

A ideia é que a inércia funcional seja paulatinamente subsistida por uma postura 

antecipatória de querelas, incorporando uma ideologia preventiva de solução de conflitos. 

 

 
178 CURY, Augusto e col. Soluções pacíficas para um Brasil Moderno. Rio de Janeiro. Forense, 2019. 

p.293. 
179 Ibidem. 
180 Ibidem. 
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Sob este prisma, Júlio Camargo de Azedo elenca as seguintes posturas inaugurais 

imbuídas desta proatividade: 

 

(i) o diagnostico inicial das mazelas existentes na localidade coberta 

pela atuação do defensor público (por meio da análise de dados 

científicos, técnicos e jornalísticos que representem o impado dos 

problemas perante aquela realidade local; (ii) o mapeamento dos 

principais serviços e recursos existentes para superação das 

dificuldades existentes; (iii) a identificação dos órgãos e serviços 

oferecidos; (iv) o estabelecimento do diálogo com o movimentos 

sociais e entidades da sociedade civil que representem lideranças no 

local, cuja troca de experiências certamente contribuirá para a 

identificação das vicissitudes locais e para o reconhecimento das 

fragilidades do sistema; (v) a visitação in loco dos órgãos da rede 

assistencial local181. 

 

Destarte, uma vez identificados os serviços disponíveis em sua volta e apontado 

os fatos de fragilidade, é o momento do defensor público se colocar como uma referência 

local, adotando uma postura integrativa.  

De suma importância, é preciso pensar em uma atuação em “rede” substituindo 

esta lógica hierarquizada, burocrática, vertical e irresponsável do serviço público pelo 

funcionamento efetivo, horizontal, coparticipativo e descentralizado da malha 

administrativa. Neta perspectiva, torna-se função do defensor público exercer o 

verdadeiro papel de tecelão da rede de serviços públicos, desentrelaçando os fios deste 

emaranhado administrativo até formar um tecido autossustentável de proteção de 

direitos182. 

Como medidas tendentes a instrumentalizar este diálogo, incluem-se a realização 

de reuniões periódicas (conjuntas e setorizadas), a elaboração de ofícios padronizados de 

encaminhamento e o desenvolvido de fluxos específicos de atendimento ode demandas, 

sema a necessidade de intervenção do Poder Judiciário.  

Ademais, o Defensor Público deve adotar uma postura preventiva, substituindo a 

ideologia litigante e de redução de danos por um perfil inibitório e desconstrutivo de 

conflitos sociais. Visa-se, sobretudo, evitar a causa e não tratar os deletérios efeitos de 

danos que já estão instalados.  

Para mudar este estado de coisas, o Defensor Público deve procurar antever o 

conflito e intervir brevemente sobrea quela localidade afetada, provocando os órgãos 

 
181 CURY, Augusto e col. Soluções pacíficas para um Brasil Moderno. Rio de Janeiro. Forense, 2019. 

p.294. 
182 Ibidem. 
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públicos responsáveis a evitar o surgimento do problema (prevenção primária). Uma vez 

instaurada a situação de conflito, o foco da prevenção se voltara à tentativa de abreviar a 

duração e intensidade da querela, na busca pela reversão paulatina de conflituosidade 

instalada (prevenção secundária). Por fim, em caso de irreversibilidade dos danos causas, 

colima-se mínima os efeitos de correntes da omissão estatal, evitando que as sequelas 

deixadas incutam danos ainda mais sérios na coletividade afetada (prevenção terciária)183. 

Outrossim, conforme abordado no segundo capítulo do presente estudo, inevitável 

se mostra a atuação extrajudicial do Defensor Público adotando a interdisciplinaridade de 

outros ramos de conhecimento científico na resolução dos conflitos apresentados. 

Em conformidade com um perfil interdisciplinar, deve-se apostar em técnicas 

alternativas às práticas judiciais, desde que utilizadas racionalmente e por profissionais 

habilitados, permitindo uma investigação de maior profundidade sobre a situação 

conflituosa, possibilitando, a partir da verdadeira compreensão do problema, uma maior 

probabilidade de sucesso nos rumos resolutivos postos à mesa.  

Nessa linha, segundo Júlio Camargo de Azedo, o diálogo intersetorial e o apoio 

em outros ramos do saber, como a Sociologia, Psicologia, Filosofia e Antropologia, pode 

oferecer um amplo cabedal de possiblidades atuacionais até então ocultas na mente do 

Defensor Público, permitindo a utilização de diferentes metodologias que não 

necessariamente levem à judicialização cega do conflito184.  

Nesta seara, vislumbra-se que muitas vezes as questões sociais trazidas pelo 

público-alvo da Defensoria Pública, população hipossuficiente, não podem ser 

adequadamente solucionadas pela mera aplicação de regras jurídicas. Em determinadas 

ocasiões, os problemas sequer encontram respaldo no ordenamento posto, obrigando o 

Defensor Público a se utilizar de manobras interpretativas inusitadas para conferir tutela 

jurídica à situação apresentada185. 

Indispensável, para tal fim, que o Defensor Público afine o diálogo com as equipes 

interdisciplinares existentes na rede municipal ou na própria Defensoria Pública, 

angariando, assim, novos parceiros na labuta diária de compreensão e desconstrução do 

conflito. 

 

 
183 CURY, Augusto e col. Soluções pacíficas para um Brasil Moderno. Rio de Janeiro. Forense, 2019 p. 

295. 
184 Ibidem. 
185 Ibidem. p. 299 
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Por fim, dentro do perfil interdisciplinar, destaca-se que é crucial que o Defensor 

Público ao longo dos atendimentos jurídicos junto com os servidores e estagiários, 

estejam familiarizados com a utilização de técnicas de comunicação difundidas na serra 

consensual, tais quais a escuta ativa, a comunicação não violenta e os questionamentos 

reflexivos, metodologias que envolvem, além da escuta, fala e observação, a apresentação 

de mensagens não verbais, a reciprocidade na escuta-fala, a validação de sentimentos e a  

reformulação de mensagem ofensivas186 

Por derradeiro, segundo Júlio Camargo de Azedo a adoção de uma postura 

pedagógica de atuação consubstancia a última premissa a ser observada no plano 

extrajudicial de tratamento de conflitos, voltando-se à desconstrução da cultura do litígio 

e ao empoderamento das classes sociais hipossuficientes, mediante a criação o de esferas 

ou círculos comunitários consensuais187.  

Neste sentido, as práticas de educação em direitos e a formação de mediadores 

comunitários compreendem verdadeiras missões pedagógicas de cidadania, que se 

desenvolvem por meio do processo dialético ensino-aprendizagem, uma espécie de ir e 

vir reflexivo formador de bases de conhecimento para a emancipação comunitária188. 

Partindo destas premissas, o Defensor Público deve reduzir – e não aumentar – a 

dependência que as comunidades mantêm em relação aos órgãos públicos, permitindo 

que seus integrantes conheçam os caminhos administrativos e jurídicos para resolução de 

problemas afetos à sua circunscrição de sobrevivência, desligando-se, a longo prazo, dos 

órgãos de apoio assistencial ou jurídico, incluindo-se aqui os erviços da própria 

Defensoria Pública189. 

Erguida a categoria de função essencial, a Defensoria Pública não deve reproduzir 

o modelo atualmente imposto de acesso à justiça. O que se espera da Instituição Cidadã 

é que ela seja exatamente aquilo que as demais instituições jamais presentaram: um agente 

propulsar de transformações sociais. 

 

 
186 VASCONCELOS, Carlos Eduardo de. Mediação de conflitos e práticas restaurativas. 3. Ed. São 

Paulo: Método 2014, p. 136.150. 
187 SOUZA, Jairo Salvador de. Direito à moradia, remoções forçadas e a atuação da Defensoria Pública 

na construção de esferas de defesa. Questões Fundiárias. Justiça Federal. Tribunal Regional Federal da 1 

Região. 2. Ed., 2016. 
188 CURY, Augusto e col. Soluções pacíficas para um Brasil Moderno. Rio de Janeiro. Forense, 2019. 

p.302. 
189 Ibidem. 
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Visto isso, vislumbra-se no próximo capítulo analisar as novas formas de 

prestação de serviços de resolução de conflitos adequados a cada litígios de forma 

singular com enfoque na atuação extrajudicial célere e simplificada. Discute-se então a 

possibilidade da implementação de plataformas online para a discussão sobre o conflito 

e sua eventual solução.  
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5. A EXTRAJUDICIALIDADE COMO FORMA DE PROMOÇÃO DOS 

MÉTODOS ADEQUADOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 

5.1 Politica pré processual de atendimento dos tribunais  

 

A Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado de Conflitos tem por 

objetivo a utilização dos métodos consensuais de solução de conflitos – principalmente a 

conciliação e a mediação – no Poder Judiciário e sob a fiscalização deste, e, em última 

análise, a mudança de mentalidade dos operadores do Direito e da própria comunidade 

em relação a esses métodos, com a finalidade de alcançar a pacificação social, escopo 

magno da jurisdição, e tornar efetivo o acesso qualificado à justiça190.  

Em síntese, os objetivos da Política Judiciária Nacional são: 1) o acesso à Justiça 

como “acesso à ordem jurídica justa”; 2) a mudança de mentalidade dos operadores do 

Direito e das próprias partes, com a redução da resistência de todos em relação aos 

métodos consensuais de solução de conflitos; 3) a qualidade do serviço prestado por 

conciliadores e mediadores, inclusive da sua capacitação191. 

Em relação aos CEJUSCs, os mesmos devem, necessariamente, abranger três 

setores: setor pré-processual, setor processual e setor de cidadania (artigo 10 da Resolução 

CNJ n. 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça).  

Segundo Maria Guimarães, os CEJUSCs são “integrados por um setor pré-

processual de solução de conflitos, com a atribuição de realizar sessões de conciliação e 

de mediação pré-processual antes de iniciada a ação”. Nele, o cidadão registrará sua 

reclamação diretamente no site do Tribunal de Justiça, sem abertura de um processo 

judicial formal, que convidará o interessado e a outra parte para uma audiência prévia. Se 

houver acordo, este será homologado pelo juiz192. 

Para funcionarem, os CEJUSCs devem contar, em sua estrutura, com um juiz 

coordenador e, eventualmente, com um adjunto, devidamente capacitados, aos quais cabe 

a administração dos três setores e a fiscalização do serviço de conciliadores e mediadores. 

Devem possuir, também, ao menos um servidor com dedicação exclusiva, capacitado em 

 
190 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Política Judiciária Nacional, NUPEMECs e CEJUSCs. 

Disponivel em: <https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/conciliacao-e-mediacao/perguntas-frequentes-

7/politica-judiciaria-nacional-nupemecs-e-cejuscs/>. Acesso no dia 17 de março de 2021. 
191 Ibidem. 
192 GUIMARÃES, Maria Celeste Morais. Conciliação pré-procesual: um avanço social. Disponível em: 

http://mariacelesteadv.com.br/conciliacao-pre-processual-um-avanco-social/. Acesso em 16 de julho de 

2017. 
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métodos consensuais de solução de conflitos, para triagem e encaminhamento adequado 

de casos conforme artigo 9º da Resolução CNJ n. 125/2010 do CNJ. 

Vejamos então a experiência proporcionada no setor pré-processual pelo Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nos Juizados Especiais Cíveis que disponibiliza 

para os consumidores um e-mail como canal virtual facilitador da conciliação, oferecendo 

solução acessível e rápida para os problemas e insatisfações decorrentes das relações de 

consumos frustradas193. 

Nesse procedimento não há necessidade da contratação de um advogado onde se 

dispensa também a elaboração da petição inicial, de forma a antecipar a solução 

negociada. O acordo é formalizado como título executivo extrajudicial. 

O Tribunal de Justiça, com esta iniciativa, empreende uma campanha de solução 

de conflitos pela conciliação, convidando as empresas e fornecedores a adotarem uma 

política de incentivo à conciliação, já que a experiência do Tribunal confirma que grande 

número de consumidores prefere a solução conciliatória e já vem sendo atendidos pelo 

Projeto de Solução Alternativa de Conflitos - Conciliação Pré-Processual: "Os 

consumidores buscam uma solução não judicial junto à empresa e ficam satisfeitos com 

a solução de suas reclamações por acordo194. 

De forma pioneira, o TJRJ está buscando a pacificação da sociedade incentivado 

cada vez mais pela crescente procura pelos consumidores jurisdicionados da conciliação 

"assistida" por e-mail proporcionada pelo Projeto de Solução Alternativa de Conflitos - 

Conciliação Pré-Processual. 

 A adesão é simples, assim se exemplifica: “L.R.” encaminhou sua reclamação 

para o email conciliaritau@tjrj.jus.br e teve seu caso analisado pelo Departamento 

Jurídico do Banco Itaú, que em duas semanas contatou a cliente e apresentou uma 

proposta de acordo satisfatória. O objeto da reclamação se referia à apresentação de 

cheque prescrito e inclusão nos cadastros restritivos de crédito. A empresa propôs 

providenciar a baixa da restrição no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos, em 

5 dias, o que foi aceito pela cliente195. O acordo homologado na conciliação pré-

 
193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO. Centro permanente de conciliação dos juizados 

especiais cíveis da comarca da capital. Disponível em </ 

www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/conciliacao-pre-processual> . Acesso no dia 17 de março de 2021. 
194 Ibidem 
195 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO. Centro permanente de conciliação dos juizados 

especiais cíveis da comarca da capital. Disponível em </ 

www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/conciliacao-pre-processual> . Acesso no dia 17 de março de 2021. 
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processual tem fundamento legal no artigo 585, II, c/c art. 733 do Código de Processo 

Civil, vale como título executivo extrajudicial e tem força vinculante196. 

Vislumbra-se com essa forma de atuação, uma política célebre de resolução de 

conflitos em consonância com a possiblidade de incrementação do acesso à justiça frente 

um reposicionamento sobre o tratamento do conflito.  

Nesse sentido, observa-se que quando as demandas judiciais forem passives de 

autocomposição, há possibilidade de que elas sejam substituídas por acordos que se 

efetivem já em fase pré-processual, cabendo atuação do Poder Judiciário somente em 

eventual fase de execução. 

 

5.2 Plataforma de solução consensual de conflitos: Consumidor.gov.br 

 

O Consumidor.gov.br foi desenvolvido pela Secretaria Nacional do Consumidor 

- Senacon, do Ministério da Justiça, e é monitorado em conjunto com os Procons, 

Defensorias Públicas, Ministérios Públicos, Agências Reguladoras, entre outros órgãos 

públicos, e também por toda a sociedade.  

A Senacon é a responsável pela gestão, disponibilização e manutenção da 

plataforma, bem como pela articulação com demais órgãos e entidades do Sistema 

Nacional de Defesa do Consumidor que, por meio de cooperação técnica, apoiam e atuam 

na gestão operacional do serviço e também na análise estratégica de sua base de dados197. 

A criação do Consumidor.gov.br guarda relação com o disposto no artigo 4º, 

inciso V, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), e artigo 7º, incisos I, II 

e III do Decreto 7.963/2013. A plataforma foi institucionalizada pelo Decreto nº 8.573, 

de 19 de novembro de 20198. 

Sendo assim,  a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o 

atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, segurança, 

a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como 

a transparência e harmonia das relações de consumo, atendendo  o incentivo à criação 

pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos 

 
196 Ibidem 
197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO. Centro permanente de conciliação dos juizados 

especiais cíveis da comarca da capital. Disponível em </ 

www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/conciliacao-pre-processual> . Acesso no dia 17 de março de 2021. 
198 BRASIL. Secretaria Nacional do Consumidor - Senacon. Consumidor.gov. Disponível em: 

<http://www.consumidor.gov.br/>. Acesso no dia 17 de março de 2021. 
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e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de 

consumo199. 

A plataforma consiste em um serviço público e gratuito que permite a interlocução 

direta entre consumidores e empresas para solução alternativa de conflitos de consumo 

pela internet. 

Ele não constitui um procedimento administrativo e não se confunde com o 

atendimento tradicional prestado pelos Órgãos de Defesa do Consumidor.  

Sendo assim, a utilização desse serviço pelos consumidores se dá sem prejuízo ao 

atendimento realizado pelos canais tradicionais de atendimento do Estado providos pelos 

Procons Estaduais e Municipais, Defensorias Públicas, Ministério Público e Juizados 

Especiais Cíveis200. 

A principal inovação do Consumidor.gov.br está em possibilitar um contato direto 

entre consumidores e empresas, em um ambiente totalmente público e transparente, 

dispensada a intervenção do Poder Público na tratativa individual. 

Por se tratar de um serviço provido e mantido pelo Estado, com ênfase na 

interatividade entre consumidores e fornecedores para redução de conflitos de consumo, 

a participação de empresas é voluntária e só é permitida àquelas que aderem formalmente 

ao serviço, mediante assinatura de termo no qual se comprometem a conhecer, analisar e 

investir todos os esforços possíveis para a solução dos problemas apresentados. O 

consumidor, por sua vez, deve se identificar adequadamente e comprometer-se a 

apresentar todos os dados e informações relativas à reclamação relatada201. 

O Consumidor.gov.br fornece informações essenciais à elaboração e execução de 

políticas públicas de defesa dos consumidores, bem como incentiva a competitividade no 

mercado pela melhoria da qualidade de produtos, serviços e do atendimento ao 

consumidor. Esse serviço é monitorado pela Secretaria Nacional do Consumidor - 

Senacon - do Ministério da Justiça, Procons, Defensorias Públicas, Ministérios Públicos, 

Agências Reguladoras, entre outros órgãos, e também por toda a sociedade202. 

 

 
199 BRASIL. Secretaria Nacional do Consumidor - Senacon. Consumidor.gov. Disponível em: 

<http://www.consumidor.gov.br/>. Acesso no dia 17 de março de 2021. 
200 Ibidem. 
201 Ibidem. 
202 Ibidem. 
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Em síntese, a funcionabilidade da plataforma segue uma linha procedimental 

bastante simplificada. No primeiro momento o consumidor deve verificar se a empresa 

contra a qual quer reclamar está cadastrada no sistema ou não. 

Dando continuidade o consumidor registra sua reclamação no site e, a partir daí, 

inicia-se a contagem do prazo para a manifestação da empresa. Durante esse prazo, a 

empresa tem oportunidade de interagir com o consumidor antes da postagem de sua 

resposta final.  

A empresa deverá acompanhar diariamente as reclamações recebidas por meio do 

site e respondê-las em até 10 dias. O tempo de resposta será contado a partir do registro 

da reclamação. 

Durante este período, é possível que a empresa solicite informações 

complementares. Isso pode ocorrer nos casos em que algum dado relevante para o 

tratamento da reclamação não houver sido prestado. 

Vislumbra-se então a comunicação entre consumidor e empresa para que seja 

atendido e satisfeito a demanda de forma célere e simplificada. 

Após a manifestação da empresa, é garantido ao consumidor a chance de comentar 

a resposta recebida, classificar a demanda como “resolvida” ou “não resolvida” e ainda 

indicar o seu nível de satisfação com o atendimento recebido. 

Outrossim, verifica-se que não são todas as empresas que estão cadastradas na 

plataforma, sendo assim, caso a reclamação tenha como remetente uma empresa que não 

seja cadastrada é possível o consumidor sugerir sua participação, por meio do link 

disponível na própria plataforma. Destaca-se que, como a adesão é voluntária, é 

necessário que a empresa tenha interesse em participar203. 

A empresa interessada deve aderir formalmente à ferramenta, ocasião em que 

aceita uma série de compromissos, entre eles, a obrigação de conhecer, analisar e investir 

todos os esforços possíveis para solucionar os problemas relatados pelo consumidor. 

Formalmente demonstrado na plataforma, é importante ter em mente que o 

Consumidor.gov.br não substitui o serviço prestado pelos Órgãos de Defesa do 

Consumidor, que continuam atendendo os consumidores por meio de seus canais 

tradicionais de atendimento. 

 

 
203 BRASIL. Secretaria Nacional do Consumidor - Senacon. Consumidor.gov. Disponível em: 

<http://www.consumidor.gov.br/>. Acesso no dia 17 março de 2021. 
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Sendo assim, recomenda-se que caso a empresa não seja cadastrada, o consumidor 

busque o atendimento dos Procons, Defensorias Públicas, Juizados Especiais Cíveis, 

entre outros órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que poderão orientá-

lo e auxiliá-lo na resolução de seu problema de consumo204. 

Nesse mesmo cenário, caso a reclamação não seja resolvida nesta plataforma, o 

consumidor poderá recorrer diretamente aos canais tradicionais de atendimento 

presencial do Procon, ou ainda à Defensoria Pública, Ministério Público, Juizado Especial 

Cível, entre outros órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. 

De forma individual, não está prevista nenhuma medida ou sanção direta à 

empresa que não resolver a reclamação do consumidor. Contudo, as informações 

registradas no banco de dados do sistema poderão subsidiar a adoção, em âmbito coletivo, 

de medidas necessárias à prevenção e repressão de condutas desleais e abusivas adotadas 

no mercado de consumo205. 

 

5.3 Inserção de mecanismos de resolução consensual de conflitos no âmbito 

privado: Online Dispute Resolution (ODR). 

 

A incorporação de tecnologias de informação e comunicação a mecanismos de 

resolução de conflitos é comumente referida como “resolução online de controvérsias”, 

ODR, estejam os desacordos e os mecanismos em questão inseridos na Internet ou não. 

Segundo Daniel Arbix, ODR consiste na resolução de controvérsias em que as 

tecnologias de informação e comunicação não se limitam a substituir canais de 

comunicação tradicionais, mas agem como vetores para oferecer às partes ambientes e 

procedimentos ausentes em mecanismos convencionais de dirimir conflitos206. 

Acrescenta ainda que os ODR são “uma nova porta” para solucionar conflitos que 

talvez não possam ser dirimidos por mecanismos tradicionais de resolução de 

controvérsias207. 

 

 
204 BRASIL. Secretaria Nacional do Consumidor - Senacon. Consumidor.gov. Disponível em: 

<http://www.consumidor.gov.br/>. Acesso no dia 17 março de 2021. 
205 Ibidem. 
206 ARBIX, Daniel do Amaral. Resolução Online de Controvérsias. Intelecto Editora, pág. 214. 
207 Ibidem, 
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Surgidos como resposta a conflitos nascidos na Internet, os mecanismos de ODR 

são, em muitos casos, a única opção possível para que as partes solucionem suas 

contendas, seja em termos de disponibilidade, efetividade e celeridade. 

Constituem então, uma alternativa adicional para resolução de controvérsias – 

uma porta a mais -, não apenas um caminho novo para se chegar a uma porta já existente. 

O primeiro grande case de ODR foi o caso da eBay que começou a fazer uso da 

tecnologia para solucionar seus conflitos de e-commerce em março de 1999. A empresa, 

à época, desenvolveu plataforma de mediação online entre consumidores e vendedores, 

ou seja, e-mail era utilizado para comunicação ao invés da comunicação pessoal. 

Ocorreram duzentas mediações apenas nas primeiras duas semanas com resultados 

satisfatórios208. 

Ressalta-se então o caso da plataforma de ODR do Ebay. Sessenta milhões de 

conflitos são resolvidos por ano usando a plataforma online. Os principais litígios 

envolvem o não-pagamento por compradores ou as reclamações de itens comprados que 

não correspondem à descrição dada no site. 

O processo de ODR do Ebay é dividido em duas etapas. As partes são inicialmente 

encorajadas a resolver seu conflito por meio de negociação direta online, sendo assistidas 

na plataforma para evitar mal entendidos e alcançar uma solução. Em um segundo 

momento, caso o litígio não se resolva mediante negociação, o Ebay oferece um serviço 

de resolução pela própria plataforma. As partes apresentam seus argumentos em uma 

“área de discussão” e, então, um membro da equipe do Ebay traz uma solução vinculante 

baseada na política de Garantia de Devolução de Dinheiro do site209.  

Esse procedimento online de adjudicação é célere, dentro de limites temporais 

estabelecidos. Ele deve ser realizado em até trinta dias após a data estimada da entrega e, 

para estimular ao máximo a autocomposição, não antes de oito dias após a primeira 

reclamação do consumidor sobre o fornecedor210. 

Este caso é emblemático e denota a eficiência dos métodos de Resolução Online 

de Conflitos. O Ebay foi um dos pioneiros na utilização de tais métodos, iniciando os 

experimentos acerca dessa inovação no final da década de noventa e apresentando 

 
208 RABINOVICH-EINY, Orna e KATSH, Ethan. Technology and the Future of Dispute Systems 

Design. Harvard Negotiation Law Review, vol. 17, 2012, p. 169. 
209 Ibidem. 
210 RABINOVICH-EINY, Orna e KATSH, Ethan. Technology and the Future of Dispute Systems 

Design. Harvard Negotiation Law Review, vol. 17, 2012, p. 169 
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resultados de celeridade e economia que inspiraram uma série de empreendedores a 

adotarem a Resolução Online de Conflitos em seus negócios211. 

Outrossim, verifica-se pela disposição dos sites varejistas em proporcionar um 

ambiente de resolução de conflitos na própria plataforma um movimento retilíneo de 

angariar clientes pela confiabilidade e celeridade nos processos realizados que levam o 

nome da marca. 

Assim, empresas de comércio eletrônico costumam impor políticas rígidas ao 

recepcionarem vendedores em suas páginas na Internet, a fim de evitar que problemas 

com a reputação destes vendedores as afetem212. 

Em plataformas de venda de mercadorias usadas, como o Ebay que já foi tema do 

presente trabalho e do Mercado Livre que será tratado posteriormente, compradores e 

vendedores atribuem notas uns aos outros. 

As más experiencias de muitos deles estão ligadas a problemas binários: o produto 

foi recebido, mas com atraso, ou simplesmente não foi enviado. Além de se comunicarem 

pelos meios fornecidos pela empresa que hospeda as ofertas e monitora as prestações das 

partes, compradores e vendedores podem, portando, sinalizar terceiros sobre suas 

impressões sobre a contraparte com quem celebram uma transação. Podem, ainda, 

registrar comentários textuais detalhando eventuais problemas ou louvores213. 

Destarte, busca-se com tal política implementar uma gestão preventiva de solução 

de controvérsias, de forma que binariamente, a empresa varejista consegue se resguardar 

de eventual responsabilidade contratual e o próprio consumidor consegue averiguar os 

possíveis riscos provenientes de uma transação contratual. 

Vislumbra-se agora no presente estudo, dialogar sobre o mecanismo usado pelo 

Mercado Livre com o intuito de “desjudicializar” as resoluções de conflitos provenientes 

de transações realizadas na plataforma.  

Ricardo Marques, gerente jurídico sênior do Mercado do Livre, esteve presente 

na LawTech Conference realizado pela StartSe no dia 23 de Maio de 2019, onde revelou 

que a empresa atingiu o nível de 98,9% de “desjudicialização”, ou seja, os problemas 

foram resolvidos antes de chegar ao judiciário214. 

 
211 Ibidem. 
212 ARBIX, Daniel do Amaral. Resolução online de controvérsias – Tecnologias e Jurisdições. 2015. 

Tese (Doutorado em Direito). Universidade de São Paulo. São Paulo. 2015. 
213 Ibidem. 
214 FREITAS. Tainá. Como o Mercado Livre atingiu 98,9% de “desjudicialização” na resolução de 

conflitos. Disponivel em: < https://www.startse.com/noticia/nova-economia/mercado-livre-odr-resolucao-

conflito> Acesso no dia 23 de março de 2021. 
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A primeira iniciativa da Resolução de Disputas Online do Mercado Livre é 

chamada de “Compra Garantida”. Se o comprador utilizou o Mercado Pago (meio de 

pagamento do Mercado Livre), cumpriu os requisitos e fez a reclamação dentro do tempo 

propício, nós desenvolvemos o dinheiro a despeito da responsabilidade ou não do 

vendedor”, contou Marques215.  

Com este recurso, o Mercado Livre busca ganhar ainda mais a confiança dos 

clientes. 

Mas se o conflito não puder ser resolvido com a “Compra Garantida”, o Mercado 

Livre propõe a resolução através de um chat com o comprador e o vendedor, dentro do 

próprio site. Se eles não chegam em um acordo, o terceiro passo é introduzir um 

funcionário para fazer a mediação do conflito. A decisão é tomada de acordo com os fatos 

apresentados pelas partes216. 

Segundo Marques, sete em cada dez reclamações recebidas são resolvidas em uma 

dessas etapas. “A ODR pode levar a uma fidelização do consumidor. Existem benefícios 

de custo, eficiência, ecológicos, pois ninguém se desloca para uma audiência. A resolução 

online de disputa faz sentido especialmente para as demandas de consumo, que 

geralmente são mais simples e podem ser resolvidas sem o judiciário”217. 

Se o problema persistir, o Mercado Livre propõe a resolução por meio do 

consumidor.gov.br, plataforma de negociação do próprio Ministério da Justiça estudada 

anteriormente no presente estudo. 

 Essa é a última tentativa antes do caso ser levado para a Justiça, entrando na fila 

dos mais de 80 milhões de processos em tramitação, segundo pesquisa de 2018 do 

Conselho Nacional de Justiça. 

Com esse movimento cada vez mais utilizado pelas empresas, busca-se acreditar 

na comunicação entre vendedor e cliente, sem a imprescindibilidade da intervenção 

jurisdicional na resolução de conflitos.  

Ressalta-se que por hora, esses mecanismos não implicam obrigatoriedade, assim, 

a parte que se sinta prejudicada na relação contratual é livre para buscar um advogado 

 
215 Ibidem 
216 Ibidem. 
217FREITAS. Tainá. Como o Mercado Livre atingiu 98,9% de “desjudicialização” na resolução de 

conflitos. Disponivel em: < https://www.startse.com/noticia/nova-economia/mercado-livre-odr-

resolucao-conflito> Acesso no dia 23 de março de 2021. 
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para auxiliar em sua demanda. O enfoque dos sistemas ODR deve ser a consensualidade 

e satisfação de ambas as partes na busca de uma solução simplificada, célere e eficaz.  

 

5.4 O divórcio extrajudicial como método adequado de resolução de conflito  

 

Atendendo ao reclamo da comunidade jurídica brasileira, e da própria sociedade, 

para desjudicialização das separações conjugais quando não houvesse litígio, a Lei 

11.441/2007 introduziu a possibilidade de o divórcio ou a separação consensual serem 

feitos pela via administrativa, mediante escritura pública218. 

Os requisitos para o exercício da faculdade legal, além do consenso sobre todas 

as questões emergentes da separação, são: a) a inexistência de filhos menores ou 

incapazes do casal; b) a escritura pública lavrada por tabelião de notas; c) a observância 

do prazo de um ano da celebração do casamento para a separação, ou do prazo de dois 

anos de separação de fato para o divórcio; e) assistência de advogado. 

Exalta-se no procedimento – especialmente aos cônjuges que ainda demostram 

carregar a culta do litígio – a constante lembrança dessa sensível modificação estrutural 

de resolução de conflitos, a fim de alertar os divorciando ou já divorciados de que o 

momento não é de litigio, mas de busca do consenso para alcançar o bem de ambos e da 

prole, quando for o caso219. 

Entende-se pelo discorrido, a necessidade do processo de mediação nos casos que 

envolvem o divórcio. A existência de filhos incapazes é a maior justificativa para a 

ocorrência da mediação já que a busca da eliminação do litígio, o alcance do acordo por 

parte dos cônjuges reverterá, inegavelmente, em benefícios a eles. 

Sendo o divórcio um direito potestativo dos cônjuges o papel da mediação nesses 

casos não é o de reconciliá-los – embora possa servir para certificar a manifestação de 

vontade – mas sim um método para tentar alcançar o acordo dos cônjuges quanto aos 

efeitos pelo fim do relacionamento matrimonial, seja o diverso consensual ou 

litigiosos220. 

 

 
218  LOBO, Paulo. Divórcio e separação consensuais extrajudiciais. Conselho Nacional de Justiça. 

Disponivel em: < https://www.cnj.jus.br/divorcio-e-separacao-consensuais-extrajudiciais/> Acesso no dia 

24 de março de 2021.  
219 KONRAD, Mário Alberto. Divórcio extrajudicial obrigatório e seus efeitos. 2010. Tese (Doutorado 

em Direito). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo. 2010. 
220 Ibidem 
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Como bem observa Águida Arruda Barbosa, a mediação não visa necessariamente 

o acordo. Ele não é obrigatório, de maneira que se não for alcançado não significa que a 

mediação tenha sido infrutífera. Seu objetivo é que os mediandos promovam a 

transformação do conflito ou impasse a partir do momento que percebem a recuperação 

de se responsabilizar pelas próprias escolhas conferindo outro significado a relação221. 

O que a mediação busca, portanto, é uma transformação na visão dos divorciandos 

e que constitui uma “oportunidade de construção de outras alternativas para o 

enfretamento ou a prevenção de conflitos”  

Da mesma forma que na separação judicial e no divórcio judicial consensuais, e 

considerando a inexistência de filhos menores, a escritura deve expressar a livre decisão 

do casal acerca do valor e do modo de pagamento dos alimentos que um dos cônjuges 

pagará ao outro, ou sua dispensa, a descrição e a partilha dos bens comuns e se o cônjuge 

que tiver adotado o sobrenome do outro mantê-lo-á ou retomará o de solteiro. Se houver 

qualquer discordância sobre algum desses pontos, o tabelião não poderá lavrar a 

escritura222.  

A lei impõe a assistência do advogado ao ato. Assistência não é simples presença 

formal ao ato para sua autenticação, porque esta não é atribuição do advogado, mas de 

efetiva participação no assessoramento e na orientação do casal (art. 1º da Lei 

8.906/1994), esclarecendo as dúvidas de caráter jurídico e elaborando a minuta do acordo 

ou dos elementos essenciais para a lavratura da escritura pública223.  

Considerando que o advogado é escolha calcada na confiança e que sua atividade 

não é meramente formal, não pode o tabelião indicá-lo, se os cônjuges o procurarem sem 

acompanhamento daquele. Na escritura constarão a qualificação do advogado e sua 

assinatura, sendo imprescindível o número de inscrição na OAB.  

Se cada cônjuge tiver contratado advogado, este, além do assessoramento, tem o 

dever de conciliar os interesses do seu cliente com os do outro – sem prejuízo do dever 

de defesa -, de modo a viabilizar o acordo desejado pelo casal. Se os cônjuges 

necessitarem de assistência jurídica gratuita, por não poderem pagar advogado particular, 

 
221 BARBOSA, Águida Arruda. Mediação familiar: instrumento para a reforma do judiciário. Ética. 

Disponivel em: < https://ibdfam.org.br/_img/congressos/anais/85.pdf> Acesso em março de 2021 
222 LOBO, Paulo. Divórcio e separação consensuais extrajudiciais. Conselho Nacional de Justiça. 

Disponível em: < https://www.cnj.jus.br/divorcio-e-separacao-consensuais-extrajudiciais/> Acesso no dia 

24 de março de 2021. 
223 Ibidem. 



79 
 

poderão ser assistidos por defensor público, em virtude da garantia estabelecida pela 

Constituição Federal de 1988224. 

Além da gratuidade da assistência jurídica, a lei prevê que os pobres que assim se 

declararem, perante o tabelião, não pagarão os emolumentos que a este seriam devidos. 

A atividade notarial é serviço público delegado pelo Poder Judiciário, ainda que exercida 

em caráter privado, cuja prestação pode ser gratuita se assim dispuser a lei. A 

determinação legal de gratuidade democratiza a via administrativa aos casais que desejam 

a separação ou o divórcio, mas não podem arcar com as despesas correspondentes. 

De fato, constata-se que a mediação em questão, realizada pelo Tabelião se 

aproxima em boa medida do modelo extrajudicial, visto que o procedimento se 

desenvolve nas dependências do cartório extrajudicial, portanto, fora das instalações 

físicas do fórum, o que auxilia a desvincular a mediação da solução adjudicada estatal e 

a desvanecer o temor reverencial que o Estado-Juiz faz emergir. 

Um segundo fator a ser considerado consiste na independência administrativa,  

financeira e gerencial dos delegatários, prevista no artigo 11 da Lei Federal nº 6.015/73 e 

no artigo 28 da Lei Federal nº 8.935/9421, de modo que, não obstante a mediação 

realizada pelos cartórios extrajudiciais deva preencher os requisitos legais, a 

administração da serventia e, consequentemente, da mediação nela realizada, será 

diretamente gerida e supervisionada por tais profissionais do Direito, como, de fato, 

dispõe o artigo 4º, parágrafo único, do Provimento nº 67/2018 do CNJ225.  

Sendo assim, vislumbra-se uma salutar autonomia na realização da mediação nos 

cartórios extrajudiciais comparativamente com a mediação tipicamente judicial. Por 

conseguinte, conclui-se que a mediação realizada nos cartórios extrajudiciais 

consubstancia uma terceira espécie, permeada por peculiaridades inerentes ao 

desempenho das funções extrajudiciais, diferenciando-se tanto do regime da mediação 

judicial quanto o regime de mediação extrajudicial226. 

 

 
224 LOBO, Paulo. Divórcio e separação consensuais extrajudiciais. Conselho Nacional de Justiça. 

Disponível em: < https://www.cnj.jus.br/divorcio-e-separacao-consensuais-extrajudiciais/> Acesso no dia 

24 de março de 2021. 
225 HILL, Flávia Pereira. MEDIAÇÃO NOS CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS: DESAFIOS E 

PERSPECTIVAS. Revista Eletrônica de Direito Processual – REDP.  Rio de Janeiro. Ano 12. Volume 

19. Número 3. Disponivel em: </ https://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/redp/article/view/39175/27450> Acesso no dia 24 de março de 2021. 
226 Ibidem. 
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Desta forma, a consensualidade, ou seja, o acordo entre os dois cônjuges sobre o 

fim do relacionamento dispensa um embate judicial típico de um divórcio litigioso, onde 

há alguma discussão ou desconforto entre o casal. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Na medida em que o ordenamento jurídico brasileiro se posiciona com claro 

estímulo à solução por autocomposição, entende-se mediante disposições legais, que a 

solução negocial não é apenas um meio eficaz e econômico de resolução dos litigiosos: 

trata-se de importante instrumento de desenvolvimento da cidadania, em que os 

interessados passam a ser protagonistas da construção da decisão jurídica que regula as 

suas participações. 

Nesse sentido, a promoção da autocomposição vislumbra a emancipação das 

partes na construção e na resolução do seu próprio litígio, reforçando o forte caráter 

democrático que os métodos adequados de solução de conflitos representam em sua 

essência. 

A Resolução nº 125/2012 declara expressamente que todos os jurisdicionados tem 

direito “à solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade”, 

incumbindo aos órgãos judiciários oferecer “outros mecanismos de solução de 

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

conciliação”. 

Na mesma temática, o Conselho Nacional de Justiça vem exercendo um relevante 

papel como gestor de uma política pública consensual no âmbito do Poder Judiciário, 

confirmando pela referida Resolução nº 125 do CNJ. 

Posto isso, indaga-se o papel do advogado consensual frente a uma Política 

Judiciária Nacional de Tratamento Adequado do Conflito, visto que o mesmo é o primeiro 

juiz da causa, afinal, ele é o primeiro a ouvir o cliente, tecnicamente de sorte a poder 

perceber as possibilidades e os limites do ordenamento e das instituições jurídicas no 

tocante ao atendimento do interesse do indivíduo. 

Nesse seguimento, a atuação do advogado não se esgota em juízo, dentro dos 

tribunais. É tarefa do advogado o assessoriamente jurídico dos seus clientes, com a 

atuação preparatória ou até mesmo preventiva para a solução das controvérsias. 
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Assim, buscou-se apresentar nesse estudo a necessária reformulação da 

perpetuação da abordagem litigante na prática advocatícia, sendo imprescindível que os 

profissionais com perfil consensual busquem formas mais adequadas para resolução de 

conflitos que encontrem enquadramento legal. 

Exige-se atualmente na formação advogado expertises que ultrapassam o perfil 

litigioso transpassado na formação jurídica.  Logo, espera-se do advogado consensual, 

amplo conhecimento em diversas áreas que abrangem tanto conhecimentos negociais e 

legais quanto conhecimentos sociais, afetivos e cognitivos para o melhor entendimento 

multifacetado do conflito 

É imprescindível que o perfil excessivamente litigioso seja deixado de lado para 

que o profissional desempenhe as funções de negociador e de gerenciador de conflitos 

para a solução adequada do litígio em conformidade com as intenções propagadas pelos 

envolvidos no núcleo da questão abordada.  

É papel do advogado buscar uma postura não adversarial, auxiliando ambas as 

partes a resolverem o conflito, apontando os reflexos legais acerca dos assuntos tutelados, 

apresentando propostas e alternativas e criativas, que muitas vezes não vislumbradas 

pelos próprios clientes. 

Os levantamentos bibliográficos, a análise histórica e cultural da teoria do conflito 

e também as consultas realizadas nas plataformas online extrajudiciais de resolução de 

conflitos que já vem demostrando resultados satisfatórios, revelam que ainda há muito 

que ser estudado e sistematizado quanto a atuação do advogado nesse novo cenário 

consensual que cada vez é mais estimulado pelo judiciário. 

Embora muitas pessoas entendam a progressão da atuação profissional 

proveniente da sistematização da consensualidade no ordenamento jurídico, ainda é 

necessário que haja uma difusão do presente conhecimento visando a ressignificação do 

perfil excessivamente litigioso atrelado ao profissional de direito. 

Dessa forma, mostra-se necessário o aperfeiçoamento das políticas voltadas à 

difusão dos métodos adequados de solução de conflitos, seja através de incentivo no 

ambiente universitário ou através de conhecimento repassado aos profissionais de Direito. 

É necessário que os advogados entendem a abundância proveniente das resoluções 

consensuais no exercício da profissão. 
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Ainda, vislumbra-se no perfil consensual, um profissional de direito que consiga 

enxergar a dicotomia vivenciadas pelas relações conflituosas como uma mistura de 

interesses cooperativos e competitivos, visando a benesse para ambos os envolvidos. 

Desta feita, afirma-se que na sociedade moderna o profissional do Direito não 

deve só representar e patrocinar o cliente (como advogado, defensor e conselheiro), mas 

sim, conceber um design de um novo enquadre que dê lugar a esforços colaborativos 

como sua principal função na resolução adequada do conflito. 
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