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RESUMO  

 

Estudo acerca da mediação e da conciliação enquanto meios equivalentes de 

gestão de conflitos, com o fito de analisar se os órgãos específicos estudados em 

Fortaleza/CE cumprem ou não seu papel de oferecer condições para a 

materialização do efetivo acesso à Justiça no Estado Democrático de Direito 

brasileiro. A cada dia mais litígios surgem e o Poder Judiciário, ainda considerado a 

via convencional de acesso à gestão ou resolução dos conflitos, demonstra-se 

incapaz, de modo geral, para atender às necessidades e expectativas da sociedade 

brasileira contemporânea. Nesse contexto, os meios equivalentes podem ocupar 

lugar de destaque, não necessariamente como substitutos da jurisdição, mas, em 

função de suas características e importância, como meios fundamentais para auxiliar 

no efetivo atendimento do acesso à Justiça no Brasil. O fato é que o tema precisa 

continuar sendo debatido. Esta pesquisa intenta aprofundar esse debate com base 

em dados estatísticos e considerando uma amostra da realidade na cidade de 

Fortaleza/CE, por intermédio da análise de atuação em 4 (quatro) órgãos 

específicos: A, B, C e D. Partindo de uma pesquisa bibliográfica, investigaram-se 

alguns aspectos da doutrina, bem como da legislação, com ênfase na Resolução nº 

125/2010 do Conselho Nacional de Justiça, na Resolução nº 105/2014 (Institui e 

regulamenta o Núcleo de Solução Extrajudicial de Conflitos), na Lei nº 13.105/2015 

(Código de Processo Civil), na Lei nº 13.140/2015 (Lei da Mediação), no Provimento 

nº 67/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça (Dispõe sobre os procedimentos de 

conciliação e de mediação nos serviços notariais e de registro do Brasil), na 

Resolução nº 12/2018 (Dispõe sobre o cadastramento e procedimentos a serem 

adotados pelas Câmaras Privadas de Mediação e Conciliação) e nos Relatórios 

Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça (2015 a 2018); ressaltando-se 

os principais problemas enfrentados no trato do tema e oferecendo-se algumas 

sugestões para aprimoramento do sistema. De modo geral, chegou-se à conclusão 

de que os órgãos estudados, não obstante realizem valioso e obstinado trabalho, 

ainda carecem de estrutura e gestão suficientes para demonstrarem e, talvez, 

cumprirem integralmente o papel de possibilitar condições para a materialização do 

efetivo acesso à Justiça, embora estejam realizando importante tarefa de 

desenvolvimento e aplicação dos meios equivalentes da gestão de conflitos.    
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ABSTRACT  

 

Study about the mediation and conciliation, while equivalent means of conflict 

management, with the aim of examining whether the specific organs studied in 

Fortaleza/CE comply or not the function to provide conditions for the materialization 

of effective access to Justice in a Democratic State of Law. Every day new disputes 

arise and the Judiciary, still considered the conventional access to management or 

resolution of conflicts, shows itself to be incapable, in a general way, to meet the 

needs and expectations of the contemporary Brazilian society. In this context, the 

equivalent means may occupy a prominent place, not necessarily as substitutes of 

jurisdiction, but according to the characteristics and importance, as a fundamental 

means to assist in the care effective access to Justice in Brazil. The fact is that the 

issue needs to continue being discussed. This research aims to deepen the debate 

based on statistical data and whereas a sample of reality in the city of Fortaleza/CE, 

through the analysis of performance in four specific organs: A, B, C and D. From a 

bibliographical research, the authors investigated some aspects of the doctrine, as 

well as legislation, with emphasis on Resolution number 125/2010 of the National 

Justice Council, in Resolution number 105/2014 (establishes and regulates the 

Nucleus of Settlement of Disputes), in the Law number 13.105/2015 (Code of Civil 

Procedure), in Law number 13.140/2015 (Law of Mediation), the Provision number 

67/2018 of the National Inspector of Justice (Features on the procedures for 

conciliation and mediation in the notarial services and registration of Brazil), in 

Resolution number 12/2018 (Features on the registration and procedures to be 

adopted by the Private Chambers of Mediation and Conciliation) and Reports Justice 

in Numbers from the National Council of Justice (2015 to 2018), highlighting the main 

problems faced in dealing with the theme and presents some suggestions for 

improvement of the system. In a general way, the conclusion was reached that the 

organs studied, nevertheless undertake brave and stubborn work, still lack of 

structure and management sufficient to demonstrate and perhaps comply fully the 

role of enabling conditions for the materialization of effective access to Justice, 

although they are doing important work on development and implementation of 

equivalent means of conflict management.  

 



 

Keywords: Mediation. Conciliation. Conflict management. Access to Justice. 

Democratic State.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A evolução da sociedade ocasiona o surgimento de vários e renovados 

conflitos, sendo necessário propiciar melhor tratamento a eles. O acesso à Justiça é 

amplo, sendo direito constitucional assegurado a todo e qualquer cidadão legitimado; 

no entanto, este enfrenta sérios problemas na gestão dos litígios, como morosidade, 

custo alto e formalismo exacerbado, dentre outros, fre quentes nas unidades judici- 

árias de praticamente todo o Brasil. 

Há de se considerar que o maior entrave é encontrado no 1º grau de 

jurisdição, por ser a porta de acesso aos brasileiros que, de certo modo, enfrentam 

as mais diversas questões possíveis, sejam de natureza cível, trabalhista, de família, 

consumerista, criminal, entre outras.  

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, bem como da 

Resolução nº 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a 

Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no 

âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências; da Lei nº 13.140/2015, que 

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

e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da Administração Pública e do 

Provimento nº 67/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça, que dispõe sobre os 

procedimentos de conciliação e de mediação nos serviços notariais e de registro do 

Brasil; os mecanismos equivalentes da gestão de conflitos, em especial, a mediação 

e a conciliação, foram impulsionados na prática forense, embora de maneira ainda 

incipiente, enquanto instrumentos garantidores da pacificação social mediante a 

autonomia das partes.  

Este ensaio exprime o objetivo geral de analisar se os órgãos estudados 

em Fortaleza/CE cumprem, em princípio, o papel de possibilitar condições para a 

materialização do efetivo acesso à Justiça no Estado Democrático de Direito; 

procurando, ainda, compreender, como objetivos específicos, se os dados e 

números relativos à mediação e a conciliação revelam informações precisas e 

estratificadas, bem como se há equilíbrio entre o número de audiências agendadas, 

realizadas e o total de acordos, além de verificar se os órgãos escolhidos como 

objeto de exame possuem a estrutura devida para consecução dos fins a que se 

destinam.  
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Nesse sentido, foram selecionados 4 (quatro) órgãos: A, B, C e D, que 

lidam com os mecanismos objeto desta pesquisa, quais sejam, mediação e 

conciliação. 

Espera-se que os dados objetivos obtidos nos citados órgãos, ao lado da 

pesquisa doutrinária e também legal, auxiliem na compreensão dos principais 

avanços e entraves enfrentados na efetivação do acesso à Justiça para os 

legitimados da cidade de Fortaleza quando utilizam esses meios da gestão de 

conflitos.  

Em relação aos aspectos metodológicos, cumpre esclarecer que a 

escolha dos quatro órgãos resultou da necessidade de demonstrar a efetividade do 

acesso à Justiça por via da mediação e da conciliação, tanto no 1º quanto no 2º grau 

de jurisdição.  

As hipóteses foram investigadas por meio de pesquisa bibliográfica na 

doutrina, em periódicos científicos, dissertações e teses que retratam a referida 

temática. A abordagem é quantitativa-descritiva, já que os dados obtidos de forma 

secundária (os próprios órgãos pesquisados disponibilizaram as informações 

numéricas) não foram submetidos a nenhum modelo estatístico. Reitera-se ainda o 

caráter hipotético-indutivo pelo fato de a análise retratar apenas uma pequena 

parcela da realidade da mediação e da conciliação nos quatro órgãos existentes em 

Fortaleza, capital do Estado do Ceará, sem intenção, portanto, de exaurir dados. 

Quanto aos objetivos, a investigação é exploratória porque busca mais informações 

para deslinde do assunto. Dessa forma, em consonância com a Resolução nº 510, 

de 07 de abril de 2016 do Conselho Nacional de Saúde, cumpriu-se o respeito, a 

dignidade e a ética aos órgãos e participantes respondentes da pesquisa, 

preservando o anonimato. A divisão do trabalho deu origem a cinco capítulos.  

No segundo capítulo, logo sequente a esta Introdução, - que é o primeiro - 

basicamente, busca-se investigar o que representam o conceito e o alcance do 

acesso à Justiça no Estado Democrático de Direito brasileiro, concordando-se com a 

ideia de pensá-lo como cláusula de reserva e não uma oferta primária.  

No terceiro capítulo, discorre-se sobre os meios da gestão de conflitos, 

com maior ênfase na mediação e na conciliação, objetos deste estudo, exprimindo 

suas características, vantagens, desvantagens e outros aspectos; retratando a 

realidade vivenciada em cada órgão selecionado para a pesquisa, com suporte nos 

dados colhidos in loco. Desta feita, é possível constatar que não representam a 
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saída para todos os problemas, mas deve ser ressaltado o primordial papel de 

auxílio ao Poder Judiciário com fins de pacificação social e melhor gestão do 

conflito.  

No quarto capítulo, evidenciam-se os principais problemas encontrados 

na aplicabilidade da mediação e da conciliação em Fortaleza/CE, bem como são 

oferecidas sugestões para aproximar a realidade prática de atuação dos órgãos à 

efetiva concretização do acesso à Justiça.   

Segue-se a Conclusão, capítulo derradeiro, acompanhado das 

Referências Bibliográficas de que se valeu a pesquisa.     
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA E TEORIA DO CONFLITO 

 

Para melhor compreender o tema do acesso à Justiça, é de fundamental 

importância perceber que a condição humana apresenta peculiaridades; sendo cada 

pessoa dotada de valores, características, visões e experiências de vida distintos. 

Há de se convir que um mesmo objeto pode ser visto, considerado e valorado sob 

uma perspectiva diferente ao ser analisado por duas pessoas. E essa visão 

divergente, algumas vezes, inicia a chamada guerra de interesses, pretendendo 

cada um lutar por aquilo que se harmoniza melhor com sua realidade. 

É necessário, então, gerir o conflito de modo positivo, a fim de não 

desencadear novos problemas e alimentar um sistema tão assolado por inúmeras 

demandas, como é o caso do Poder Judiciário brasileiro. A gestão adequada é 

garante de melhorias para toda a cadeia social, expressa na política do ―ganha-

ganha‖, sendo a mediação e a conciliação mecanismos que podem propiciar efetivo 

acesso à Justiça, inclusive para aqueles que nem sequer conseguem estabelecer 

um diálogo assentado na análise do problema real.  

Segundo Cappelletti e Garth (2002, p.8), entende-se o acesso à Justiça 

―[...] como o sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou 

resolver seus litígios sob os auspícios do Estado [...]‖. Essa conceituação deve ser 

analisada com certos cuidados e atenção, na medida em que não parece adequado 

direcionar toda e qualquer demanda para o Poder Judiciário. No Brasil, o Poder 

Judiciário concluiu o ano de 2017 com o quantitativo de 80,1 milhões de processos 

em tramitação, os quais ainda esperam solução definitiva. Desses, 14,5 milhões, 

que correspondem a 18,1% de todos em tramitação, estavam suspensos ou 

sobrestados ou em arquivo provisório, aguardando algum andamento (BRASIL, 

2018l, p.73). 

Acredita-se que o Poder Judiciário não pode ser demandado de maneira 

aleatória e que os mecanismos da gestão de conflitos, em especial a mediação e a 

conciliação, estão dispostos à população como responsáveis por um melhor acesso 

à Justiça; não com a finalidade de substituir o referido Poder, mas de auxiliá-lo no 

tratamento adequado para o conflito que denote características nas quais os meios 

equivalentes se mostram como mais apropriados da gestão.   

Antes de aprofundar os estudos em torno da mediação e da conciliação 

como mecanismos equivalentes da gestão de conflitos, convém investigar a relação 
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entre estes institutos e o tema da Teoria do Conflito, na medida em que se costuma 

afirmar o conflito como algo intrínseco à própria condição humana, ou seja, atrelado 

a qualquer agrupamento social estabelecido. 

Mas, entender o conflito como um fenômeno inerente à condição humana 

merece ressalvas, e, nesse sentido, há de se compreender que a existência precede 

a essência; ou seja, não há uma essência (condição) pronta e acabada, já que a 

mesma se constrói durante a existência. Segundo Sartre (1978, p.6): 

 

[...] o homem primeiramente existe, se descobre, surge no mundo; e que só 
depois se define. O homem, tal como concebe o existencialista, se não é 
definível, é porque primeiramente não é nada. Só depois será alguma coisa 
e tal como a si próprio se fizer. [...] O homem é, não apenas como ele se 
concebe, mas como ele quer que seja, como ele se concebe depois da 
existência, como ele se deseja após este impulso para a existência; o 
homem não é mais que o que ele faz. 

 
 

Sob tal ponto de vista, não parece adequado afirmar, de maneira 

generalizada, que todo homem é um ser conflituoso, uma vez que lhe retiraria a 

possibilidade de se descobrir e se definir. Logo, Sartre (1978, p.7) defende que:  

 

Se, com efeito, a existência precede a essência, não será nunca possível 
referir uma explicação a uma natureza humana dada e imutável; por outras 
palavras, não há determinismo, o homem é livre, o homem é liberdade. [...] 
É o que traduzirei dizendo que o homem está condenado a ser livre. 
Condenado porque não se criou a si próprio; e, no entanto, livre porque, 
uma vez lançado ao mundo, é responsável por tudo quanto fizer.  
 
 

Por outro lado, o conflito não pode ser visto necessariamente como uma 

perspectiva ruim do homem. Aliás, como bem salienta Silva (2013, p. 103), trata-se 

de ―um componente essencial para o desenvolvimento humano‖, que apresenta 

condição dinâmica, cíclica e relacional. Em razão da relação com o aspecto social, o 

homem adquire uma complexa carga valorativa e perceptiva, não sendo facilmente 

definido. Ainda em consonância com o pensamento de Silva (2013, p. 104), é 

possível constatar que ―o modo como o conflito afeta as pessoas é que o definirá 

como positivo ou negativo‖.  

Importa ponderar, nesse estágio de desenvolvimento do tópico, e numa 

perspectiva que considere o objeto do presente estudo, que o homem ruim, em um 

primeiro momento, resistiria à gestão do conflito pelos meios consensuais.  Daí a 
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importância de se destacar que o homem não é, de forma geral, um ser 

necessariamente conflituoso.    

Há de se considerar, também, que o homem é um ser em constante 

evolução. Na visão de Sartre (1978, p. 21), ―[...] o existencialismo dispensa-o de todo 

julgamento deste gênero; o existencialista não tomará nunca o homem como fim, 

porque ele está sempre por fazer‖. 

É possível constatar que, em determinadas situações, o diálogo não é 

bem construído quando o indivíduo não está aberto à mudança ou não é claro nos 

seus fins e objetivos. Logo, para que o espírito de pacificação social seja alcançado, 

é preciso que o consenso seja bem planejado e trabalhado. Caso contrário, o litígio 

continuará existindo e não chegará a um fim.  

Não há que se falar em competição, em política ganha-perde; porém, 

para se atingir um fim é preciso ―abrir mão‖ do individualismo e do autoritarismo e 

pensar além de si mesmo. Ambas as partes são dotadas de capacidade para a 

construção de um fim positivo baseado na política ganha-ganha. Todavia, Hobbes 

(2009, p. 94) preceitua que: 

 

Dessa igualdade de capacidade entre nós resulta a igualdade de esperança 
quanto ao nosso fim. Essa é a causa pela qual os homens, quando desejam 
a mesma coisa e não podem desfrutá-la por igual, tornam-se inimigos e, no 
caminho que conduz ao fim (que é, principalmente, sua sobrevivência e, 
algumas vezes, apenas seu prazer), tratam de eliminar ou subjugar uns aos 
outros.  
 
  

Verifica-se que a inimizade construída ao longo desse caminho pela falta 

de renúncia e equilíbrio entre as pessoas acaba por resultar em uma verdadeira 

competição, a qual é impulsionada pela vontade de ambas as partes se atacarem 

até atingirem o que almejam, pois de acordo com Hobbes (2009, p. 95), a guerra 

não é apenas definida como ―a batalha ou o ato de lutar, mas o período de tempo 

em que existe a vontade de guerrear [...]‖. Sendo assim, não é exitosa a percepção 

de que o conflito possa cessar enquanto não perecer a vontade de litigar.  

Na visão de Falcão (1997, p. 116), compreende-se que o Estado 

Hobbesiano é ―[...] dotado de autoridade absoluta e necessária. Somente assim será 

evitado o estado permanente de guerra. Perante o Estado, nenhum cidadão pode 

invocar direitos‖.  Diante de tal cenário, não seria possível uma construção pacífica 

de um conflito em virtude da falta de liberdade de manifestação de uma parte, 
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considerada a mais fraca, em comparação com a onipotência de outra, no caso o 

Estado, o que desequilibraria a relação.   

Reitera-se ainda que o pensamento de Sartre, no que diz respeito à 

essência e a existência, também afasta o pseudoproblema suscitado pelo 

contratualismo democrático de Rousseau (2001, p. 15) quando afirma que ―renunciar 

à liberdade é renunciar à qualidade de homem, aos direitos da humanidade, e até 

aos próprios deveres [...]‖. No entanto, se não houver liberdade, não há construção 

pacífica, desvirtuando a própria natureza da mediação e da conciliação, já que são 

pautadas pelo princípio da autonomia da vontade das partes; ou seja, os envolvidos 

são livres para transacionarem, gerirem o conflito que os instiga.  

Por fim, merece ressaltar que o Direito está disponível para os homens, 

sejam bons ou maus, egoístas ou solidários. De acordo com Vasconcelos (2006, p. 

14): 

 

O que a norma é, pura e simplesmente, é previsão. Modelo de conduta 
diante de fatos relevantes para o convívio social. Quando acontece o fato da 
previsão, seja natural ou humano, nasce o Direito. E só se origina ele desse 
modo, e de nenhum outro mais. O que se discute, no Judiciário ou fora dele, 
é apenas se houve e nunca, se haverá Direito. Simplesmente, por não se 
poder determinar comportamentos futuros, mas apenas predizê-los. Nas 
consultorias jurídicas é que se examina, preventivamente, se haverá e como 
haverá Direito. Porque aí, sim, planejam-se formas de conduta.  
 

 
Sendo assim, é possível, de acordo com Monteiro (2005, p. 130), que ―[...] 

havendo conflitos, o que é inevitável em sua completude, o Direito é responsável 

pela criação de mecanismos para dirimi-los‖. Por essa razão, pode-se através do 

Direito, em especial pela aplicação dos mecanismos da gestão de conflitos 

retromencionados, trabalhar a lide de forma preventiva com a quebra de barreiras e 

individualismos, a fim de evitar que o problema se intensifique e gere maior 

acirramento dos ânimos. 

Em uma visão similar, Vasconcelos (2006, p. 252) ainda define que: 

 

[...] A natureza do Direito, seu sinal individualizador, é a intersubjetividade, a 
saber, a situação de ter-que-ser-para-o-outro em que as partes se 
encontram. Onde quer que tal fenômeno se manifeste, aí há Direito. E toda 
norma que contemple o momento da intersubjetividade não pode deixar de 
ser norma jurídica.  
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Por isso, utilizar a mediação e a conciliação como instrumentos do Direito, 

em prol da pacificação social é colocar-se no lugar do outro, compreendendo sua 

intersubjetividade como garantidor de um acesso à Justiça mais efetivo na busca de 

um melhor tratamento do conflito.  

 

2.1 Acesso à Justiça  

 

Com base em Cappelletti e Garth (2002, p. 9), o conceito de acesso à 

Justiça adquiriu maior importância e transformou-se em um espectro mais amplo, 

tendo em vista que, nos Estados liberais burgueses dos séculos XVIII e XIX, os 

trâmites procedimentais adotados eram pensados sob a ótica mais individual, ou 

seja, o direito à proteção judicial do Estado era expresso como o formato de a 

pessoa propor ou contestar uma ação.  

Com procedência em tal realidade, ainda de acordo com o pensamento 

de Cappelletti e Garth (2002, p. 8), acredita-se ser preciso obedecer à ordem natural 

do sistema, o qual, em primeiro lugar, deve ser igualmente acessível a todos e, em 

segundo, há de produzir resultados que sejam, além de individuais, também 

socialmente justos.  

Percebe-se, mediante a conceituação anteriormente exposta, que não é 

fácil compreender o acesso à Justiça visando o equilíbrio da balança, ou seja, 

pensar a igualdade de modo amplo e obter resultados peculiares. De acordo com 

Braga (2016, p. 16), a mentalidade do brasileiro é muito voltada para a possibilidade 

no ingresso em juízo com o fito de buscar a efetivação de um direito do qual se é ou 

intenta ser titular. Assim, a mecânica do sistema judiciário é alimentada diariamente 

por novas demandas, o que tende só a aumentar a morosidade pela quantidade de 

processos em tramitação.    

Seguindo a lógica mostrada, há de se considerar o fato de que pensar o 

acesso à Justiça, sob tal perspectiva, conforme Cappelletti e Garth (2002, ps. 12-

13), é restringir o acesso à justiça como o mais básico dos direitos humanos sob os 

auspícios formais do Estado, desconsiderando outras modalidades auxiliares da 

gestão de conflitos que podem auxiliar o Judiciário a operar a lei substantiva e, 

assim, buscar benefícios em prol do influxo social causado mediante a visão 

restritiva de litigiosidade. 
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Concorda-se que o acesso à justiça deve ser vislumbrado de forma mais 

ampla, sob a perspectiva de um sistema multiportas e não apenas com enfoque 

único na gestão pelo litígio. Portanto, a mediação e a conciliação seriam propostas 

para a efetivação do referido acesso com aplicabilidade nos possíveis casos de 

resolução pela via consensual.   

Em virtude desse panorama delineado, faz-se necessário ampliar a 

pesquisa, transpondo as unidades judiciárias até os tribunais; e utilizar 

conhecimentos provenientes de outras áreas do saber, tais quais a Sociologia, a 

Economia, a Psicologia, a Ciência Política, como um meio de melhor entender o 

problema do acesso. Denota-se que essa visão pertence a um panorama de 

complicado alcance, haja vista a existência de muitos fatores que afetam o referido 

panorama jurídico, os quais serão mencionados a seguir.  

 

2.1.1 Honorários advocatícios 

 

Pensar o acesso à Justiça no âmbito macroeconômico é procurar vencer 

as principais barreiras a serem transpostas, dentre as quais, o elevado dispêndio 

com honorários advocatícios. Conforme Cappelletti e Garth (2002, p. 16), pode-se 

assinalar que os honorários advocatícios são considerados as despesas individuais 

mais importantes para os demandantes, principalmente em situações que envolvem 

causas com valores bem pequenos.  

Com efeito, se a demanda tiver de ser resolvida pelo caminho 

convencional, ou seja, mediante o processo judiciário formal no Juizado Especial 

Cível, os custos podem ultrapassar o montante da controvérsia. Merece destacar, 

como exemplos, cobrança de dívida de baixo valor, conflitos entre vizinhos e de 

condomínio, questões que envolvam direito do consumidor e assuntos de trânsito. 

Todavia, o art. 9º (BRASIL, 2018c) da Lei nº 9.099/95 preceitua que a assistência 

por advogado nas causas de valor até vinte salários mínimos é facultada às partes, 

sendo obrigatório apenas nas causas de valor superior ao fixado anteriormente1.     

Em face da situação narrada, não é tarefa simples garantir uma paridade 

de armas quando uma das partes está representada por advogado e a outra não. O 

art.133 (BRASIL, 2018a) da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

                                                           
1
 Art. 9º. Nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, 

podendo ser assistidas por advogados; nas de valor superior, a assistência é obrigatória.  
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ressalta o papel do advogado como figura indispensável à administração da Justiça. 

E, de fato, é.  

Jorge Neto (2018, p. 219) salienta que é muito difícil julgar processos nos 

quais uma das partes está sem advogado, porquanto o magistrado não poderia 

completar a ausência do causídico, pois romperia com o princípio da imparcialidade, 

já que não é possível atuar a favor ou de modo contrário a qualquer das partes. 

Cumpre chamar atenção para o fato de que advogados exercem papel 

indispensável ou essencial na defesa daqueles que demandam em processo judicial. 

Tal classe auferiu mais autonomia com a edição do Estatuto da Ordem dos 

Advogados do Brasil, que passou a viger em 1994, quando trouxe mudanças no 

pagamento dos advogados, causando grande distorção.  

De acordo com Jorge Neto (2018, p. 230), a nova legislação da Ordem 

trouxe esta distorção, pois, até 1994, a lei brasileira estabelecia que a parte vencida 

em uma disputa judicial pagaria à parte vencedora um valor pertinente à indenização 

em razão dos custos com advogado. Tal importância seria, portanto, arbitrada pelo 

magistrado, em percentuais de 10% a 20%, seja recaindo sobre a quantia da 

condenação ou no valor da causa.  

Ainda em consonância com Jorge Neto (2018, p. 230), no que tange aos 

honorários, desde 1994, os valores deixaram de ser da parte vencedora e passaram 

a figurar como propriedade do próprio advogado. Neste caso, concorda-se que o 

principal efeito negativo produzido com tal situação é que fica praticamente 

impossível à parte vencedora conseguir a recomposição integral de quem reclama 

algum direito, pois o advogado receberia o valor dos honorários de quem o contratou 

e a parte vencida ainda pagaria ao advogado do vencedor as despesas que o 

vencedor teve com ele.  

Ante, apenas, uma barreira apresentada ao acesso à Justiça, verifica-se 

que não se pode pensar em tais obstáculos de modo não inter-relacionado com 

outros fatores. Como visto, o sistema não foi pensado para os demandantes com 

baixo nível econômico e educacional, pois não poderiam apontar os próprios 

argumentos de modo eficiente pelo desconhecimento jurídico ou falta de recursos, já 

que seria menos propício se pensar, como maneira de equilibrar mais a balança, na 

atuação de um juiz muito ativo.  

Os mecanismos da gestão de conflitos, todavia, a mediação e a 

conciliação, estão dispostos a todos, inclusive, aos menos favorecidos, de maneira a 
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auxiliá-los por via da Defensoria Pública. No caso do Estado do Ceará, no referido 

âmbito, existe o Núcleo de Soluções Extrajudiciais (NUSOL), o qual trabalha com a 

mediação familiar, ou seja; presta atendimento aos assistidos, com destaque para 

casos relacionados à guarda, divórcio consensual e acordo de alimentos.  

 

2.1.2 Assistência judiciária e a advocacia pro bono 

 

A assistência judiciária aos mais necessitados e a advocacia pro bono 

são fatores que contribuem na ampliação do conceito de acesso à Justiça. Com 

base em Cappelletti e Garth (2002, p. 35), pode-se afirmar que uma das maiores 

realizações de reforma da assistência judiciária se deu na Áustria, Inglaterra, 

Holanda, França e, na época, Alemanha Ocidental, sendo conhecida por sistema 

judicare, o qual é entendido como um sistema de assistência judiciária em que é 

garantido um direito assegurado a todos os que se enquadram nos termos da lei e 

os advogados particulares são pagos pelo Estado.  

É preciso entender que a lógica do sistema judicare visa garantir a 

mesma representação judiciária àqueles que não podem pagar por um advogado 

particular e o Estado arcaria com o custo de honorários. Tal sistema, contudo, foi 

muito criticado, porque possuía, segundo Cappelletti e Garth (2002, p. 36), uma 

visão muito limitada, pelo simples fato de não fornecer assistência perante grande 

parte dos tribunais especiais.  

Logo, o referido modelo de assistência judiciária foi alvo de muitas 

críticas, quebrando o paradigma do custo, porém, fez pouco para atacar entraves 

vivenciados pelos pobres. Com suporte na visão de Cappelletti e Garth (2002, p. 38), 

o profissional que exerce prestação assistencial, de fato, não encoraja muito os mais 

necessitados na busca por melhor compreensão de seus direitos e identificação de 

supostas áreas que possam se aproveitar dos remédios jurídicos. Além disso, 

cumpre destacar a utilização do sistema judicare para casos mais específicos, 

deixando os problemas familiares para discussão em outra seara.  

Existe, ainda, a assistência judiciária mediante a remuneração de 

advogados pelos cofres públicos, muito utilizada no modelo dos Estados Unidos, a 

qual tem objetivo diverso do sistema judicare, anteriormente explicado. Nesse 

sentido, o grande diferencial, seguindo a esteira de pensamento de Cappelletti e 

Garth (2002, p. 39), seria realizar um trabalho de conscientização das pessoas mais 



24 

 

humildes no aspecto de seus direitos e o modo de obtê-los mediante representação 

por seus advogados, os quais exerceriam um papel de auxílio nesse processo. Isso, 

de certa maneira, iria contribuir para a maior aproximação da comunidade com a 

classe advocatícia, mediante a ajuda que os mais necessitados iriam receber, a fim 

de lutarem pelos seus direitos de modo mais eficiente no sistema amplo de Justiça, 

ou seja, fora ou dentro dos tribunais.  

É nesse sentido que a assistência judiciária tem o fito de apoiar os 

interesses difusos ou de classes dos mais humildes. Portanto, os escritórios 

reuniriam advogados para auxiliar os pobres a reivindicar direitos e atuar por eles, 

como classe, por intermédio da criação de uma categoria de advogados eficientes.  

Tartuce (2016) assevera que os problemas devem ser enfrentados de 

maneira simultânea, mediante a busca pelo aperfeiçoamento da promoção do 

acesso à Justiça aos mais necessitados; além de se procurar o aprimoramento das 

regras processuais e da administração da Justiça, sem deixar de proporcionar 

mecanismos para lides que podem ser tratadas eficazmente por técnica peculiar. 

Sendo assim, é possível adotar distintas abordagens e diretrizes quando se trata de 

acesso à Justiça.   

Note-se que, no Brasil, o método de assistência judiciária àqueles que 

não podem custeá-lo tem valor imprescindível. No entanto, é de grande valia 

considerar que tais métodos ainda encontram obstáculos na prática forense, já que 

ainda existem advogados que dedicam boa parte de seu tempo à atividade 

remunerada e se esquecem de prestar assistência voluntária e gratuita para 

promoção do acesso à Justiça aos que mais precisam.  

A advocacia pro bono tem previsão no art. 30 (BRASIL, 2018j) da 

Resolução nº 02/2015 (Novo Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados 

do Brasil)2, mas, não se pode exigir a mesma atuação entre um advogado individual 

e um grande escritório de advocacia, em razão de se tratarem de contextos 

                                                           
2
 Art. 30. No exercício da advocacia pro bono, e ao atuar como defensor nomeado, conveniado ou 

dativo, o advogado empregará o zelo e a dedicação habituais, de forma que a parte por ele assistida 
se sinta amparada e confie no seu patrocínio.  
§ 1º Considera-se advocacia pro bono a prestação gratuita, eventual e voluntária de serviços jurídicos 
em favor de instituições sociais sem fins econômicos e aos seus assistidos, sempre que os 
beneficiários não dispuserem de recursos para a contratação de profissional.  
§ 2º A advocacia pro bono pode ser exercida em favor de pessoas naturais que, igualmente, não 
dispuserem de recursos para, sem prejuízo do próprio sustento, contratar advogado.  
§ 3º A advocacia pro bono não pode ser utilizada para fins político-partidários ou eleitorais, nem 
beneficiar instituições que visem a tais objetivos, ou como instrumento de publicidade para captação 
de clientela. 
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diferentes, onde o primeiro é autônomo e depende de contraprestação pecuniária de 

suas atividades exercidas para sobrevivência e o segundo tem volume de demandas 

bem maior e vários profissionais atuando, sendo pagos pelo empregador para 

prestação de serviços.  

Com esteio na explicação do problema, é forçoso salientar que a 

gratuidade na prestação de serviços advocatícios não dispensa o profissional de 

atuar com qualidade, responsabilidade em prol do assistido, seja em processo 

judicial ou em acordos extrajudiciais. Ressalta-se que o acesso diz respeito à 

Justiça, e não ao Judiciário, e tem caráter subsidiário, já que não visa a substituir o 

Estado na prestação de assistência gratuita aos mais necessitados por via das 

defensorias públicas. Neste caso, a advocacia pro bono ampliaria o acesso à 

Justiça, ultrapassando aos convênios realizados pelo Poder Público. 

Em relação à Defensoria Pública, há de se considerar no art. 134 

(BRASIL, 2018a) da CRFB/88 ser uma instituição permanente que visa prestar 

orientação jurídica, além de promover os direitos humanos na esfera judicial e 

extrajudicial e garantir direitos individuais e coletivos de forma gratuita a quem for 

desprovido de recurso para custeá-los.  

 No que diz respeito à realidade do Estado do Ceará, o Quadro 1 abaixo, 

aponta a quantidade de defensores públicos nas mais diversas entrâncias, levando 

em conta a atuação na capital e interior:  

 

Quadro 1 – Resumo de Defensores Públicos do Estado do Ceará 

Entrâncias Situação funcional 

Ativos Aposentados Aguardando 
aposentadoria 

Afastados Total 

Defensor de 
Entrância 
Inicial   

89    89 

Defensor de 
Entrância 
Intermediária 

55 1   56 

Defensor de 
Entrância 
Final  

119 54   173 

Defensor de 
2º Grau de 
Jurisdição 

45 39   84 

TOTAL 
 

308 94   402 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados disponibilizados pelo Ceará (2018b) 
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Vale ressaltar que a divisão em entrâncias é categorizada com base no 

art. 10 (CEARÁ, 2018d) da Lei Complementar nº 06 de 28 de abril de 19973, a qual 

cria a Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará, definindo sua competência e 

outras providências. É possível perceber, a partir do Quadro 1, que existem 308 

defensores ativos e 94 que se aposentaram no Estado do Ceará.  

 

2.1.3 Gratuidade da Justiça  

 

A Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Novo Código de Processo Civil) 

preceitua no rol exemplificativo do seu art. 98 (BRASIL, 2018f) que tanto a pessoa 

física quanto jurídica, seja ela brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

terão direito à gratuidade da Justiça consoante a lei. Há de se mencionar, ainda, o 

amparo na Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, como meio de subsidiar a 

assistência jurídica prestada pela advocacia dativa de maneira infraconstitucional.  

Desse modo, a parte, inicialmente, pode nem precisar da gratuidade da 

Justiça; porém, pode ser atingida pela insuficiência de recursos ainda no primeiro 

grau, antes da fase recursal. Considera-se, com efeito, que o conceito de 

necessitado previsto em lei não se baseia em critérios objetivos; portanto, entende-

se que têm direito ao benefício da gratuidade aqueles que não possuem condições 

                                                           
3
 Art. 10. A Carreira de Defensor Público é constituída por cargos de provimento efetivo, providos por 

concurso público de provas e títulos, organizada nas seguintes entrâncias e categorias:  
I - Defensores Públicos de 2º Grau, que atuarão junto aos órgãos judiciários de 2º grau de jurisdição e 
Tribunais Superiores, com lotação nos órgãos de atuação das Defensorias de 2º Grau, podendo 
exercer suas atribuições excepcionalmente na Entrância Final, por imperiosa necessidade dos 
serviços institucionais, por ato do Defensor Público Geral; 
II – Defensores Públicos de 1º Grau, distribuído nas seguintes Entrâncias: 
a) Defensor Público de Entrância Final, lotado nos órgãos de atuação das Defensorias de Entrância 
Final; 
b) Defensor Público Auxiliar de Entrância Final, que atuará em auxílio às Defensorias Públicas da 
macrorregião à qual estiver vinculado; 
c) Defensor Público de Entrância Intermediária, com lotação nos órgãos de atuação das Defensorias 
de Entrância Intermediária; 
d) Defensor Público Auxiliar de Entrância Intermediária, que atuará em auxílio às Defensorias 
Públicas da macrorregião à qual estiver vinculado; 
e) Defensor Público de Entrância Inicial, com lotação nos órgãos de atuação das Defensorias de 
Entrância Inicial; 
f) Defensor Público Auxiliar de Entrância Inicial, que atuará em auxílio às Defensorias Públicas da 
macrorregião à qual estiver vinculado. 
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de arcar com os custos relativos ao processo, de forma a não comprometer o próprio 

sustento e o da sua família.    

Sob tal perspectiva, mesmo com alguns obstáculos no panorama jurídico 

brasileiro, pode-se constatar que, desde a Constituição de 1988, houve ampliação 

dos direitos sociais, como a fixação do limite inferior para aposentadorias e pensões 

em um salário-mínimo, destinado a todos os deficientes físicos e aos maiores de 65 

anos, independentemente de terem contribuído para a previdência (CARVALHO, 

2008, p. 206). 

Tais avanços foram muito importantes, todavia, na percepção de Carvalho 

(2008, p. 214-215):  

 
O Judiciário também não cumpre o seu papel. O acesso à justiça é limitado 
a pequena parcela da população. A maioria ou desconhece seus direitos, 
ou, se os conhece, não têm condições de os fazer valer. Os poucos que dão 
queixa à polícia têm que enfrentar depois os custos e a demora do processo 
judicial. Os custos dos serviços de um bom advogado estão além da 
capacidade da grande maioria da população. Apesar de ser dever 
constitucional do Estado prestar assistência jurídica gratuita aos pobres, os 
defensores públicos são em número insuficiente para atender à demanda. 
Uma vez instaurado o processo, há o problema da demora. Os tribunais 
estão sempre sobrecarregados de processos, tanto nas varas cíveis como 
nas criminais. Uma causa leva anos para ser decidida. O único setor do 
Judiciário que funciona um pouco melhor é o da justiça do trabalho. No 
entanto, essa justiça só funciona para os trabalhadores do mercado formal, 
possuidores de carteira de trabalho. Os outros, que são cada vez mais 
numerosos, ficam excluídos. Entende-se, então, a descrença da população 
na justiça e o sentimento de que ela funciona apenas para os ricos, ou 
antes, de que ela não funciona, pois os ricos não são punidos e os pobres 
não são protegidos.  

 

 

Acredita-se que o número de defensores públicos não é insuficiente para 

a realidade do Estado do Ceará, conforme demonstrado no Quadro 1, porém, o 

retromencionado autor aborda tal problemática de forma genérica no país, ou seja; 

desprovido de estudo específico para a realidade de cada localidade. Como única 

ressalva elencada, cumpre destacar a necessidade de realização de concursos 

públicos para suprir o número de 94 defensores aposentados, a fim de não 

comprometer a estrutura do sistema judiciário.    

Nesse sentido ainda, Vaz (2014, p. 238) preceitua que existe contradição 

entre os ideais de justiça e de legitimidade, ensejando situações que podem ser 

exemplificadas pela existência de profunda desigualdade, no que diz respeito ao 

acesso à Justiça pelos cidadãos como prerrogativa básica de efetivação de direitos; 
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em especial, para a gama de pessoas que se encontram sob os auspícios de regras 

coletivas de ―dever-ser‖.  

Na ideação de Mellim Filho (2012, p. 84), o acesso à Justiça encontra 

ainda grandes obstáculos no caso de ―[...] demandas contra o Estado (entendido 

esse como a União, os Estados, os Municípios e demais entes paraestatais)‖, onde 

são estreitadas as possibilidades da gestão de conflitos em face de particulares, 

considerados vítimas de um sistema judiciário, o qual é caracterizado pela enorme 

capacidade protelatória.  

Mediante finalidade comprobatória de tal panorama, vale ressaltar que a 

taxa de congestionamento, segundo Brasil (2018l, p. 72): 

 

É o indicador que mede o percentual de casos que permaneceram 
pendentes de solução ao final do ano-base, em relação ao que tramitou 
(soma dos pendentes e dos baixados). Cumpre informar que, de todo o 
acervo, nem todos os processos podem ser baixados no mesmo ano, 
devido a existência de prazos legais a serem cumpridos, especialmente nos 
casos em que o processo ingressou no final do ano-base. 

 

 A referida taxa no Estado do Ceará foi de 76% no 1º grau e de 70% no 2º 

grau (BRASIL, 2018l, p. 116). Por essa razão, ainda é grande o número de 

processos pendentes de uma boa gestão ao final do referido ano-base.  

Sob a visão de Tartuce (2016), é válido assegurar que a busca de 

soluções precisa ser multidimensional, ou seja, as mudanças concebidas devem 

levar em consideração, além de modificações procedimentais no que tange à gestão 

de conflitos judicializados, a participação de leigos bem como de meios variados de 

tratamento de controvérsias.  

Ainda em consonância com o pensamento anterior, Lorencini (2012, p. 

57) afirma que: 

 

Sistema multiportas é o complexo de opções que cada pessoa tem à sua 
disposição para buscar solucionar um conflito a partir de diferentes métodos; 
tal sistema (que pode ser ou não articulado pelo Estado) envolve métodos 

heterocompositivos (adjudicatórios) e autocompositivos (consensuais), com 
ou sem a participação estatal. 

 

Assim sendo, denota-se que o sistema multiportas oferece diversos canais 

aptos a sugerirem uma resposta adequada à situação em que se encontra cada 

interessado, de modo a possibilitar a composição de controvérsias.  Logo, é possível 
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elencar a existência dos problemas retromencionados no que tange ao acesso à 

Justiça; dentre eles, sua limitação à pequena parcela da população, bem como o 

desconhecimento dos seus direitos pela maioria dos brasileiros (principalmente, os 

mais necessitados), o alto valor dos custos e a demora processual.  

 

2.1.4 As três grandes ondas de Cappelletti e Garth  

 

Considerando o levantamento, em seção anterior, dos problemas que 

representam entraves ao acesso à Justiça, cumpre destacar as três grandes ondas 

propostas por Cappelletti e Garth e que, em alguma medida, referem-se aos 

referidos entraves ou ―barreiras‖.    

 Esses autores (2002, p. 31) apontam soluções práticas para as citadas 

dificuldades, com escora em três grandes ondas: a primeira diz respeito à 

assistência judiciária para os pobres; a segunda, à representação dos interesses 

difusos, especialmente nas áreas de proteção ambiental e direito do consumidor; e a 

terceira, ao acesso à representação em juízo.   

A primeira onda defendida por Cappelletti e Garth (2002, p. 31) refere-se 

à dimensão de serviços jurídicos para os mais necessitados, mediante a figura das 

Defensorias Públicas e convênios firmados com a OAB. Na maior parte das 

sociedades modernas, a assistência do advogado é cada vez mais indispensável 

para garantir o direito do assistido com o fito de interpretar leis e outros dispositivos 

complexos e que sempre se atualizam.  

Em termos gerais, pelo que se considera a primeira onda, presta-se 

assistência gratuita aos hipossuficientes, de forma prévia e informativa; sendo 

realizada pelas entidades ou órgãos prestadores de tais serviços, os quais são 

remunerados pelos cofres públicos.   

Pode-se constatar assim que, na primeira onda de acesso à Justiça 

existem grandes limitações ao sistema oferecido de assistência judiciária, porque os 

advogados mais experientes tenderiam a maior dedicação e esforço em causas que 

lhes rendessem honorários. Pensar o referido acesso por esse canal único seria 

uma visão muito restritiva, segundo Cappelletti e Garth (2002, p. 47), haja vista que 

a quantidade de pessoas desprovidas de recursos ganha amplitude, a cada dia, na 

busca por direitos novos e não apenas fundados na tradição.  
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A assistência judiciária prestada mediante advocacia pro bono não ganha 

tanta relevância porque poucos causídicos se interessam em realizar tais atividades, 

pelo fato de não receberem uma contraprestação pelo serviço que prestam. Com 

origem em tal raciocínio, Cappelletti e Garth (2002, p. 47) asseguram que a 

assistência judiciária não pode trazer soluções para problemas de causas 

individuais.   

A segunda onda de acesso à Justiça apontada por Cappelletti e Garth 

(2002, p. 49) ensejou diversas mudanças no processo civil, sendo a preocupação 

quanto aos interesses difusos considerada a diretriz primordial, já que estes eram 

negligenciados em decorrência da concepção tradicional do processo civil. Ante a 

situação configurada, o processo se restringia a duas partes que pleiteavam a 

solução de controvérsia em face de interesses individuais.  

De efeito, há de se considerar que com a massificação dos interesses, 

típico de uma sociedade de massa, há de se contemplar e regular o direito da 

coletividade. Além disso, a dificuldade se voltava, com esteio em Cappelletti e Garth 

(2002, p. 50), para condições de legitimidade, regras procedimentais e atuação de 

juízes, nem sempre afeitos ao tratamento dos interesses difusos.   

As reformas legislativas e decisões dos tribunais, contudo, vieram à tona 

em relação ao Direito Público, que passou a ganhar maior respaldo em relação aos 

assuntos voltados à política pública da época. Assim sendo, Cappelletti e Garth 

(2002, p. 51) defendem o argumento de que a legitimação ativa, bem como às 

reformas retromencionadas passaram a permitir que indivíduos ou grupos atuem em 

favor de interesses difusos, acarretando, inclusive, transformações no papel do juiz. 

Merece destacar, ainda, que surgiu a necessidade de um representante para agir 

em prol da coletividade, tendo em vista que quando se trata de direitos difusos, nem 

todos os interessados podem comparecer em juízo e serem ouvidos.  

Segundo Mendes e Da Silva (2015, p. 54), existem advogados privados, 

no âmbito forense, que prestam serviços de tutela de interesse coletivo, mas não 

são especialistas na gestão de tais dissídios, principalmente, em matéria 

consumerista e de direito ambiental. Ressalta-se que, além de inexistir uma 

legislação adequada e sistematizada para a proteção dos interesses difusos e 

coletivos, os representantes da área jurídica não se encontram suficientemente 

preparados para adentrar o caráter ampliativo de tais conflitos.  
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Vale mencionar que, embora, na prática forense, muitas vezes isso não 

ocorra, uma das formas de representação de interesses difusos mais convencional é 

a chamada ação governamental, a qual deveria proteger o interesse público; porém, 

na verdade, na visão de Cappelletti e Garth (2002, p. 51), distancia-se desse 

propósito idealizador, ―tanto em países de common law, como em países de sistema 

continental europeu‖.  É por tais motivos que a segunda onda poderia resultar uma 

alta taxa de congestionamento no Poder Judiciário brasileiro, já que uma ação 

coletiva mal ajuizada geraria inúmeras demandas individuais não cumpridas de fato.  

Como visto, a terceira onda mencionada por Cappelletti e Garth (2002, p. 

67) reflete uma concepção mais estendida sob nova abordagem de acesso à justiça. 

Com base no que já foi apresentado, pode-se elencar que alguns avanços foram 

obtidos nos programas de assistência judiciária aos pobres, no que tange à 

conscientização de seus direitos, bem como na representação dos interesses 

difusos. Trata-se, por essa razão, de um caminho que merece ser ampliado para 

além dos mais necessitados, ou seja, deve abranger o público em geral pelas 

reivindicações dos novos direitos sociais.  

Alvim (2003) preceitua que diante das três ondas apresentadas por 

Cappelletti e Garth, a que considera mais importante é a terceira, tendo em vista 

uma série de medidas, dentre elas, a reestruturação do Poder Judiciário; bem como 

o simples fato de se procurar simplificar processos e procedimentos, além da 

existência de uma via recursal que recai num espírito de disputa entre parte 

vencedora e perdedora, a qual gera, até mesmo, relação de submissão entre elas. 

Tal autor lembra ainda que o problema maior é de saída do Judiciário em um prazo 

razoável, tendo em vista que a Justiça brasileira não é célere e o autor da demanda 

pode não usufruir do seu direito ainda em estado vital. De fato, o obstáculo causado 

pela morosidade afeta o desenvolvimento progressivo da qualidade da prestação 

jurisdicional.  

Por fim, diante das três ondas apresentadas, pode-se afirmar que 

nenhuma isoladamente cumpre seu papel integral de satisfação do acesso à Justiça 

no Poder Judiciário brasileiro. Quando se trata da via quantitativa, não há como 

proporcionar o direito fundamental de acesso a todos os sujeitos (hipossuficientes, 

interesses difusos e coletivos, etc) e, no aspecto qualitativo, a maior preocupação 

reside no acesso relacionado à entrada no Judiciário, sem levar em consideração a 

satisfação do legítimo interesse daquele que busca amparo da ordem jurídica.  
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Logo, a visão apresentada por Cappelletti e Garth precisa ser repensada 

para alcançar outros aspectos da advocacia, inclusive no plano extrajudicial; 

atraindo os meios equivalentes de jurisdição, como aptos a solucionar e gerir 

adequadamente conflitos com determinadas características, de modo a contribuir 

decisivamente para a implementação de um efetivo acesso à justiça.  

 

2.1.5 Visão de Mancuso  

 

A onda de reforma apresentada por Cappelletti e Garth encontra 

limitações no que diz respeito ao acesso à justiça. Conforme Mancuso (2009, p. 39), 

a função judicial nos dias de hoje ―[...] precisa ser urgentemente repensada e 

reciclada, colocando-se em pauta uma reavaliação dessa função estatal, que então 

deixaria de operar como uma oferta primária [...], para ser vista como uma cláusula 

de reserva‖.  

Nesse sentido, a função judicial seria reservada para os casos em que 

não puderam ser resolvidos pelos meios autocompositivos, por serem questões mais 

complexas ou que a própria natureza não comporte transação.  

A realidade atual do Poder Judiciário deve ser pensada pelos operadores 

do Direito e jurisdicionados, mediante a visão de que a prestação jurisdicional a 

cargo do Estado tem condição peculiar, ou seja, de acordo com o pensamento de 

Mancuso (2011, p. 51) ―[...] é de índole substitutiva e não excludente de outras 

soluções, não se enquadrando no mesmo gênero das prestações primárias 

(educação, segurança pública, transporte, saúde, saneamento básico)‖. Vale 

ressaltar, portanto, que as ditas prestações primárias merecem ser incrementadas, 

considerando-se o crescimento das respectivas demandas, bem como as 

possibilidades orçamentárias.  

É preciso entender que Mancuso (2009, p. 63) defende a ideia de que: 

 

[...] o acesso à Justiça, repaginado e compatibilizado com as características 
e necessidades da sociedade contemporânea e com as limitações 
orçamentárias do Estado, é de ser visto como uma cláusula de reserva, 
preordenada a atuar, subsidiariamente, em situações específicas: (i) casos 
que, por sua especial natureza ou determinação legal, exigem passagem 
judiciária, não comportando solução heterotópica: ações ditas necessárias, 
como anulação de casamento, ação direta de inconstitucionalidade, ações 
consumeristas coletivas.  
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Haja vista as três ondas oferecidas por Cappelletti e Garth, não se pode 

falar em acesso à Justiça de maneira plena. Tal conceito merece um destaque 

especial assentado na definição de Mancuso (2011, p. 24), o qual preceitua que o 

referido acesso: 

 

Não pode ser mais atrelado às práticas antigas e defasadas acepções – que 
hoje se podem dizer ufanistas e irrealistas – atreladas à vetusta ideia do 
monopólio da justiça estatal, [...], assim insuflando a contenciosidade ao 
interno da sociedade.   
 

Acredita-se que os mecanismos equivalentes da gestão de conflitos, em 

especial, a mediação e a conciliação, exercem papel fundamental na relação com o 

acesso à Justiça sob o prisma multidimensional, auxiliando, assim, o Poder 

Judiciário na perspectiva de um sistema multiportas de tratamento das controvérsias.  

Há de se atentar que a questão deve deixar de ser vista somente sob o 

prisma quantitativo, passando para um enfoque da qualidade do serviço prestado. É 

ilusório o raciocínio de que contratar mais servidores e juízes, construir fóruns ou 

ampliá-los; a fim de se atender a toda e qualquer demanda que adentra à porta 

gigantesca do Judiciário, irá solucionar os problemas atuais, sobretudo a dita ―crise 

numérica‖. Claro que se defende uma estrutura adequada, suficiente. Mas, antes de 

tudo, há de se readequar o próprio papel ou a missão do Judiciário. 

A respeito, pondera Mancuso (2011, p.152): 

 

A estratégia de expandir os Juizados Especiais (um, estadual, outro, 
federal, e outro ainda, da Fazenda Pública; construção de fóruns; aumento 
da competência ratione materiae et personae; elevação do valor das 
causas) é um caminho que preocupa no que tange ao objetivo a ser 
alcançado, pela boa razão de que por essa estratégia ampliativa não vem 
enfrentada a causa (a crescente cultura demandista, inclusive no que tange 
à chamada judicialização do cotidiano, tudo retroalimentado pela 
exacerbação da oferta), mas apenas se foca a consequência - o aumento 
da demanda – contexto que, todavia, poderia ser amenizado pela 
divulgação de outros modos e meios de prevenir conflitos. Sem isso, é 
compreensível que os Juizados Especiais tenham dificuldade para 
responder, em tempo razoável (CF/1988, art. 5º, LXXVIII) e sem perda da 
qualidade, à crescente pletora de processos.  

 

É de fundamental importância considerar que a visão vigorante hoje no 

Judiciário é a de uma cultura demandista, mediante a chamada judicialização do 

cotidiano. Além do mais, parte considerável das soluções buscadas são apenas 
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paliativas e servem unicamente para estancar o quadro crítico do número crescente 

de processos.  

Percebe-se que são inúmeras as dificuldades encontradas no Poder 

Judiciário brasileiro, dentre elas, a elevada taxa de congestionamento, a 

burocratização dos procedimentos e a demora na gestão do conflito.  

Talvez fosse possível romper, pelo menos em parte, com o modelo 

tradicionalista da cultura de sentenças quando todos, ou parte expressiva daqueles 

que tencionassem buscar o cumprimento de um direito pela via judicial, refletissem 

previamente se ele poderia ser melhor resolvido, por suas características, com base 

nos mecanismos da gestão de conflitos. Ou seja, é preciso que haja uma mudança 

de mentalidade nesse aspecto. Há de se considerar, no entanto, que a mudança de 

perfil cultural de um povo, ou mesmo dos operadores do direito, não acontece 

bruscamente, mas é preciso avançar mesmo que a passos pequenos.  

 

2.2 Processo como instrumento de acesso a uma ordem jurídica justa  

 

O processo moderno não é um fim em si mesmo, porquanto representa 

um instrumento eficaz de acesso a uma ordem jurídica justa e se coaduna com os 

princípios e fundamentos do Estado Democrático de Direito. Conforme leciona 

Dinamarco (2005), o processo é instrumento usado com a finalidade de se buscar a 

pacificação social, bem como a concretização de uma ordem jurídica justa, aferida 

com apoio nos chamados escopos metajurídicos do Estado, os quais são 

categorizados em social, político e jurídico.  

Mais do que isso, o processo é um instrumento que serve à Constituição, 

segundo Soares e Massine (2010, p.5), a qual ―atua no processo quando lhe garante 

os princípios constitucionais fundamentais para o seu fiel cumprimento, visando, 

com isso, a aplicação dos preceitos e garantias por ela estabelecidos‖. 

Nas ideações precisas de Cândido Dinamarco (2005, p. 27), é ―[...] o 

microcosmos democrático do Estado-de-direito, com as conotações da liberdade, 

igualdade e participação (contraditório), em clima de legalidade e responsabilidade‖. 

E é nessa perspectiva que se divisa o processo no experimento sob relação.  

Nessa perspectiva de processo, inserida no Estado Democrático de 

Direito brasileiro, o inc. XXXV do art. 5º da CRFB/88 deve ser entendido não como 

simples possibilidade de acesso ao Judiciário, mas como acesso a uma ordem 
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jurídica justa, na qual os meios equivalentes de jurisdição, como a mediação e a 

conciliação, assumem papel de destaque. 

Há certo encorajamento, neste aspecto, para ampliar a conjunção de 

reformas que incluem alterações nas modalidades de procedimento, mudanças na 

estrutura dos tribunais, bem como na utilização de mecanismos de solução de 

conflitos, dentre eles, a mediação como maneira de estabelecer relacionamentos 

contínuos e duradouros em busca da pacificação social.  

No caso do Ceará, merece destaque especial o maior incentivo aos mais 

necessitados, e até mesmo de outras classes mais favorecidas, a procurarem os 

núcleos de atendimento da gestão de conflitos extrajudiciais e judiciais e os Centros 

Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc`s) do Estado do Ceará, os 

quais são arrimados no diálogo, na cooperação pelo emprego dos mecanismos da 

mediação e da conciliação como meio de possibilitar maior canal de comunicação 

com a sociedade e garantir amplamente o acesso à Justiça. 

Na perspectiva de Gutierrez e Cunha (2015, p. 116), o caráter 

democrático pode ser ressalvado com apoio no princípio da autonomia da vontade 

das partes, o qual é considerado ―[...] um dos elementos essenciais da democracia, 

num regime político no qual os cidadãos são tratados e reconhecidos como pessoas 

livres e iguais em direitos e obrigações pelo Estado‖. 

 Nessas circunstâncias, há de se considerar que pensar o Estado 

Democrático de Direito é trabalhar os parâmetros legais em consonância com os 

direitos e garantias fundamentais, bem como buscar a promoção de políticas 

públicas voltadas à mudança da realidade social em prol de princípios basilares da 

Carta Magna de 1988. Logo, pensar a efetividade, segundo Barbosa (2012, p. 72), é 

não deixar de levar em consideração os direitos essenciais à proteção da dignidade 

da pessoa humana.  

Assim, conforme Monteiro (2005, p. 130): 

 

É bom ressaltar que quando se fala em direitos fundamentais, trata-se do 
mínimo de direitos que devem ser preservados para que o homem possa 
viver em sociedade e preservar sua espécie. E, ainda, para que a 
convivência seja harmônica com o mínimo de conflito possível [...]. 

 

Nessa mesma esteira de pensamento, preceitua Barbosa (2012, p. 72) a 

noção de que pensar o Estado como democrático é: 
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 [...] fazer com que o povo se torne gestor da coisa pública, ou seja, que 
opere em prol do bem comum na busca de um Estado que promova a 
distribuição equitativa da produção econômica, garantindo maior acesso ao 
controle das decisões.  

 

Pode-se constatar que o surgimento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

ocorreu com a Emenda Constitucional nº 45, de 2004, e trouxe importante inovação, 

pois criou um órgão de controle, planejamento e coordenação do Judiciário.  

Seguindo essa linha de raciocínio, Sauerbronn F. e Sauerbronn J. (2015, 

p. 722) ressaltam que ―[...] a criação do CNJ trouxe o foco da administração pública 

para o Judiciário, no sentido de se desenvolver maior atenção à área meio dentro 

dos tribunais‖, ainda propondo que seria necessário ―[...] estabelecer metas a serem 

cumpridas pelas cortes e a punir os membros do Judiciário que não as cumprissem, 

em uma atuação impregnada da essência do gerencialismo que caracterizou a 

reforma do Estado brasileiro‖ no final dos anos de 1990 e início dos 2000. 

Sauerbronn F. e Sauerbronn J. (2015, p. 722) consideram, ainda, que, em 

tais condições, os magistrados passaram a compreender ser necessário fazer 

melhor gestão de suas varas, passando o CNJ a incentivar, de maneira inequívoca, 

a capacitação de juízes e serventuários, principalmente em disciplinas relacionadas 

à área administrativa.   

Mesmo experimentando fortes resistências, a criação do CNJ contribuiu 

para iniciar maior aproximação dos cidadãos e jurisdicionados aos números e dados 

provenientes das cortes, especialmente sobre a existência, qualidade e quantidade 

da prestação dos serviços públicos judiciários.  

Esses dados advindos do CNJ, propiciam um melhor exame da realidade. 

Por esse motivo, após o panorama traçado no que tange ao acesso à Justiça na 

contextura nacional, impende destacar os indicadores do Tribunal de Justiça do 

Estado do Ceará, que representa o foco do referido trabalho, com supedâneo numa 

análise minuciosa dos Relatórios Justiça em Números 2015 a 2018, conforme se 

observa no Quadro 2.  
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Quadro 2 – Indicadores Cejusc`s no Estado do Ceará 

INDICADORES 2015 2016 2017 2018 

Nº CEJUSC`s 4 90 112
4
 22 

TAXA DE 

CONGESTIONAMENTO 

1º GRAU  

69% 74% 75% 76% 

TAXA DE 

CONGESTIONAMENTO 

2º GRAU 

61% 47% 60% 70% 

ÍNDICE DE 

CONCILIAÇÃO 1º 

GRAU 

- 19% 27,2% 

                                    

22,5% 

ÍNDICE DE 

CONCILIAÇÃO 2º 

GRAU 

- 0,3% 1,1% 

                     

1,3% 

ÍNDICE DE 

CONCILIAÇÃO GERAL - 16% 25% 21,1% 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados disponibilizados nos Relatórios Justiça em Números 
(CNJ, 2015, 2016b, 2017 e 2018l) 

                                                           
4
 Ressalta-se que o referido número foi extraído do Relatório Justiça em Números 2017 (p. 125), o 

qual compreende o valor referente ao ano-base de 2016. Todavia, o dado expresso não representa o 
número real de Cejusc`s na Capital e no restante do Estado do Ceará, conforme consta no endereço 
eletrônico disponível em: < https://www.tjce.jus.br/nupemec/cejuscs-do-estado-do-ceara/> Acesso em: 
29 out. 2018. Na referida página eletrônica, contam-se 32 (trinta e dois) Cejusc`s. Segundo 
informação obtida com o entrevistado 5, do Órgão D, no dia 16 de outubro de 2018, o que justifica a 
diferença dos dados é a mudança da metodologia adotada no transcorrer do ano de 2016 para 2017. 
Assim, visando a preparar a criação dos Cejusc`s, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), baseando-
se na Resolução nº 125/2010, definiu que um Cejusc criado é aquele que tem oficialmente portaria 
implantada. Diante disso, em 2016, foi realizada pesquisa no Estado do Ceará, incluindo comarcas 
obrigatórias e facultativas, a fim de levantar quem teria uma unidade de conciliação (central de 
conciliação ou um centro de conciliação), já que, na época, não tinha Cejusc propriamente dito e foi 
sugerido que essas unidades levantadas fossem convertidas em Cejusc`s, pois era a estrutura 
vigente com o Novo Código de Processo Civil de 2015. Logo, feito o levantamento, constatou-se que 
existiam 112 (cento e doze) unidades, as quais estariam em condições de ser convertidas em 
Cejusc`s. Desse total, parte dele, de fato, foi convertido em Cejusc por portaria e o restante nunca foi. 
Com a edição do Relatório Justiça em Números do CNJ de 2016, no entanto, questionou-se quantas 
unidades de conciliação existiam no Estado do Ceará, sendo repassado para a Secretaria do 
Planejamento e Gestão (SEPLAG) o número apurado de 112 (cento e doze) unidades e tal dado é 
que foi interpretado na transição da Seplag para o CNJ. Com o decorrer do tempo, a Política da 
Gestão de Conflitos foi se aperfeiçoando e, em 2017, o critério considerado para Cejusc criado seria 
não somente aquele que tivesse portaria porque não asseguraria a garantia da efetividade. Portanto, 
foram consignados requisitos mínimos para o Cejusc, os quais deveriam ter, além da portaria: 1 (um) 
juiz coordenador, 1 (um) servidor próprio, mobiliário próprio, equipamentos tecnológicos próprios 
(computador, impressora, ar condicionado), além de um espaço físico próprio no Fórum. Atualmente, 
esse número passou para 36 (trinta e seis) Cejusc`s, os quais atendem com os novos requisitos 
retromencionados e 9 (nove) estão em fase de implantação de todos os requisitos.  
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Desse modo, aufere-se que as maiores taxas de congestionamento do 1º 

e 2º graus foram observada no ano de 2018. Além disso, pode-se considerar que o 

índice de conciliação só foi inserido no Relatório a partir do ano de 2016, todavia, 

ainda parece baixo no 2º grau.  

Nesse contexto, é notório perceber que a variação brusca no número de 

Cejusc`s resultou da mudança na metodologia da pesquisa nos anos de 2016 e 

2017, implicando em baixa representatividade, a qual será mais bem discutida em 

capítulo imediatamente posterior.   
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3 MEIOS EQUIVALENTES DA GESTÃO DE CONFLITOS 

 

Inicialmente, merece ser considerado o fato de que onde há mais de uma 

pessoa reunida existe divergência de opiniões e interesses, os quais podem 

ocasionar conflitos. Vale ressaltar, ainda, que existem três formatos da gestão de 

conflitos: a autotutela, a heterocomposição e a autocomposição. A primeira 

caracteriza-se pelo uso da força para sanar o conflito, ou seja, é uma solução, em 

geral, violenta, marcada, principalmente, nas sociedades primitivas, embora hoje 

ainda haja alguns indícios de brutalidade entre os envolvidos. O ordenamento 

jurídico brasileiro configura como crime o exercício arbitrário das próprias razões, 

consoante está no art. 345 (BRASIL, 2018b) do Código Penal Brasileiro5.  

Em casos excepcionais, todavia, a autotutela é permitida como ocorre na 

legítima defesa da posse e no desforço imediato no âmbito cível. Afirma-se, 

também, no entanto, que os referidos atos não podem ultrapassar o limite 

indispensável para manter ou restituir a posse de acordo com previsão no art. 1.210 

(BRASIL, 2018e) §1º, Lei nº 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro)6. Além disso, 

pode-se constatar que atos de legítima defesa, estado de necessidade, estrito 

cumprimento de dever legal ou o exercício regular de direito não são considerados 

crimes pela previsão expressa no art. 23 (BRASIL, 2018b), incisos I, II e III do CPB7.   

Com esteio na classificação anteriormente mencionada, o segundo 

formato da gestão de conflitos é a heterocomposição, entendida pela ocorrência 

necessária de um terceiro isento sobre a lide, o qual vai intervir na controvérsia em 

foco por meio de um processo, sem dar oportunidade aos envolvidos de 

participarem do estabelecimento da solução para o conflito.  

Dinamarco (2005), defensor da Escola Instrumentalista, diz que entender 

o processo é pensá-lo como instrumento da jurisdição com a finalidade de se buscar 

a pacificação social, bem como a concretização de uma ordem jurídica justa, aferida 

com arrimo nos chamados escopos do processo.  

                                                           
5
 Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o 

permite: Pena – detenção, de quinze dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à 
violência. Parágrafo único- Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa.  
6
§1º - O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, 

contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à 
manutenção, ou restituição da posse.  
7
 Referido artigo preceitua que não há crime quando o agente pratica o fato: I – em estado de 

necessidade; II – em legítima defesa; III – em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício 
regular de direito.  
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Prossegue o ilustre autor citado (2005, p. 181), aduzindo que os escopos 

do processo são ―[...] propósitos norteadores da sua instituição e das condutas dos 

agentes estatais que o utilizam‖. Cada escopo apresenta uma função na sistemática 

processual. São eles: social, político e jurídico.  

Segundo Dinamarco (2005), o escopo social pretende pacificar com 

justiça, ou seja, espera-se que o Estado atinja efetivamente o resultado proposto, 

sob a influência favorável na vida do grupo e de cada um de seus membros. Além 

disso, através da educação é possível que uma população respeite seus direitos e 

obrigações e seus integrantes se tornem mais responsáveis e confiantes no Poder 

Judiciário.  

O referido autor esclarece ainda que o escopo político demonstra que a 

Justiça está inserida no Estado, havendo, portanto, a necessidade de maior 

comprometimento do sistema processual na definição de como aquela o influencia 

politicamente. Valores como poder (autoridade), liberdade e participação são 

fundamentais para a estabilidade das instituições no Estado e na democracia.   

Por fim, Dinamarco (2005) ressalta a importância do escopo jurídico e seu 

relevante papel na técnica processual mediante a definição do modo como o 

processo e seus resultados implicam no sistema jurídico.  

Concorda-se com a visão exposta de que a lógica da democracia é a 

participação. Os mecanismos equivalentes da gestão de conflitos estão à disposição 

da sociedade na tentativa de trazer as partes para dialogar através da empatia, da 

escuta ativa e visando a pacificação social. 

Por fim, a terceira modalidade da gestão de conflitos é a autocomposição, 

compreendida quando se encontra uma solução pacífica para o conflito pelos 

próprios interessados ou mediante a colaboração de terceiros. Nesse sentido, em 

razão de se tratar do objeto de estudo desta escrita acadêmica stricto sensu, será 

dedicada maior atenção a tal temática nos segmentos vindos desde agora. 

 

3.1 Aspectos gerais 

 

Em prol da maior pertinência temática ao objeto em análise, a ênfase 

deste ensaio será em relação aos meios autocompositivos. Logo, caberá uma 

exposição posterior de noções gerais sobre cada mecanismo, bem como alguns 

entraves ainda vivenciados na sua aplicação prática.  
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Pode-se acentuar que existe uma resistência no emprego da 

autocomposição dos conflitos, o que, de certo modo, termina por concentrar, muitas 

vezes, a grande parte dos litígios na já exaurida capacidade produtiva do Judiciário.  

Há quem se posicione em desfavor dos meios equivalentes ou de seus 

produtos, como o acordo. Owen Fiss (1984), já nos anos de 1980, argumentava pela 

inviabilidade de tais métodos por partirem de premissas equivocadas, pelo fato de 

serem similares a mera ―barganha‖ e, como tal, promovidos por pessoas sem 

qualquer autoridade; ocorrendo, na verdade, que tais atos não conseguiriam fazer 

com que alguma justiça fosse alcançada.  

Ainda sobre Fiss (1984), sua principal crítica acerca de tais métodos é 

que a ―paridade de armas‖ jamais seria alcançada se não existissem recursos 

similares para os envolvidos em uma tentativa de acordo. Afinal, para ele, a parte 

mais pobre teria dificuldades de analisar com profundidade quais seriam as variáveis 

em seu favor e contra.  

Concorda-se com Fiss, especificamente nesse ponto, quanto à dificuldade 

existente para se manter uma real paridade de armas entre litigantes no momento 

da formulação do acordo, pelo simples fato de não existir, quase sempre, uma 

equivalência de recursos financeiros entre ambos. Partindo de tal pressuposto, não 

se deve considerar apenas a paridade quanto ao aspecto financeiro, mas sim, de 

oportunidades no que tange à defesa de qualidade.  

Além disso, Fiss (2004, p. 140) demonstra que: 

 

Ser contra o acordo é apenas sugerir que quando as partes celebram um 
acordo a sociedade obtém menos do que parece, por um preço que não 
sabe que está pagando. As partes podem compor-se amigavelmente sem 
que a justiça seja feita. 

 

Vale ressaltar também o pensamento de Tartuce (2016, p. 138), quando 

aduz que outra grande vantagem na utilização da via judicial é o uso da coerção dos 

infratores com vistas aos cumprimentos das ordens ditadas pelos órgãos estatais.  

Fazendo uma análise dos possíveis problemas que podem ser 

enfrentados pelos meios equivalentes, Andrews (2012a, ps. 354-355) entende que 

existem objeções ao acordo, não sendo ele a saída considerada sempre perfeita 

para os litígios, veja-se: 
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Certamente, a solução por meio de acordo não é perfeita. Possíveis 
objeções ao acordo (incluindo acordos que sejam resultado de mediação) 
são: (1) as partes podem não entender completamente suas respectivas 
posições; (2) as partes podem não ser iguais sob vários aspectos; (3) uma 
das partes pode ter querido fazer o acordo por meio de um procedimento 
desleal; (4) se uma das partes realmente tem direito, este não deveria ser 
―neutralizado‖ por um acordo; (5) o acordo sobre o mérito deve ser 
comedido, preciso e exato; (6) a opção pelo processo perante o Judiciário 
deve ser usada no caso de ilícitos graves.  

 

Outro ponto de crítica aos meios equivalentes e ao acordo reside no fato  

(FISS, 1984) de que a parte mais vulnerável poderia precisar da reparação dos 

danos sofridos imediatamente e, assim, seria induzida a fazer um acordo como um 

meio de acelerar o pagamento, mesmo percebendo que receberia menos agora do 

que poderia vir a ganhar se esperasse o magistrado decidir.  

Por outro lado, e mesmo existindo desvantagens na aplicação dos 

mecanismos equivalentes da gestão de conflitos, Mancuso (2011, p. 135) considera 

que o processo judiciário não é a saída para todos os males, pois:  

 

Seu gigantismo promove alguns aspectos negativos, tais como: fomenta a 
contenciosidade ao interno da coletividade, propiciando a instalação de uma 
cultura demandista, bem como cria focos de tensão com o Executivo na 
medida em que é cada vez mais instado a disponibilizar novos e maiores 
recursos orçamentários. 

 

Por fim, Fiss (1984) ainda reporta-se a uma condição amenizada no Brasil 

(por causa da gratuidade judiciária) em relação à realidade estadunidense do autor, 

que é a falta de recursos para financiar o litígio legal, mas isso não impede de tornar 

realidade a crítica que litigantes com melhores patrocínios conseguem utilizar o 

sistema judicial da melhor maneira para seus fins, ganhando muitas vezes pelo 

prolongamento da lide e falta de fôlego emocional e financeiro por parte dos mais 

necessitados em sustentar algo nesse nível.  

Silva (2013, p. 147), por sua vez, também aponta desvantagens do 

processo judicial, as quais [...] ―estão comumente relacionadas à imprevisibilidade do 

resultado, à demora da prestação jurisdicional e aos elevados custos‖.  

Mencionada cultura demandista é percebida por muitos advogados que 

militam na prática forense como a alternativa para a gestão do conflito do causídico. 

É um aspecto cultural no Brasil, expresso no sistema judiciário e, aos poucos, aufere 

outras perspectivas com a utilização dos mecanismos da gestão de conflitos, como a 

mediação e a conciliação. Denota-se, ainda, que o advogado exerce função 
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essencial no acesso à Justiça quando trabalha a favor da transformação social, 

como base de proteção ao Estado Democrático de Direito.   

Assinala-se, também, que a mediação e a conciliação visam à pacificação 

social e apresentam vantagens (ps. 48-49) e desvantagens (ps. 41, 42 e 49) na sua 

utilização. Não existe meio ou técnica de gestão de conflito perfeita.  

No que tange à aplicação dos mecanismos na seara jurídica, percebeu-se 

que há outros entraves enfrentados na prática forense, dentre os quais, a dificuldade 

de compreensão moderna do papel pacificador do advogado em face do seu cliente, 

bem como a falta de incentivo no emprego da mediação e da conciliação, pois, 

muitas vezes, são remunerados apenas com a judicialização do conflito. Além disso, 

há de se preocupar com os vícios do acordo, tais como a fraude, o dolo e a coação, 

os quais comprometem sua validade e efetividade. 

Em razão disso, cumpre destacar o fato de que um acordo mal realizado 

causa um influxo negativo no sistema e para o jurisdicionado também, já que este 

litígio seria conduzido ao Poder Judiciário, criando nova demanda. 

Nesta situação, denota-se que há muito que percorrer ainda, mas o 

caminho precisa ser bem delineado, desde já, para que se possa atingir uma 

verdadeira pacificação social com melhor tratamento do conflito, no intuito de romper 

com a cultura da litigiosidade tão difundida no Poder Judiciário.  

Na intelecção de Coelho (2015, p. 123), se, por um viés, a legislação tem 

a virtude especial de alterar e difundir certos comportamentos, por outro, são 

imprescindíveis à correspondente mudança na mentalidade dos jurisdicionados e o 

respectivo apoio do Poder Judiciário. 

Nesse sentido, resta evidente pensar que a implantação de uma cultura 

de paz depende, não só do Estado, mas, também, de todos os envolvidos nesse 

processo, começando por ―nós mesmos‖, mediante a promoção do diálogo e da 

cooperação nos próprios conflitos pessoais e profissionais, porquanto ainda são 

considerados mecanismos novos, os quais precisam ser mais bem trabalhados e 

prestados os devidos esclarecimentos a seu respeito perante a sociedade.   

Ainda vale reiterar a ideação de que a implantação e o emprego dos 

mecanismos da gestão de conflitos não visam substituir ou enfraquecer o Poder 

Judiciário; ou seja, utilizar os meios não significa que se deve retirar tudo do raio de 

abrangência e atuação do Judiciário. A intenção é oferecer opções que possam 

modernizar, contribuir e facilitar a efetiva prestação jurisdicional.   
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Faz-se necessário colocar um fim ao pensamento ilusório, de acordo com 

Andrighi (2012, p. 82), de se focar apenas em métodos não consensuais de solução 

de conflitos para gestão dos problemas da máquina judiciária, no momento em que 

se cultiva um melhor acesso à Justiça e efetividade processual.  

Importante é, por tal razão, repensar o uso dos mecanismos 

autocompositivos, com encosto numa transformação da cultura, com o fito de 

enfrentar a forte resistência ainda encontrada pelos próprios operadores do Direito.  

A seguir, serão tratadas algumas espécies de meios da gestão de 

conflitos; no entanto, o foco maior será na mediação e na conciliação, consideradas 

objetos principais da presente dissertação.   

  

3.2 Espécies de meios equivalentes  

 

Os mecanismos equivalentes da gestão de conflitos passaram a ter ainda 

maior incentivo mediante a previsão expressa na Lei nº 13.105, de 16 de março de 

2015; bem como com a Resolução nº 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça, e 

a Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015.  

Pode-se mencionar, ainda, que a cooperação dos cidadãos é de 

fundamental importância para estabelecer o consenso mediante sua participação no 

processo decisório, tendo em vista que traz a responsabilidade para si em relação 

aos resultados alcançados, revitalizando seus sentimentos e aspirações, o que 

implica melhor definição dos rumos da sociedade. 

Em consonância com o pensamento de Almeida T. e Almeida R. (2012, p. 

316), pensar o consenso é algo muito indicado para:  

 

[...] diálogos que envolvam múltiplas partes e interesses que devam ser 
articulados na propositura de normas, projetos, acordos ou ações que visem 
ao benefício e à satisfação mútuos, assim como à preservação das 
diferenças entre os envolvidos.  
 
 

Adotar o diálogo como metodologia de cooperação reacende uma chama 

de maior participação e inclusão do círculo social na atualidade, além de consolidar 

a democracia, por criar espaços de deliberação em prol da constituição de uma 

convivência futura assinada em laços harmônicos.   
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A cooperação pode ser melhor obtida a partir de um livre debate e 

comprometimento das partes na gestão do conflito. Fisher, Ury e Patton (2005, p. 

170) preceituam que: 

 
Complexidade implica uma análise cuidadosa dos interesses que são 
compartilhados ou que podem ser combinados, e, depois, o livre debate. 
Ambos serão mais fáceis na medida em que as partes se percebam 
comprometidas na solução do problema. 

 

Cumpre, traçar, com efeito, alguns parâmetros, a fim de contextualizar 

cada mecanismo equivalente ante o panorama brasileiro. Assim sendo, porém, 

como a negociação e a arbitragem não são objetos de estudo desta investigação, 

não cabe analisá-los com maior profundez.  

 

3.2.1 Negociação  

 

O primeiro mecanismo analisado será a negociação, pensado, portanto, 

como alternativa para suprir a suficiência na gestão do conflito que, muitas vezes, 

não é atendida pela decisão judicial, a qual pode romper indesejadamente uma 

relação entre os envolvidos.  

Bacellar (2012, p. 130) entende a negociação como uma técnica com fins 

voltados à formulação de um acordo de modo facilitado, com suporte em 

compromisso mútuo que: 

 

[...] vai se propor a gerir divergências, envolvendo interesses e percepções 
com o intuito de se estabelecer, manter ou progredir um relacionamento 
pautado em uma relação de confiança.  

 

 
Ury (2015, p. 82), conhecido por ser um dos idealizadores da Escola de 

Negociação de Harvard, reflete sobre esta ideação como um sistema complexo de 

―[...] buscar resultados ganha-ganha-ganha, ou seja, vitórias não só para nós e para 

o outro lado, mas também para todo o contexto mais amplo – para a família, para o 

trabalho, para o país e até para o mundo‖. 

É também nesse sentido que a negociação pode ser resumida, ―[...] como 

uma comunicação voltada à persuasão. Em uma negociação simples e direta, as 

partes têm, como regra, total controle sobre o processo e seu resultado‖. (BRASIL, 

2016, p. 20). Então, há de se considerar o fato de que podem escolher o local e o 
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momento da negociação, bem assim, o modo como ela se dará. Há, no entanto, 

possibilidades de se chegar ou não a um acordo, o qual pode envolver diversos 

valores e aspectos, desde um simples pedido de desculpas, até o envolvimento de 

valores pecuniários. Não há que se descartar nenhum aspecto, uma vez que todos 

os pontos são relevantes e negociáveis. 

Assim, percebe-se que a negociação pode ser estabelecida diretamente 

entre os envolvidos no conflito ou não. No primeiro caso é entendida como 

negociação direta e no segundo vai contar com o auxílio do tertius, sendo 

denominada de negociação assistida. 

 

3.2.2 Juízo Arbitral 

 

A arbitragem é um instituto de caráter privado, e em regra vinculante, no 

qual os envolvidos são postos diante de um árbitro, o qual tem a função de analisar 

argumentos e documentos antes de tomar decisão. Com fulcro no art. 1º (BRASIL, 

2018d) da Lei nº 9.307/1996, ―as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da 

arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis‖.  

Com base em Cappelletti e Garth (2002, p. 82), pode-se definir a 

arbitragem como um instituto antigo e que adota procedimentos informais, bem 

como julgadores com formação técnica ou jurídica arrimada em decisões 

vinculatórias com possibilidade de recurso limitada. Sendo assim, é um processo 

mais rápido quando comparado à Justiça Comum e, possivelmente, menos 

dispendioso, embora, muitas vezes, se torne mais caro em razão das partes 

suportarem o ônus dos honorários dos árbitros.  

Em face dos custos, vale ressaltar que ―[...] apenas causas de maior valor 

em controvérsia são submetidas à arbitragem‖ por se tratar de uma 

heterocomposição privada, sendo, em parte, muito assemelhada ao processo 

judicial pelo exame de fatos e direitos (BRASIL, 2016a, p. 23).  

De acordo com o pensamento de Bacellar (2012, p. 96), a arbitragem é 

entendida ―[...] como a convenção que defere a um terceiro, não integrante dos 

quadros da magistratura oficial do Estado, a decisão a respeito de questão 

conflituosa envolvendo duas ou mais pessoas‖.   

Apesar de a arbitragem ser um meio heterocompositivo, bem como a 

Justiça Comum, a principal diferença daquela para esta está na posição do juiz. 



47 

 

Segundo Bacellar (2012, p. 96), ―[...] enquanto o juiz retira seu poder da vontade da 

lei, o árbitro só o conquista pela submissão da vontade das partes‖.   

Mencionado instituto expressa como característica principal a ―[...] 

coercibilidade e capacidade de pôr fim ao conflito‖. Apesar de ser um tipo de 

heterocomposição, assim como o processo judicial, difere do último pelo simples fato 

de não admitir recurso ou homologação provenientes do Judiciário, com previsão na 

Lei nº 9.307/96, a qual disciplina a arbitragem. Salienta-se que, caso uma das partes 

tencione questionar determinada decisão de um árbitro no que se refere à 

parcialidade na atuação, pode-se ajuizar uma ação anulatória e não um recurso 

propriamente dito (BRASIL, 2016a, p. 24). 

Além disso, considera-se ainda que, ―[...] antes de iniciada a arbitragem, 

as partes têm controle sobre o procedimento na medida em que podem escolher 

o(s) árbitros(s) e as regras procedimentais da preparação à decisão arbitral‖. Logo, a 

liberdade de escolha é ampliada até o julgamento por equidade do árbitro, se houver 

consenso entre as partes (BRASIL, 2016a, p. 24).  

Impende destacar, como vantagem, a noção de que a arbitragem é um 

procedimento mais célere (em geral) e sigiloso, quando comparado ao processo 

judicial.  

 

3.2.3 Mediação  

 

Nos Estados Unidos, desde os anos de 1970, a mediação passou a ser 

vista como mecanismo alternativo de resolução de conflitos, por meio de um terceiro 

imparcial, que procura restabelecer a comunicação entre os envolvidos e a feitura de 

acordos com o fito de reduzir a demanda de litigiosidade. 

Com esteio na realidade estado-unidense há pouco apontada, preceitua-

se que a mediação surgiu como um método mais barato e que proporciona 

reduzidos danos psicológicos aos envolvidos, quando comparados à modalidade 

tradicional da sentença judicial.  

No contexto bretão, Andrews (2012b) discorre sobre determinados pontos 

questionados pelo inglês quando considera um dos três meios para solucionar seu 

conflito: ―court proceedings‖, ―arbitration‖, ―mediation‖ (ressalte-se que o uso do 

termo ―mediation‖ pelo britânico não faz a diferenciação doutrinária que a literatura 
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brasileira aplica entre ―mediação‖ e ―conciliação‖, até pela realidade jurídica diversa 

da Inglaterra). 

Afinal, além da consideração de os dois primeiros (via judicial e 

arbitragem) serem custosos, seis pontos são favoráveis à mediação:  

 

(1) the perception (and nearly always the reality) that court litigation is 
unpredictable; (2) the judicial process (including extensive preparation for 
the final hearing) involves a heavy-handed fight for justice, which is a source 
of expense, delay, and anxiety; (3) court litigation offers little scope for direct 
participation by the parties, as distinct from legal representatives; (4) final 
judgment normally awards victory to only one winner; (5) trial is open-air 
justice, visible to mankind in general; (6) litigation is private war—even if 
judges pretend that it is governed by elaborate rules and conciliatory 
conventions designed to take the sting out of the contest (ANDREWS, 
2012b, ps. 572-573)

8
. 

 

 

Essa percepção cultural, notada no panorama inglês, vem aumentando 

principalmente por incentivos feitos pelo governo e pelas cortes nacionais 

(ANDREWS, 2012b), sendo esse apoio institucional uma das chaves do sucesso 

naquela Nação e uma possibilidade de caminho similar para se trilhar no Brasil. 

Ante tal aspecto, exprime-se que o principal objetivo da mediação é 

romper a lógica do adversário, o confronto entre as figuras do vencedor e do 

vencido, de modo a estimular a escuta mais inclusiva, não sendo percebida apenas 

como uma etapa obrigatória do processo judicial tradicional, mas sim, um meio que, 

se bem utilizado, vai estabelecer uma cultura de paz e uma verdadeira onda de 

transformação social pela constituição de um panorama mais propenso à visão 

construtivista e cooperativa dos conflitos.  

Ainda com relação às vantagens da mediação é possível mencionar, com 

fulcro em Brasil (2017a, p.9): 

 

[...] mais respeito à vontade dos envolvidos, mais controle sobre o 
procedimento (que pode ser suspenso e retomado), privacidade, 
cumprimento espontâneo das combinações ajustadas, mais satisfação e, 
por consequência, rapidez e economia. Até mesmo quando não é celebrado 

                                                           
8 (1) a percepção (e quase sempre a realidade) que o Tribunal Contencioso é imprevisível; (2) o 
processo judicial (incluindo extensa preparação para a audiência final) envolve uma pesada luta pela 
justiça, que é uma fonte de despesa, atraso e ansiedade; (3) o Tribunal Contencioso dispõe de pouco 
espaço para participação direta pelas partes, como distinto de seus representantes legais; (4) 
transitada normalmente atribui vitória apenas a um vencedor; (5) o julgamento é a justiça ao ar livre, 
visível para a humanidade em geral; (6) contencioso é guerra privada – mesmo que juízes finjam que 
é governada pelas regras elaboradas e convenções conciliadoras projetadas para eliminar a 
competição (ANDREWS, 2012b, ps.572-573, tradução nossa).  
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um acordo imediatamente, o uso do meio consensual propicia vantagens 
como a preservação da relação, a melhor compreensão da disputa e o 
estreitamento de pontos que depois poderão ser submetidos a uma decisão. 

 

Percebe-se que se as partes não desejarem envolver-se na gestão do 

conflito de forma autônoma, livre e consciente, preferindo submeter a solução final a 

um terceiro, não é cabível a utilização da mediação, já que restaria ineficaz. Além 

disso, é possível também constatar, segundo Silva (2013, p. 144), que os envolvidos 

podem desistir de continuar com a gestão da lide, [...] ―desde que nenhum 

compromisso relativo ao acordo tenha sido formalmente firmado‖. A referida autora 

ressalta que uma desvantagem da mediação reside na desnecessidade de 

apresentação de provas nas sessões, de modo que uma das partes pode mencionar 

alguma prova, mesmo que não a tenha, gerando um incidente negativo, com 

potencial de pressionar o outro envolvido a firmar um acordo. Nesse tocante, cabe 

um olhar atento do mediador, a fim de não comprometer a devida utilização da 

técnica.  

Merece destacar, porém, que a mediação não deve ser pensada sob o 

prisma da produtividade; ou seja, a preocupação maior não pode resultar unicamente 

em quantificar acordos realizados, a fim de bater metas e satisfazer estatísticas; mas 

sim, na qualidade de tais acordos, bem como no respeito à aplicação das técnicas e 

princípios norteadores com o fito de se buscar gradualmente a promoção da paz 

social. Conforme bem explana Mancuso (2009, p.51), [...] ―a quantidade acaba por 

afetar a qualidade‖.  

Nesse sentido, o acordo seria apenas uma consequência da aplicação 

efetiva do referido mecanismo aliado à abertura das partes em colaborarem na 

construção do consenso, ou seja, um resultado frutífero da autonomia da vontade 

dos envolvidos e do bom trabalho desempenhado pelo mediador com o uso e 

aplicação de técnicas devidas no momento de sua realização. 

Segundo Orsini e Da Silva (2016, p. 336), a mediação pode perder o 

caráter pedagógico no sentido de ressignificar o conflito, caso seu foco esteja 

voltado simplesmente à produção de acordos. A grande preocupação é praticamente 

com ―[...] a importação de modelos estrangeiros de mediação para o Brasil, 

especialmente, os estadunidenses, sem que se observem alguns aspectos e 

necessidades da realidade e da cultura brasileira‖ e, assim, vincular a mediação à 

redução do número de ações judiciais em curso no Poder Judiciário.   
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A realidade aqui mostrada acontece no sistema de Justiça brasileiro, 

quando por vezes considera que sua principal finalidade é reduzir o demandismo 

judicial com ênfase no acordo. A mediação constitui-se em um mecanismo que não 

se confunde com a simples resolução formal dos conflitos pelo acordo.  

Outro aspecto digno de nota é que, em face de no Brasil ainda existirem 

raízes da óptica da mediação estadunidense, denota-se que ainda se confunde 

muito, na prática forense, a aplicação da mediação e da conciliação e vice-versa.  

É possível verificar no próprio texto legal, mais especificamente no art. 

165 (BRASIL, 2018f) §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil de 2015, algumas 

diferenças9. Com esteio em Brasil (2017a, p.8):   

 
A outra diferenciação está pautada no tipo de conflito. Para conflitos 
objetivos, mais superficiais, nos quais não existe relacionamento duradouro 
entre os envolvidos, aconselha-se o uso da conciliação; para conflitos 
subjetivos, nos quais exista relação entre os envolvidos ou desejo de que tal 
relacionamento perdure, indica-se a mediação. Muitas vezes, somente 
durante o procedimento, é identificado o meio mais adequado. 

 

Ponto merecedor de destaque e de grande relevância para se realizar a 

mediação e minimizar erros na sua utilização diz respeito à triagem. Tal aspecto 

precisa ser levado minuciosamente em conta e com critérios bem definidos como 

filtro de demandas. De acordo com Gabbay (2011, p. 204): 

 

A triagem dos conflitos é um momento sensível na institucionalização dos 
programas, pois nem todos os casos são adequados para a mediação, e 
uma boa seleção é essencial para que as partes confiem no processo e, 
consequentemente, nos resultados obtidos.  

 

Com base em Orsini e Da Silva (2016, p. 346), há de se mencionar que a 

mediação precisa ser entendida como um mecanismo que trabalha com estratégia 

pedagógica, visando promover a emancipação, a realização da cidadania, da 

democracia, da solidariedade e da paz social, com suporte em seu papel 

transformador de uma cultura adversarial em cultura de cooperação assente no 

exercício dialógico e da alteridade. Busca-se, portanto, focar na melhor relação entre 

os envolvidos com o conflito.  

                                                           
9
 Na conciliação, o terceiro facilitador da conversa interfere de forma mais direta no litígio e pode 

chegar a sugerir opções de solução para o conflito (art. 165, § 2º). Já na mediação, o mediador facilita 
o diálogo entre as pessoas para que elas mesmas proponham soluções (art. 165, § 3º). 
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Pensar, portanto, a mediação com foco meramente no acordo é 

desconsiderar todo o potencial que o mencionado veículo possui na busca pela 

pacificação e transformação social, quando a solução para o conflito é constituída 

pelos próprios envolvidos, sendo, muitas vezes, necessária a realização de várias 

sessões de mediação para se cumprir esse propósito e evitar que acordos 

realizados inadequadamente, os quais já são considerados títulos executivos 

judiciais com esteio no art. 515 (BRASIL, 2018f) III do Código de Processo Civil de 

2015, possam produzir um círculo vicioso e resultar em execução pelo seu 

descumprimento, tornando-se uma demanda a mais no Poder Judiciário.  

Crê-se em que resolver o conflito, com foco exclusivo na obtenção do 

acordo a todo custo, representa uma visão meramente quantitativa e não qualitativa. 

Essa óptica não é compatível com o propósito da mediação no Estado Democrático 

de Direito e repercutiria em uma modalidade de acesso à Justiça às avessas, já que 

o mesmo conflito voltaria ao Poder Judiciário em face de uma gestão mal realizada 

ou descumprida pelos próprios envolvidos. 

Ainda em consonância com o pensamento anterior, Gabbay (2011, p. 82) 

ensina que a mediação trabalha as peculiaridades do conflito em profundidade e os 

interesses das partes que estão por trás das disputas, direcionando-se a relações 

continuadas que demandam mais tempo, não possuindo o acordo como meta, mas 

apenas como um dos possíveis resultados. Oportuno acrescentar a ideia de que a 

mediação pode ser classificada em avaliadora e facilitadora. 

A mediação avaliadora é empregada, conforme Brasil (2016a, p. 194), 

quando o mediador percebe que as partes estão abertas ao diálogo e à gestão do 

conflito, manifestando, de modo explícito, uma orientação para conseguirem 

estabelecer o consenso. É considerado mediador-avaliador aquele que possui vasta 

experiência na autocomposição, de modo que sua sugestão vai ser legitimada pelos 

envolvidos em face de terem solicitado sua avaliação pelo histórico do referido 

profissional.  

Já a mediação facilitadora, consoante Brasil (2016a, p. 194), está mais 

condizente com o propósito, em essência, do referido mecanismo com base no uso 

correto das técnicas pelo mediador. Restam, assim, melhor aprendizado e mais 

estímulo para os envolvidos em estabelecer o consenso com fulcro no tratamento 

que darão aos futuros conflitos por via da difusão de uma cultura de paz ainda mais 

eficiente. Ao assim pressupor, o acordo expresso dessa maneira enseja maior 
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probabilidade de ser satisfeito em todos os aspectos, pois, quanto mais trabalhado o 

problema pelos envolvidos, maior será o entendimento de todas as questões e 

interesses de modo recíproco. 

Em termos gerais, elencam-se como princípios norteadores da mediação, 

a confidencialidade, a imparcialidade, a voluntariedade e a autonomia da vontade 

das partes. Conforme Brasil (2016a, p. 23), primeiramente, a confidencialidade é 

entendida quando ―[...] tudo o que for trazido, gerado, conversado entre as partes 

durante a mediação fica adstrito ao processo‖, não podendo o mediador levar 

informações ou comentar algo com pessoas de fora da relação; ou seja, não 

participantes do contexto em análise. Isso vale também para as demais pessoas que 

participam da sessão de mediação, como observadores, digitadores, co-mediadores.  

Cumpre-se destacar, porém, que, no caso de informação relativa a crime 

de ação pública com base no art. 30 (BRASIL, 2018g) §4º, da Lei nº 13.140/2015, 

não há amparo no princípio da confidencialidade, resultando em exceção.   

Menciona-se, ainda, o princípio da imparcialidade, o qual também exerce 

papel importante na mediação, pois o mediador não pode favorecer nem agir 

especificamente por nenhuma das partes; o que assegura a função de mediador 

como facilitador do diálogo, não sendo possível sugerir, tampouco propor algo 

(BRASIL, 2016a, p. 23). 

Além disso, a mediação também é inscrita no aspecto da voluntariedade 

entre os envolvidos, tendo em vista que as partes não são obrigadas a permanecer 

no processo mediativo, ou seja, são livres para participar dele (BRASIL, 2016a, p. 

23). 

Por fim, a autonomia da vontade das partes é o princípio assecuratório 

que ―[...] a decisão final, qualquer que seja ela, cabe tão somente às partes‖, não 

dando margem ao mediador para imposições no seu cumprimento (BRASIL, 2016a, 

p. 23). 

Na ocorrência de tal circunstância, Gabbay (2011, p. 20) entende que ―[...] 

a mediação pode se dar antes (pré-processual) ou depois (processual ou incidental) 

de instaurado o processo judicial, podendo também se realizar sem nenhuma 

conexão com o processo (extrajudicial), no ambiente comunitário, por exemplo‖. 

Nesse sentido, não cabe eliminar o papel do Judiciário no tratamento de 

tais demandas, mas apenas enfatizar o fato de que algumas entidades, como, 

universidades, hospitais e escolas, passaram a adotar a mediação com muito êxito; 
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sem, no entanto, considerar a tutela pelo Poder Judiciário. Denota-se, com efeito, 

segundo Orsini e Da Silva (2016, p. 350), que ―[...] os espaços judiciários 

continuarão a ser importantes opções para os cidadãos, mas é preciso fortalecer a 

cultura de que o acesso à justiça pode ser realizado por outros caminhos, 

designadamente pelas vias extrajudiciárias‖.  

Reitera-se, ainda, a ideia de que a mediação é muito propícia para 

conflitos de relações continuadas entre os envolvidos, ou seja, sendo marcadas por 

certos relacionamentos que perdurem em face do vínculo constante entre eles. 

Portanto, é muito comum utilizar a mediação para conflitos de família, empresariais, 

bem como quando se envolvem vizinhos, a comunidade ou o ambiente escolar.  

Assim sendo, é preciso compreender que a mediação é um mecanismo 

livre, voluntário, o qual depende do interesse e da vontade das partes; não sendo 

aplicável para todos os tipos de demandas. É valiosa, diante de tudo o que foi 

suscitado, a contribuição de Orsini e Da Silva (2016, p. 351), pelo simples fato de 

considerarem a mediação como potencial mecanismo de pacificação social por meio 

do uso de uma comunicação não violenta, efetiva, humanizada, em que se 

considere a perspectiva do outro, não priorizando a espera pela judicialização de um 

conflito.  

Por fim, mediante tal óptica panorâmica da realidade, o que se pode 

prever é uma perspectiva mais próspera para transformação da cultura brasileira, de 

maneira a transpassar a barreira adversarial e violenta do conflito para se consolidar 

uma verdadeira cultura de paz.   

 

3.2.4 Conciliação  

 

A conciliação é outro meio autocompositivo da gestão de conflitos que 

pode ser utilizado tanto extrajudicial quanto judicialmente.  

Merece destacar a ideação de que a conciliação resulta, em geral, mais 

célere quando comparada à mediação, pois não costuma circunscrever relações 

continuadas entre os envolvidos, sendo estes auxiliados por um terceiro, que pode 

propor aos interessados soluções para a gestão ou resolução do conflito. 

De efeito, ocorre que a conciliação é muitas vezes confundida com a 

mediação, principalmente no que tange à atuação do terceiro, seja ele mediador ou 

conciliador. Verifica-se que a diferença existe porque o terceiro chamado conciliador 
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pode sugerir ou propor soluções entre os envolvidos, enquanto o mediador é um 

facilitador do diálogo. Tal entendimento pode ser percebido com apoio no que 

esclarece o próprio art. 165 (BRASIL, 2018f) §§ 2º e 3º, CPC/1510. 

É preciso entender determinadas diferenças, a fim de evitar uso indevido 

de técnicas e uma elaboração não positiva do conflito, resultando, nesse caso, em 

consequências insatisfatórias e que podem repercutir negativamente no âmbito do 

Poder Judiciário. Com esteio em Gabbay (2011, p. 82): 

 

[...] notou-se que a conciliação tende a lidar com um volume maior de casos 
do que a mediação, podendo atuar na esfera das disputas e nos limites do 
objeto do processo judicial como um procedimento mais simples, voltado ao 
acordo [...].   
 
 

Cumpre mencionar, ainda, que tal mecanismo, geralmente, não é 

empregado quando existem relações continuadas entre as partes. Desse modo, com 

o auxílio do pensamento de Almeida (2009), é possível compreender a conciliação 

como mecanismo que trabalha a feitura de propostas de acordo entre as partes 

mediante a coautoria de soluções estabelecidas entre os envolvidos e o conciliador, 

podendo esse oferecer sugestões e propostas. Vale ressaltar que a abordagem é 

monodisciplinar e tem foco no presente por intermédio de uma pauta objetiva, 

visando ao atendimento de demandas pessoais.  

Já a mediação, como lembra Almeida (2009), trabalha a desconstrução 

do conflito e a restauração da convivência pacífica entre as pessoas mediante a 

autoria da solução pelos envolvidos com mero auxílio do mediador, não cabendo a 

este sugerir, opinar ou propor. Salienta-se que a abordagem é multidisciplinar, pois 

cuida de questões sociais, emocionais, legais, financeiras, e tem foco no futuro, já 

que procura evitar que o evento volte a ser manejado, visando à busca de satisfação 

e benefícios mútuos.  

Portanto, com socorro nas diferenças apontadas, é valioso auferir que a 

conciliação é mais voltada para situações ou conflitos que não envolvam relações 

continuadas. Deve ser pensada, no entanto, no seu aspecto também de pacificação 

                                                           
10

 §2º - O conciliador que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior 
entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de 
constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem.  
§3º - O mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as 
partes, auxiliará aos interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo 
que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar, por si próprios, soluções 
consensuais que gerem benefícios mútuos.  
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social, em que o conciliador vai sugerir ou propor soluções dialogadas de maneira 

não impositiva.  

Pensar em diferenças entre a mediação e a conciliação é considerar, 

como primeiro ponto, a ideia de que a mediação visa à gestão do conflito, enquanto 

o foco da conciliação está apenas no acordo. Além disso, se pode referir que a 

mediação trabalha com maior aprofundamento na análise dos interesses e questões, 

ao passo que a conciliação não exige maiores delongas por não costumar envolver 

relações continuadas (BRASIL, 2016a, p. 21). 

Nesse sentido, a mediação é um fenômeno com abordagem 

multidisciplinar, ou seja, envolve diversas áreas, como Psicologia, Administração, 

Direito, Matemática, Comunicação, entre outras; enquanto a conciliação é 

unidisciplinar ou monodisciplinar, com ênfase no Direito (BRASIL, 2016a, p. 22). 

Em face disso, conclui-se que a mediação visa a restaurar a relação 

social com aspecto multidisciplinar, ou seja, mediante uma abordagem de estímulo 

do entendimento com enfoque no futuro, permeando diversas áreas, envolvendo, em 

regra, maior quantidade de sessões. A conciliação, contudo, em geral é mais breve, 

tendo caráter monodisciplinar com base no Direito, normalmente sendo resolvida em 

uma sessão, e seu enfoque é mais retrospectivo.  

Observa-se que as diferenças suscitadas são importantes e merecem ser 

destacadas, tendo em vista que existem muitas críticas no que tange à maneira de 

condução das conciliações até o início do século XXI. ―Com o lançamento do 

Movimento pela Conciliação, pelo Conselho Nacional de Justiça, partiu-se da 

premissa de que um poder judiciário moderno não poderia permitir a condução de 

trabalhos sem técnica‖ (BRASIL, 2016a, p. 22). Logicamente, resta clarividente 

perceber o fato de que a conciliação é um mecanismo mais breve, quando 

comparado à mediação, já que não trabalha com pontos mais complexos. 

De acordo com Chaves (2013, p. 66), ―[...] a partir de 1984, a conciliação 

tornou-se mecanismo essencial na solução dos conflitos cujo valor da causa fosse 

até 20 (vinte) salários mínimos‖. Há de se considerar o fato de que ainda existia 

grande dificuldade no emprego da conciliação, pois os conciliadores não estavam 

capacitados e os juízes atuavam sob limites, ou seja, quando conciliavam, estavam 

muito presos à elaboração de sentenças e distantes da capacidade de estabelecer o 

diálogo.  
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A Constituição Federal de 1988 trouxe a previsão, no seu art. 98 

(BRASIL, 2018a) inciso I sobre a criação de juizados especiais pela União, no 

Distrito Federal e nos territórios, e pelos estados, os quais seriam providos por juízes 

togados, ou togados e leigos, sendo competentes para a conciliação. Além disso, o 

inciso II do artigo mencionado ainda prevê a atuação de juízes de paz, sendo estes 

cidadãos eleitos pelo voto direto, secreto e universal para celebrar casamentos 

consoante a lei e exercer atribuições conciliatórias, porém, suas eleições jamais 

ocorreram, existindo uma Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão iniciada 

em 2017, pela Procuradoria Geral da República, para suprir essa lacuna.  

Frisa-se que a Lei nº 9.099/1995 disciplinou a criação dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais, tendo competência para a conciliação em pequenas 

causas com valor de 20 até 40 salários-mínimos, sendo obrigatória a atuação de 

advogado, e com valor até 20 salários-mínimos, sem a obrigatoriedade desse, 

envolvendo pessoa física ou jurídica. Vale ressaltar que a previsão para a tentativa 

de conciliar ou até mesmo de instituir juízo arbitral na seara cível se encontra nos 

artigos 21 a 26 (BRASIL, 2018c) da referida Lei e, por fim, ainda é possível a 

transação penal na seara criminal.    

Além disso, considera-se que a previsão para a conciliação é também 

encontrada no art. 3º (BRASIL, 2018f) §3º do Código de Processo Civil de 2015, a 

qual deve ser sempre estimulada por juízes, defensores, membros do Ministério 

Público e advogados, mesmo no curso do processo judicial.  

Logo, entender o mecanismo da conciliação é buscar o Poder Judiciário 

mais voltado à harmonização social e não resumido apenas à feitura de acordos, de 

maneira que o conciliador não trabalhe impositivamente para se chegar a um 

acordo, mas respeitando a confidencialidade, a imparcialidade e propiciando 

eficiente escuta ativa. 

 

3.3 Meios equivalentes objeto deste estudo: mediação e conciliação em 
Fortaleza/CE 
 

Realizou-se, no Município de Fortaleza, capital do Ceará, levantamento 

de dados e pesquisa em 4 (quatro) órgãos que desenvolvem trabalhos relacionados 

à mediação e conciliação: A, B, C e D. Cabe, assim, uma apresentação mais 

detalhada sobre cada um deles a seguir.  
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3.3.1 Órgão A 

 

A Defensoria Pública do Estado do Ceará por meio da Resolução nº 105, 

de 22 de setembro de 2014, instituiu e regulamentou, no âmbito do Estado do 

Ceará, o Órgão A, o qual tem a função de prestar atendimento aos assistidos por via 

de soluções não litigiosas, tratando, em especial, de conflitos familiares com a 

mediação familiar na capital, Fortaleza-CE, e conta com um ambiente propício ao 

tratamento da lide por meio de uma brinquedoteca destinada às crianças dos 

assistidos e quatro salas de mediação: Solidariedade, Dignidade, Afetividade e 

Igualdade. As ações mais frequentes atendidas pelo referido Órgão A são acordo de 

alimentos e de guarda e divórcio consensual.  

O espaço conta também com a Oficina de Pais e Filhos, programa 

desenvolvido pelo Órgão A, visando um apoio interdisciplinar para casais que se 

encontram em fase de ruptura de relacionamento e com filhos menores, com idade 

de seis a dezessete anos. Salienta-se que o público-alvo é constituído por famílias 

que enfrentam a fase de transição familiar em face da quebra do relacionamento 

parental, bem como a profissionais que querem replicar o curso em outras áreas. O 

encontro tem a duração de quatro horas e sua metodologia consiste no acolhimento 

de pais e filhos em salas separadas, onde são expostos vídeos, além de serem 

proferidas palestras por profissionais capacitados, de maneira que, ao final, seja 

proporcionado um momento destinado à reflexão e às discussões11. 

Menciona-se, com fulcro em Ceará (2018e), que a estrutura da 

Defensoria no âmbito extrajudicial na solução dos conflitos conta também com 

núcleos descentralizados situados nos bairros João XXIII, Mucuripe e Tancredo 

Neves e, no restante do Estado, mediante as Defensorias dos municípios do Crato, 

Juazeiro do Norte, Sobral e Aracati, por mediação comunitária.  

Sob tal aspecto, a atuação do Órgão A se baseia na aplicação das 

técnicas de solução extrajudicial de conflitos que julgar mais apropriada ao caso, 

devendo a mediação ser o meio prioritário às questões familiares, com base no art. 

2º (CEARÁ, 2014b) § 1º da Resolução nº 105/2014, a qual se louva no diálogo entre 

                                                           
11

 Dados coletados do folder explicativo impresso intitulado Oficina de Pais e Filhos: Vivenciando o 
fim do relacionamento de forma harmoniosa e pacífica, disponibilizado pela Defensoria Pública do 
Estado do Ceará a partir de visita no dia 26 de abril de 2018.     
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os envolvidos em prol de um consenso saudável e manutenção ou reconstituição de 

vínculo nas relações continuadas.    

Vale ressaltar, ainda, que, no caso de se chegar a uma solução para o 

conflito, haverá formalização mediante termo, o qual será encaminhado para 

homologação. Já na hipótese de não realização de acordo, o defensor público 

atuante na instituição ajuizará demanda judicial, quando cabível, em consonância 

com o art. 2º (CEARÁ, 2014b) §§ 6º e 7º da Resolução nº 105/2014. 

Outro aspecto merecedor de destaque é que existe ampliação do projeto 

em outras localidades, tais como: a Casa de Mediação do Crato, a qual realizou 

1.080 atendimentos e 990 sessões; o Núcleo do Mucuripe, que realizou 829 sessões 

e 4.529 atendimentos; além do Núcleo do João XXIII, que contou com o trabalho 

desenvolvido por defensores, os quais realizaram 4.266 atendimentos e 250 

sessões; bem como por mediadores, por via de 1.806 atendimentos e 903 sessões; 

e, por fim, o Projeto Laços de Família, que realizou 190 atendimentos, divididos em 

87 mediações e 70 conciliações no ano de 2017 (CEARÁ, 2017). Sendo assim, 

foram obtidos os seguintes dados no Gráfico 1: 

 

         Gráfico 1 – Número de Atendimentos Agendados x Realizados no Órgão A 

                             
         Fonte: Elaboração própria, com base nos dados disponibilizados pelo Ceará (2016 e 2017) 

 

Constata-se que foram agendados 4.324 atendimentos em 2016, 

perfazendo um total de 1.433 sessões, sendo 1.026 de mediação e 407 de 

conciliação, respectivamente. Já no ano de 2017, foram contabilizados 3.606 

atendimentos, dos quais 993 de mediação e 388 de conciliação no Órgão A.  
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Merece destacar o fato de que o trabalho do Órgão A nos anos de 2016 e 

2017 foi muito positivo pelo incentivo e melhor tratamento dos casos voltados ao 

consenso para auxiliar o Poder Judiciário. Aufere-se, no entanto, que o número de 

atendimentos agendados é muito superior à quantidade de mediações e 

conciliações efetivamente realizadas.  

Atribui-se a isso, com suposto na análise mais exploratória no próprio 

órgão12, além do aspecto cultural da população em ainda não acreditar na 

efetividade da mediação e da conciliação, o fato de haver também problemas de 

estrutura, ou seja, só há uma colaboradora no atendimento do Órgão A que faz o 

primeiro atendimento dos assistidos, recebe as pessoas no dia da sessão e ainda 

abarca toda a demanda da Defensoria Pública. Não existe, portanto, um corpo de 

apoio que pudesse estabelecer um contato direto com os assistidos pela via 

telefônica, por exemplo, entre outras ações com a respectiva finalidade.  

Desta feita, se houvesse uma comunicação prévia com a intenção de 

confirmar o comparecimento dos assistidos em relação ao dia do agendamento seria 

ideal, porque tal problema poderia, pelo menos, ser minimizado. Isso é justificado 

porque, além da entrega da carta-convite, haveria a confirmação da data da sessão 

com a ligação efetuada.   

Outro propósito seria corrigir certas falhas como, por exemplo, caso a 

carta-convite não tivesse sido ainda entregue e a data da audiência estivesse 

próxima.   

Note-se, ainda, que nas ocasiões em que se buscou uma comunicação 

com algum assistido, o contato do atendimento do Órgão A se estabelecia apenas 

no próprio dia agendado para realização da sessão, e somente quando um deles 

não comparecia.  

Sobre o assunto, Mancuso (2011, p. 458) entende que: 

 
A condição legitimante da justiça estatal se descolou da ideia de Poder 
(dimensão estática) para se tornar aderente à ideia de Função (dimensão 
dinâmica) e é nesse sentido prático e operacional que se pode avaliar a 
eficiência da jurisdição, em sua acepção atualizada e contextualizada. 
 
 

Com isso, resta demonstrado que, apesar das dificuldades encontradas, a 

defensoria pública exerce seu papel como instrumento assecuratório do acesso à 

                                                           
12

 Segundo informações obtidas com o entrevistado 1, do Órgão A, no dia 27 de junho de 2018. 
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Justiça, quando estimula, divulga e se prontifica a auxiliar a sociedade na solução de 

suas demandas, pela mediação ou conciliação extrajudicial, de modo a não se 

limitar ao ingresso no Poder Judiciário, de acordo com o que se depreende do 

Gráfico 2.  

 

                Gráfico 2 – Número de Atendimentos de Demandas Consensuais no Órgão A 

                
          Fonte: Elaboração própria, com base nos dados disponibilizados pelo Ceará (2016 e 2017) 

 

 

Há de se considerar, todavia, a ideia de que a Defensoria Pública também 

trabalha o aspecto litigioso, não sendo a via consensual o caminho único a ser 

seguido, com base no Gráfico 3, cabendo grande destaque para questões de 

alimentos. 

 

Gráfico 3 – Número de Atendimentos de Demandas Litigiosas no Órgão A 

 
            Fonte: Elaboração própria, com base nos dados disponibilizados pelo Ceará (2016 e 2017) 
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É possível constatar, com fulcro em Ceará (2018c), que o Órgão A da 

Defensoria Pública do Estado do Ceará foi avaliado com 63,8% de excelência no 

atendimento na recepção, bem como 85,2% no atendimento do(a) defensor(a) 

público(a) e 73,3% no atendimento da equipe psicossocial. Além disso, obteve 

percentual de 23,4% de excelência e 48,9% com avaliação boa no que tange ao 

tempo de espera para o atendimento e 45,6% de excelência e 54,4% com avaliação 

boa no que diz respeito ao espaço físico. Por fim, houve recomendação dos serviços 

da Defensoria Pública do Estado do Ceará por 99,1% dos entrevistados13.   

Portanto, denota-se que o Órgão A foi bem avaliado em todos os campos 

do formulário, o que representa um grande avanço na sua função de auxiliar na 

consecução do efetivo acesso à Justiça.  

 

3.3.2 Órgão B 

 

O Órgão B também trabalha com os mecanismos da gestão de conflitos, 

em especial, a mediação e a conciliação; sendo uma estrutura pertencente a uma 

instituição educacional de nível superior, a qual possui o curso de Direito como uma 

das ofertas para graduação.    

Segundo a Comissão de Avaliação Própria do Centro Universitário 

Christus (2017b), merece destacar o fato de que o Núcleo de Mediação e 

Conciliação faz parte do Órgão B da referida instituição e expressa como missão 

institucional proporcionar para os corpos discente e docente, bem como para a 

população carente, os mecanismos administradores de conflitos.  

Vale mencionar que o Órgão B presta, gratuitamente, serviços de 

mediação e conciliação de conflitos sob respaldo da Comissão de Avaliação Própria 

do Centro Universitário Christus (2017b), sendo disponíveis a toda a comunidade. 

Primeiramente, é realizada uma espécie de filtro com procedência no caso narrado 

pelo(a) interessado(a), de modo a analisar se a situação se encaixa na mediação ou 

conciliação. Assim sendo, realiza-se o agendamento pelos alunos e professores dos 

Estágios Supervisionado II (cível, especificamente Direito de Família), Estágio 

                                                           
13

 Pesquisa realizada pela Ouvidoria da Defensoria Pública do Estado do Ceará com 141 
entrevistados que foram atendidos no Órgão A no período de 1º de abril a 31 de julho de 2018 
através de formulários distribuídos.  
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Supervisionado III (restante da área cível, embora a demanda maior seja Direito do 

Consumidor) e do Núcleo Direito e Saúde, sessão de mediação ou de conciliação de 

conflitos. A equipe é composta por professores mediadores/conciliadores 

especializados em meios extrajudiciais da gestão de conflitos, sendo integrantes do 

corpo docente do Curso de Graduação em Direito do Centro Universitário Christus. 

O aluno que intente participar deve estar matriculado no seu curso e atender às 

regras contidas no Edital. 

Com fins de demonstração do seu funcionamento na prática, é de 

fundamental importância considerar o Gráfico 414, baseado numa análise dos seus 

indicadores de sessões que obtiveram êxito, envolvendo a mediação e a conciliação 

em conjunto, no período compreendido de 2016 a 2017: 

 

Gráfico 4 – Número de Sessões x Acordos realizados no Órgão B 
 

                                                                                                                      
           Fonte: Elaboração própria, com base nos dados disponibilizados pelo NPJ (2016 e 2017a) 

 

 

Pode-se afirmar que, para trabalhar, principalmente, com a mediação, o 

Órgão B precisou buscar auxílio em outras áreas do conhecimento, a fim de atender 

os interessados de maneira a prestar o devido amparo, em face de envolver pontos 

muito intrínsecos à condição do conflito que precisam ser melhor explorados.  

                                                           
14

 Segundo informações obtidas com o entrevistado 3, do Órgão B, no dia 25 de outubro de 2018, os 
dados obtidos no Gráfico 4 são referentes aos números do ESAJ, tanto processual, quanto não-
processual. Em se tratando de Direito de Família, os casos inicialmente são pré-processuais, pois são 
encaminhados via ESAJ para homologação nas varas de família do Fórum Clóvis Beviláqua, via 
distribuição.  
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Mediante a necessidade de um atendimento de excelência, com base na 

Comissão de Avaliação Própria do Centro Universitário Christus (2017b), o Órgão B 

firmou parceria com o Serviço de Psicologia e Saúde da referida instituição, visando 

a dar suporte no trabalho da mediação em prol de novas perspectivas de integração e 

apoio interdisciplinar. Sendo assim, antes de as partes adentrarem a sessão de 

mediação, são acolhidas pelas professoras e psicólogas da Instituição, juntamente 

com as estagiárias do referido curso de graduação e, posteriormente, pelos 

mediadores e professores do Curso de Direito com seus respectivos estagiários. 

É também nesse sentido que os alunos realizam cursos de capacitação, 

com base em formação inter e transdisciplinar, com a atuação dos docentes do 

curso de Direito e de Psicologia, para, em seguida, poderem participar das sessões 

de mediação e conciliação, bem como realizarem confecção de casos, estudos 

dirigidos, elaboração de relatórios e orientação para desenvolvimento de artigos 

científicos que serão submetidos ao Encontro de Iniciação à Pesquisa do 

Unichristus, o qual é requisito necessário para obtenção do Certificado de 

Participação e Conclusão do Programa, bem como para a integralização das horas 

de atividades complementares no histórico escolar.  

Isso é muito importante para o caso concreto, pois, conforme Mancuso 

(2011, p. 43), ―[...] o problema, como se vê é interdisciplinar e multifacetado, não se 

confinando apenas aos quadrantes do Direito, mas se espraiando por outras searas, 

valores e interesses que não podem ser desconsiderados‖. Logo, lidar com 

mediação exige uma interação com outros elementos sociopolíticos, econômicos e 

culturais. 

Com suporte no compromisso assumido com a Defensoria Pública do 

Estado do Ceará, foi realizado um detalhamento do número de atendimentos 

prestados pelo Órgão B no ano de 2017, oriundos da via judicial, o qual pode ser 

compreendido pelo Quadro 3. 

 
Quadro 3 – Estatísticas dos sistemas E-SAJ e PJE e acordos celebrados Unichristus 

ESTATÍSTICAS DOS PROCESSOS ENCAMINHADOS PELO E-SAJ/ PJE E ACORDOS CELEBRADOS 2017.1 QUANTIDADE 

Número de Atendimentos 2017.1 195 

Petições Iniciais ajuizadas no Poder Judiciário (ESAJ) 26 

Petições de Homologação de Acordo no Poder Judiciário após Sessão de Mediação no Órgão B (ESAJ) 4 

Petições Iniciais ajuizadas no Poder Judiciário (PEJ – Justiça do Trabalho– Jus Postulandi) 5 
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Petições de competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais (JEC’s – Jus Postulandi) 57 

Acordos Firmados no Órgão B sem Necessidade de Homologação no Poder Judiciário 9 

ESTATÍSTICAS DOS PROCESSOS ENCAMINHADOS PELO E-SAJ/ PEJ E ACORDOS CELEBRADOS 2017.2 QUANTIDADE 

Número de Atendimentos 2017.2 306 

ESTATÍSTICAS DOS PROCESSOS ENCAMINHADOS PELO E-SAJ/ PEJ E ACORDOS CELEBRADOS 2017.2 QUANTIDADE 

Petições Iniciais ajuizadas no Poder Judiciário (ESAJ) 47 

Petições de Homologação de Acordo no Poder Judiciário após Sessão de Mediação no Órgão B (ESAJ) 15 

Petições Iniciais ajuizadas no Poder Judiciário (PEJ – Justiça do Trabalho– Jus Postulandi) 15 

Petições de competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais (JEC’s – Jus Postulandi) 50 

Acordos Firmados no Órgão B sem Necessidade de Homologação no Poder Judiciário 6 

Processos Arquivados por Falta de Interesse da Parte – Desistência da Parte 16 

Processos Arquivados Provisoriamente Para Continuidade de Sessão de Mediação – INTERESSE DAS PARTES 
EM TENTAR A SOLUÇÃO DO CONFLITO PELA VIA DA MEDIAÇÃO 

7 

Processos Arquivados por Falta de Interesse da Parte – Ausência de Documentos (26) ou Ausência de Provas (16) 42 

Processos Arquivados por Inviabilidades Materiais ou Processuais – Litispendência (2), Incompetência do Juízo ou 
Incompatibilidade de Matéria não Atendida pelo NPJ (10), Ilegitimidade Processual (9), etc. 

21 

Processos Arquivados por Não Enquadramento do Critério de Hipossuficiência Econômica (DPECE) 3 

Processos Arquivados Provisoriamente por Aguardar Retorno de Resposta de ofícios ou Exames (DNA) 4 

Atendimentos Apenas para Orientação Jurídica 20 

Fonte: NPJ (2017c)  

 

Analisando-se o Quadro 3, nota-se que de um número expressivo de 501 

atendimentos no ano de 2017, ou seja, somando-se o número de atendimentos no 

primeiro semestre (2017.1) e no segundo semestre (2017.2), pode-se constatar que 

apenas 1915 tiveram acordo homologado no Poder Judiciário após sessão de 

Mediação no Órgão B e 1516 não tiveram a necessidade de homologação no Poder 

Judiciário do Estado do Ceará.  

Além disso, cumpre destacar que sete processos foram arquivados 

provisoriamente para continuidade de sessão de mediação em virtude de interesse 

das partes em buscar a solução do conflito por tal mecanismo autocompositivo no 

                                                           
15

 Número resultante do somatório da quantidade de Petições de Homologação de Acordo no Poder 
Judiciário após Sessão de Mediação no Órgão B (ESAJ) em 2017.1 (primeiro semestre) e em 2017.2 
(segundo semestre).  
16

 Número resultante do somatório da quantidade de Acordos Firmados no Órgão B sem Necessidade 
de Homologação no Poder Judiciário em 2017.1 (primeiro semestre) e em 2017.2 (segundo 
semestre).   
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segundo semestre do ano de 2017. Tal prática é de fundamental importância para a 

via processual, em razão do estímulo e estabelecimento da pacificação social pelos 

próprios envolvidos na lide. 

Aufere-se, contudo, que o número de atendimentos agendados é muito 

superior à quantidade de mediações e conciliações efetivamente realizadas. Com a 

análise mais exploratória no Órgão B17, registra-se como prática bem corriqueira o 

fato de que algumas sessões não se realizam por ausência das pessoas jurídicas 

convidadas para a sessão. A comunicação com os assistidos se dá mediante carta-

convite com Aviso de Recebimento (AR); outras vezes, é realizada pessoalmente e 

sempre com confirmação das partes, por telefone, um ou dois dias antes das 

sessões.  

Há uma questão, envolvendo dados estatísticos, que merece ser 

examinada com relação ao Órgão B.  

Acerca dessa problemática, numa perspectiva geral, Mancuso (2011, p. 

39) recomenda que, para o desempenho de uma política judiciária, é de enorme 

importância que seja possível o acesso aos dados, cifras, estatísticas nos mais 

diversos órgãos pesquisados. 

No Órgão A, alguns dados não estão completos, já que não possuem 

equivalência no número de sessões no período de 2017.1 no Gráfico 4 e no Quadro 

3.  

Outro aspecto merecedor de atenção é a expressiva quantidade de 

sessões de mediação e conciliação que não foram realizadas pelo Órgão B no ano 

de 2017, conforme discriminado no Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Estatísticas dos processos encaminhados para o Órgão B  

ESTATÍSTICAS DOS PROCESSOS ENCAMINHADOS PARA O ÓRGÃO B 2017.1 QUANTIDADE 

Número de Sessões 2017.1 98 

ESTATÍSTICAS DOS PROCESSOS ENCAMINHADOS PARA O ÓRGÃO B 2017.2 QUANTIDADE 

Número de Sessões 2017.2 104 

Número de Sessões de Mediação 2017.2 48 

Acordos Celebrados na Mediação 24 

Número de Sessões de Mediação que não ocorreram por ausência de, pelo menos, uma das partes  13 

                                                           
17

 Segundo informações obtidas com o entrevistado 3, do Órgão B, no dia 03 de julho de 2018. 
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Número de Sessões de Conciliação 2017.2 56 

Acordos Celebrados na Conciliação 07 

Número de Sessões de Conciliação que não ocorreram por ausência de, pelo menos, uma das partes  36 

  Fonte: NPJ (2017d)  
 

O Quadro 4 demostra a perspectiva do trabalho em conjunto da mediação 

e da conciliação no Órgão B no segundo semestre de 2017 quando se cumpre o 

panorama de 24 acordos celebrados de um total de 48 sessões de mediação e sete 

acordos celebrados de um total de 56 sessões de conciliação.  

Uma observação muito pertinente na análise, porém, é a não realização 

das sessões, seja de mediação ou conciliação, em virtude da ausência de, pelo 

menos, uma das partes. Normalmente, a parte faltante é a pessoa jurídica 

convidada. Vale frisar que, não havendo interesse das partes pela composição 

amigável ensejado pela abertura ao diálogo construtivo, são impossíveis a aplicação 

das técnicas autocompositivas e a promoção de uma cultura de paz.  

 

3.3.3 Órgão C 

 

O Órgão C faz parte da estrutura do Poder Judiciário cearense, sendo 

localizado na capital, Fortaleza, e trabalha com a aplicação dos mecanismos da 

gestão de conflitos, em especial, a mediação e a conciliação.  

De acordo com os dados do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará  

(2014a), há de se constatar que os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e 

Cidadania (Cejusc`s) do Estado do Ceará podem ser instalados desde a aprovação 

do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do 

Tribunal do referido Estado (Nupemec/TJCE), mediante previsão no art. 7º (BRASIL, 

2018k) IV da Resolução nº 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça, com o fito de 

se buscar uma uniformização nas práticas voltadas à mediação e à conciliação no 

âmbito do Poder Judiciário cearense, tornando-o mais acessível e eficiente.    

No que tange à estrutura dos Cejusc`s, o Manual para Instalação do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (2014a) define como 

possibilidade de abrangência a existência de um setor pré-processual, outro setor 

processual e o setor de cidadania. Além disso, merece destacar o fato de que é 

necessário o referido Órgão ser coordenado por um juiz de Direito, o qual tem a 
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função de homologar os acordos, bem como acompanhar, organizar e supervisionar 

a atuação dos mediadores e conciliadores atuantes na respectiva unidade judiciária.  

Nos anos de 2016 e 2017, pode-se constatar a evolução do Órgão C do 

Fórum Clóvis Beviláqua, no que diz respeito ao número de audiências realizadas, 

bem como sua efetividade na pacificação social com resultados positivos com a 

análise do Gráfico 5. 

 

Gráfico 5 – Comparativo Audiências x Total de Acordos no Órgão C 

 
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados disponibilizados pelo CEJUSC (2016a e 2017) 

 

Mediante a visão do Gráfico 5, no entanto, se afirma que o número de 

audiências agendadas é muito superior à quantidade de mediações e conciliações 

efetivamente realizadas. Pode-se constatar ainda, com base na análise mais 

exploratória do Órgão C18, que o problema anteriormente demonstrado, encontra 

justificativa no fato de que o Órgão C não tem um acompanhamento mais próximo 

com as partes, porquanto a intimação para comparecimento às audiências é feita via 

carta-convite, a qual nem sempre possui o Aviso de Recebimento (AR) e este é 

acompanhado e juntado pela secretaria de origem. Não há uma comunicação prévia, 

mediante ligação telefônica, para confirmação da presença das partes às audiências 

agendadas.  

Além disso, há uma questão cultural envolvida, que acentua a descrença 

em relação aos mecanismos, em especial, a mediação e a conciliação, pois, para 

                                                           
18

 Segundo informações obtidas com o entrevistado 4, do Órgão C, no dia 06 de junho de 2018.  
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alguns, a sentença judicial ainda tem mais força e poder quando comparada ao 

acordo. 

Nesse sentido, Fiss (2004, p. 123) acentua que não acredita que ―[...] o 

acordo, como prática genérica, seja preferível ao julgamento ou deva ser 

institucionalizado em uma base extensa e ilimitada‖.  

Sob tal situação, Mancuso (2009, p. 73) combate esse pensamento e traz 

uma quebra de paradigmas, quando afirma ser preciso: 

 

Afastar a o fetichismo da sentença de mérito, no qual incidem alguns juízes, 
sobretudo os iniciantes, que relutam em homologar acordos ou participar de 
instâncias conciliatórias, por aí entreverem uma sorte de capitis diminutio, 
no contraste com o ato de julgar, propriamente, a causa.  

 

Logo, essa mentalidade equivocada de supremacia da sentença de mérito 

precisa ser repensada. A utilização dos mecanismos da gestão de conflitos, em 

especial, a mediação e a conciliação, constituem garantes do acesso à Justiça 

mediante um papel complementar, enquanto o Poder Judiciário exerceria sua função 

nas questões mais complexas e não produziria sentenças de massa, no dizer de 

Mancuso (2009, p. 65): 

 

Em suma, na devida releitura, atualizada e contextualizada, do acesso à 
Justiça, ele deve ser visto como uma oferta residual, uma garantia 
subsidiária, disponibilizada para as controvérsias não-compostas ou mesmo 
incompossíveis pelos outros meios, auto e heterocompositivos. Com isso, o 
Judiciário poderá então dedicar-se aos processos efetivamente singulares e 
complexos, em vez de produzir justiça de massa, através de organismos 
cada vez maiores, que empenham parcelas crescentes do orçamento 
estatal e conduzem a um indesejável gigantismo da máquina judiciária. 
Esse crescimento físico, que atinge patamares alarmantes, sobre não 
resolver o problema – já que a crise numérica é uma consequência e não a 
causa – é na verdade inócuo, porque a oferta prodigalizada de justiça só faz 
exacerbar a demanda por ela, num perverso círculo vicioso.  

   

Com base nos dados do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (2014a), 

reitera-se que as sessões de mediação e conciliação se realizam pelos mediadores 

e conciliadores indicados pelo(a) juiz(a) coordenador(a) do Órgão C, sendo 

necessário o repasse dos dados para o Órgão D, a fim de auxiliar na manutenção 

constante do cadastro de mediadores e conciliadores capacitados e aptos ao 

exercício de suas atividades.  

É importante ressaltar que o Órgão C realiza uma divisão por natureza de 

conflito em Cível e Família, conforme pode ser observado nos Gráficos 6 e 7. 
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Gráfico 6 – Comparativo Audiências Cíveis x Total de Acordos no Órgão C 

 
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados disponibilizados pelo CEJUSC (2016b e 
2017a) 

 

 

Gráfico 7 – Comparativo Audiências de Família x Total de Acordos no Órgão C 

 
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados disponibilizados pelo CEJUSC (2016c e 
2017b) 

 

Os dados do Gráfico 6 estão relacionados com conflitos de natureza cível, 

onde a questão patrimonial representa, em princípio, o maior interesse, sendo 

aconselhável, em geral, a conciliação, já que é um método que não aprofunda as 

causas do conflito e cujas técnicas estão focadas no acordo. Já o Gráfico 7 adota 
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indicadores referentes aos conflitos relacionados à família, os quais envolvem 

sentimentos, afetos, mostrando-se recomendável, para estes, o uso da mediação.  

Cumpre, ainda, destacar o trabalho potencializado pelo Órgão C do 

Fórum Clóvis Beviláqua nos Mutirões de Conciliação, os quais oferecem 

oportunidades para melhor construção do diálogo em uma realidade de pacificação 

social, ante tantas lides antes não resolvidas. Assim, o Gráfico 8 ilustra o intenso 

esforço desenvolvido nos anos de 2016 e 2017, embora exista discrepância 

numérica entre as audiências agendadas, realizadas e o total de acordos, o qual é 

muito reduzido em relação aos indicadores de agendamento. 

 

Gráfico 8 – Comparativo Audiências nos Mutirões do Órgão C 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados disponibilizados pelo CEJUSC (2016d e 
2017c) 

 

É de fundamental importância a participação de mediadores e 

conciliadores em cursos constantes de reciclagem, com vistas a se estabelecer uma 

uniformização das técnicas da gestão de conflitos no Estado do Ceará. Para isso, 

fazem-se necessários o controle e o encaminhamento, a cada três meses, das 

estatísticas para o Órgão D e Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Ceará. 

Na análise do Relatório de Gestão (sic) do Poder Judiciário do Estado do 

Ceará (2016, p. 1), menciona-se que o Órgão C do Fórum Clóvis Beviláqua, situado 

na cidade de Fortaleza/CE:  
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Foi criado no ano de 2012, a partir da estrutura física da Central de 
Conciliação de 1º Grau, em funcionamento desde 23 de março de 2007, por 
força da Resolução nº 01/2007. O Órgão C conta atualmente com 6 (seis) 
salas de mediação, 4 (quatro) de conciliação, secretaria, brinquedoteca, 2 
(duas) salas destinadas à Oficina Pais e Filhos, 1 (uma) sala de perícia e 1 
(uma) sala para os grandes litigantes, 1 (uma) sala de apoio aos 
advogados.  

 

Com base no mesmo Relatório (2016, p.1), é possível verificar que: 

 

[...] o Órgão C recebe processos oriundos das varas cíveis e de família da 
Comarca de Fortaleza que envolvam direitos patrimoniais disponíveis e 
indisponíveis transacionáveis. Como principais matérias, pode-se elencar 
[...] questões de vizinhança, reparações de danos, revisionais de contratos, 
buscas e apreensões, pensões alimentícias, divórcios, guardas, dentre 
outros.  

 

Denota-se que o objetivo primordial do Órgão C, com base no Relatório 

de Gestão (sic) do Poder Judiciário do Estado do Ceará (2016, p. 1), é proporcionar 

uma cultura autocompositiva ao jurisdicionado, respeitando o princípio do acesso à 

Justiça e sua aplicação na política de tratamento adequado aos conflitos na primeira 

instância pela mediação e por conciliação.   

Por fim, há de se considerar o importante papel de tais mecanismos em 

efetivar a pacificação social por meio de uma mudança cultural de valores tão 

necessária na sociedade cearense, de maneira a romper com o paradigma muito 

difundido para a litigiosidade.    

 

3.3.4 Órgão D  

 

O último órgão analisado na pesquisa foi o Órgão D, o qual desenvolve 

atividades voltadas para a conciliação e mediação no 2º grau de jurisdição.  

Com base no Manual para Instalação do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (2014a) pode-se afirmar que o Órgão D utiliza os já citados 

meios da gestão de conflitos com o intuito de auxiliar o Poder Judiciário na 

diminuição do quantitativo exorbitante de causas processuais, visando a gerir as 

demandas de modo preventivo e buscar a pacificação social.  

Percebe-se, analisando o Gráfico 9, o importante trabalho desempenhado 

pelo Órgão D nos anos de 2016 e 2017, no que tange à aplicação dos mecanismos 

da gestão de conflitos no âmbito judicial. 
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Gráfico 9 – Comparativo Audiências x Total de Acordos no Órgão D 

 
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados disponibilizados pelo NUPEMEC (2016 e 
2017a)  

 

Vale salientar que os números obtidos pelo Órgão D foram expressivos 

em relação à quantidade de audiências agendadas, todavia, merece destacar que 

há um grande número de audiências não realizadas, chegando-se a um pouco 

expressivo indicador de acordos efetivados.  

No exame dos dados, vale considerar o que Mancuso (2011, p. 42) 

preceitua, ao assinalar que, para serem eficazes, as inovações legislativas no 

campo processual precisam ser acompanhadas de verdadeira mudança de 

mentalidade pelos operadores do Direito, bem como de uma conscientização 

gradual dos próprios jurisdicionados.  

Por essa razão, há de se investir mais em formação continuada de 

instrutores e profissionais da área jurídica (advogados, defensores públicos, juízes, 

procuradores, promotores, servidores públicos) com a finalidade de proporcionar 

constante aperfeiçoamento do conhecimento necessário à atividade prática da 

mediação e da conciliação.    

Como visto, em termos gerais, a aplicação prática dos mecanismos da 

gestão de conflitos é algo muito recente e encontra muitos obstáculos a serem 

ultrapassados. Logicamente, os primeiros avanços já podem ser constatados. 

Existe, no entanto, uma grande dificuldade de obtenção de dados precisos e 

estatísticas reais nos diversos órgãos que trabalham com a mediação e a 

conciliação.  
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Andrews (2012a, p. 357) defende o argumento de que ―[...] a justiça 

substantiva dos acordos é realmente uma conjectura, iluminada somente pelo ínfimo 

brilho de dados não publicados‖. Corroborando com o pensamento anterior, Gabbay 

(2011, ps. 173-174) ressalta que:  

 

A fim de maximizar a efetividade e capilaridade dos programas de solução 
alternativa de conflitos já existentes, devem ser adotadas medidas para 
articulação destes em rede. Há de ser fomentada a criação de um banco de 
dados, atualizável e auto-alimentável.  

 

Portanto, é de fundamental importância considerar que tal problemática 

prejudica estudos específicos e a elaboração de metas direcionadas ao melhor 

aperfeiçoamento das estruturas e gestão judiciária no tratamento do conflito.  

Denota-se compreender que, partindo do Manual para Instalação do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (2014a), o Órgão D foi 

instituído por meio do Provimento n° 03/2011 e Portaria n° 281/2011, em virtude da 

Resolução n° 125, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a Política 

Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos, de modo a colaborar para 

a instauração de um Judiciário mais democrático, eficiente, acessível e mais voltado 

para valores humanizados.  

Nesse âmbito, o Manual para Instalação do Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania (2014a) estabelece que o Órgão D atua como órgão de 

inteligência, gestão e execução, cabendo-lhe cuidar da administração de toda 

prática que faz utilização dos meios alternativos da gestão de conflitos, tanto na fase 

pré-processual quanto na processual, no âmbito de atuação do Poder Judiciário 

cearense, além de ter a função de coordenar os serviços desenvolvidos e os 

recursos humanos por meio do acompanhamento do recrutamento e capacitação 

permanente dos conciliadores e mediadores.  

Salienta-se ainda que o Órgão D realiza atendimentos, bem como 

encaminhamentos para órgãos diversos, como a Defensoria Pública ou Ministério 

Público, com o fito de resolver serviços, tais como emissão de RG, CPF e Carteira 

do Trabalho e, além disso, acompanha as atividades desenvolvidas pelos Cejusc`s, 

sejam elas, a solicitação de dados estatísticos ou o funcionamento procedimental 

das audiências processuais e pré-processuais.    



74 

 

A partir desse panorama, pode-se mencionar que os arts. 8º, §§ 8º e 9º e 

13 (BRASIL, 2018k) da Resolução nº 125/2010 do CNJ19 ressaltam a necessidade 

de acompanhamento do Órgão D no que tange aos dados estatísticos dos 

mecanismos equivalentes de gestão de conflitos nos Cejusc`s, bem como opção às 

partes que optaram pela mediação ou conciliação de avaliarem as Câmaras 

Privadas e os mediadores e conciliadores que prestaram os serviços requeridos; o 

que, de fato, só pode ser parcialmente cumprido, já que só existe uma Câmara 

cadastrada no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará com atividade laborativa em 

consonância com o art. 167 (BRASIL, 2018f) §§ 3º e 4º, CPC/1520. Tal perspectiva 

será melhor explicitada no tópico 4.6.4.  

É preciso entender que mensalmente os Cejusc`s da capital e interior do 

Estado do Ceará enviam para o Órgão D as estatísticas das audiências agendadas, 

realizadas (com acordo e sem acordo) e a respectiva quantidade de homologações, 

tanto no âmbito processual quanto no pré-processual. A partir de tais informações, o 

Órgão D preenche dois indicadores do Plano Estratégico do Tribunal de Justiça do 

Estado do Ceará relacionados ao total de audiências realizadas nos Cejusc`s e o 

total de acordos pré-processuais homologados. Já o preenchimento do quantitativo 

de acordos processuais homologados é de responsabilidade da Corregedoria21.  

Diante de tal cenário, constata-se que as estatísticas são utilizadas como 

avaliação mensal mediante preenchimento no Plano Estratégico, além de 

fundamental importância como comparativo de produtividade e desenvolvimento dos 

Cejusc`s. Por essa razão, quanto mais investimento em estrutura o Tribunal de 

                                                           
19

 Art. 8º Os tribunais deverão criar os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania 
(Centros ou Cejusc`s), unidades do Poder Judiciário, preferencialmente, responsáveis pela realização 
ou gestão das sessões e audiências de conciliação e mediação que estejam a cargo de conciliadores 
e mediadores, bem como pelo atendimento e orientação ao cidadão. 
§ 8º Para efeito de estatística de produtividade, as sentenças homologatórias prolatadas em 
processos encaminhados de ofício ou por solicitação ao Centro Judiciário de Conflitos e Cidadania 
reverterão ao juízo de origem, e as sentenças decorrentes da atuação pré-processual ao coordenador 
do Centro.  
§ 9º Para efeito de estatística referida no art. 167, § 4º, do Novo Código de Processo Civil, os 
tribunais disponibilizarão às partes a opção de avaliar Câmaras, conciliadores e mediadores, segundo 
parâmetros estabelecidos pelo Comitê Gestor da Conciliação. 
20

 Art. 167, §3º Do credenciamento das câmaras e do cadastro de conciliadores e mediadores 
constarão todos os dados relevantes para a sua atuação, tais como o número de processos de que 
participou, o sucesso ou insucesso da atividade, a matéria a qual versou a controvérsia, bem como 
outros dados que o tribunal julgar relevantes.  
§ 4º Os dados colhidos na forma do § 3º serão classificados sistematicamente pelo tribunal, que os 
publicará, ao menos anualmente, para conhecimento da população e para fins estatísticos e de 
avaliação da conciliação, da mediação, das câmaras privadas de conciliação e de mediação, dos 
conciliadores e dos mediadores.   
21

 Segundo informações obtidas com o entrevistado 5, do Órgão D, no dia 09 de janeiro de 2019. 
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Justiça do Estado do Ceará realiza, maior deverá ser a correspondência dos dados 

obtidos frente à realidade de melhoria apresentada.   
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4 PROBLEMAS IDENTIFICADOS E SUGESTÕES DE MELHORIA: APLICAÇÃO 
SOBRE A REALIDADE DOS ÓRGÃOS EM FORTALEZA/CE 

 

Antes de se analisar os resultados obtidos na pesquisa efetuada em 

alguns órgãos de Fortaleza/CE que aplicam a mediação e a conciliação na prática, é 

de fundamental importância destacar o nível de confiança22 dos brasileiros com 

algumas instituições do País, cabendo uma atenção especial ao Poder Judiciário, 

conforme demonstrado no Gráfico 10.  

 

Gráfico 10 – Índice de Confiança x Ranking do Poder Judiciário 

 
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados disponibilizados nos Relatórios ICJ Brasil  
(FGV, 2015, p.18; 2016, p.15; 2017, p.13)  

 
 

Os percentuais obtidos indicam que 32% dos brasileiros, em 2015; 29% 

em 2016 e 24% em 2017, afirmaram confiar ou confiar muito no Poder Judiciário, 

restando a classificação em 8º, 7º e 10º lugares, respectivamente. Logo, se denota 

que o Poder Judiciário não é visto de modo tão positivo pelos brasileiros e tal 

percepção parece piorar nos últimos anos.  

 

 

                                                           
22

 Foram entrevistados 3.300 habitantes com 18 anos ou mais, em 2015, e 1.650, em 2016 e 2017, 
distribuídos pelos seguintes Estados: Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Rio Grande do Sul e Distrito Federal.   

10º 7º  8º 
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Cumpre destacar que as instituições que ainda participaram como opções 

da referida pesquisa foram Forças Armadas, Igreja Católica, Imprensa Escrita, 

Redes Sociais (facebook e twitter), Grandes Empresas, Ministério Público, Polícia, 

Emissoras de TV, Sindicatos, Congresso Nacional, Governo Federal e Partidos 

Políticos. Destas, no período mencionado, o Poder Judiciário não obteve melhor 

colocação, sendo mais confiável apenas do que os Sindicatos, o Congresso 

Nacional, os Partidos Políticos e o Governo Federal.   

Nos anos de 2015 a 2017, a primeira e a segunda colocações couberam 

às Forças Armadas e à Igreja Católica, respectivamente, indicando, assim, que são 

as instituições mais confiáveis pelos brasileiros.  

Em relação ao Supremo Tribunal Federal (STF), é possível constatar de 

acordo com pesquisa23 Datafolha (2017, p. 2) que: 

 

A taxa dos que confiam muito fica em 15%, e dos que confiam um pouco, 
em 48%, com os demais se dividindo entre aqueles que não confiam (35%) 
e os que não opinaram (3%). Apesar da maior exposição midiática do 
Supremo Tribunal Federal, devido às investigações da Lava-Jato, o grau de 
confiança ficou estável: em abril, 17% confiavam muito, 50% confiavam um 

pouco e 30% não confiavam.  
 

Segundo os indicadores do Gráfico 10 e da pesquisa Datafolha 

retromencionada, é preciso rever a política adotada pelo Judiciário brasileiro, com o 

olhar mais voltado para ações que repercutam no melhor tratamento do conflito em 

busca de pacificação social e de uma aproximação de transparência e confiança 

com a sociedade. 

Nesse sentido, Silva (2012, p. 15) defende a ideia de que a sentença 

judicial depende de uma sofisticada estrutura, por envolver um aparato estatal de 

agentes públicos, bem como um procedimento mais complexo de decisão, devendo, 

portanto, ser utilizada apenas em caráter subsidiário.    

Logo, não se discute a retirada do conflito do Poder Judiciário, mas sua 

melhor gestão, pois nem tudo precisa ser resolvido pela via convencional. Há lides 

que podem ser muito bem solucionadas previamente, por meio da mediação e da 

conciliação judicial ou extrajudicial. 

                                                           
23

 Nesse levantamento, nos dias 21, 22 e 23 de junho de 2017, foram realizadas 2.771 entrevistas em 
194 municípios brasileiros. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos 
considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa do Datafolha é uma avaliação por 
amostragem estratificada por sexo e idade com sorteio aleatório dos entrevistados, compreendendo 
um universo composto pela população com 16 anos ou mais do país. 
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Com fulcro em tal pensamento, é necessário promover o uso dos 

mecanismos equivalentes, de modo a melhor difundir a cultura de paz. Tartuce 

(2012, p. 174) acredita que fomentar o uso constante da conciliação, naquilo que 

couber, é um recurso de contenção de demandas favorável ao Judiciário que se 

encontra em posição tão sofrida pelo acúmulo de processos.  

Uma das características que deveriam definir os referidos meios é a 

rapidez e uma das vantagens é que sejam confiáveis. Será que a rapidez e a 

confiabilidade estão realmente presentes, já que, muitas vezes, as partes não 

comparecem às audiências, bem como os dados colhidos nos órgãos são 

inconsistentes?  

Partindo de tais premissas, este trabalho tem como objetivo estudar se os 

órgãos, a seguir, cumprem seu papel de meios da gestão de conflitos que viabilizam 

o efetivo acesso à justiça na capital cearense. Para isso, foram coletados dados, 

inclusive demonstrados no capítulo anterior, sendo referentes aos Órgãos A, B, C e 

D. 

Mediante análise mais detalhada dos resultados, é possível elencar as 

seguintes conclusões preliminares, tais como: 1) Os índices obtidos revelam uma 

carência de informações precisas e estratificadas da atuação dos órgãos 

pesquisados; 2) Existe uma acentuada discrepância entre o número de audiências 

agendadas, bem como audiências realizadas e o total de acordos; 3) Em relação ao 

número de audiências não realizadas (percentual por órgão e média) chama atenção 

àquelas que o motivo justificador é a ausência de comparecimento das partes ou a 

não informação a respeito; 4) Acredita-se que a gestão jurídica poderia auxiliar na 

implementação de melhores práticas que redundassem numa efetivação mais 

completa dos meios equivalentes e 5) Há de se considerar que os órgãos 

pesquisados não possuem a estrutura devida, tendo em vista que no quadro de 

servidores, boa parte é de voluntários que atuam como mediadores ou conciliadores 

judiciais nas audiências. Portanto, caso se excluam os voluntários, pode-se 

comprometer a estrutura de funcionamento dos órgãos.  

Vale ressaltar que, a título de melhor organização da pesquisa e 

compreensão dos resultados, cada conclusão mencionada anteriormente será 

discutida, individualmente, sob a forma de tópicos, a seguir. 
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4.1 Carência de informações precisas e estratificadas da atuação dos órgãos 
pesquisados 

 

Um dos problemas observados na pesquisa diz respeito à dificuldade de 

obtenção de dados consistentes nos órgãos estudados. É possível identificar 

informações muito limitadas nos locais em que se buscou colher tais informações, 

além da demora no retorno com os números solicitados, no período compreendido 

nos anos de 2016 e 2017.   

 

4.1.1 Órgão A 

 

Pode-se afirmar que não existe um banco de dados pronto para o estudo, 

que seja compilado, estratificado e disponibilizado quando necessário para 

pesquisa, com intuito de se traçar diretrizes e metas, aprimorar indicadores e corrigir 

supostos defeitos no sistema. Constata-se que ainda há muito a ser desenvolvido e 

o Órgão A não é exceção à regra.  

Conforme se percebe no Gráfico 1 – Número de Atendimentos 

Agendados x Realizados no Órgão A (p. 58), é possível explanar que o órgão 

apenas disponibilizou dados referentes aos anos de 2016 e 2017 e não em período 

retroativo. Por esse motivo, foi adotado o mesmo intervalo cronológico em todas as 

demais instituições. Merece ressaltar que tais informações foram disponibilizadas em 

formato Powerpoint, não sendo expressas em nenhuma planilha de dados e, por 

essa razão, os gráficos apresentados no referido trabalho foram elaborados de 

maneira própria para oferecer melhor visibilidade e compreensão ao estudo. 

Além disso, o Órgão A trabalha somente com a via extrajudicial, porém, 

no Gráfico 1, não é possível compreender se os números, por exemplo, são relativos 

apenas à mediação e à conciliação extrajudicial ou se levam em conta também o 

aspecto litigioso, já que a Defensoria Pública do Estado do Ceará trabalha com 

ambas as modalidades. 

 Independentemente da hipótese adotada, cumpre destacar que os 

números não coincidem, já que, ao se somar todas as demandas consensuais do 

Gráfico 2 (p. 60) referente à mediação nos anos de 2016 e 2017, se chega aos 

números totais de 1.207 e 843, respectivamente. Os números expressos para 

atendimentos de mediação no Gráfico 1 (p. 58), todavia, foram de 1.026 para o ano 
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de 2016 e 993 para o ano de 2017. Pela natureza das demandas, todas são 

condizentes com o emprego da mediação.  

Por fim, os Gráficos 2 e 3 (p. 60) não dividem as demandas de modo 

unitário. O que ocorre é um agrupamento de algumas demandas, obstaculizando a 

verdadeira compreensão numérica de maneira específica.    

 

4.1.2 Órgão B 

 

Com fulcro no Gráfico 4 – Número de Sessões x Acordos realizados no 

Órgão B (p. 62) é relevante destacar que, no período considerado (2016.1 a 2017.2), 

não há uma divisão na quantidade de sessões em categorias, ou seja, não se sabe 

o que corresponde à mediação e à conciliação, pois os dados foram apresentados 

conjuntamente; o mesmo valendo para o número de acordos.   

Já o Quadro 3 – Estatísticas dos Sistemas E-SAJ e PJE e acordos 

celebrados (p.63) e o Quadro 4 – Estatísticas dos processos encaminhados para o 

Órgão B (p.65), apresentaram maior riqueza de detalhes, o que é elogiável, todavia, 

só foram desenvolvidos para o ano de 2017, restando os anos anteriores sem o 

referido levantamento.  

No que tange ao cruzamento de informações, é possível constatar que, 

ao se somar o número de sessões de mediação 2017.2 com o número de sessões 

de conciliação 2017.2 do Quadro 4 (p. 65) totaliza-se o número de 104 sessões. 

Comparando-se com o quantitativo demonstrado no Gráfico 4 (p. 62), coincide 

perfeitamente. Ao se adotar, porém, o mesmo raciocínio para o número de sessões 

em 2017.1 do Quadro 4 e verificar o mesmo período no Gráfico 4, não há 

equiparação, já que naquele o número apresentado foi de 98 e neste foi de 62 

sessões.  

 

4.1.3 Órgão C 

 

Com base na análise dos dados referentes ao Gráfico 5 – Comparativo  

Audiências x Total de Acordos no Órgão C (p. 67) constata-se que compreende o 

somatório de audiências referente ao Gráfico 6 – Comparativo Audiências Cíveis (p. 

69) e ao Gráfico 7 – Comparativo Audiências de Família (p. 69). Porém, se somar, 
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por exemplo, o número de audiências realizadas no período de 2016 nos Gráficos 6 

e 7, obter-se-á 585; enquanto que no Gráfico 5 consta 582, restando equivocado.  

Outro exemplo de incongruência é o caso do total de acordos referente ao 

ano de 2016 nos Gráficos 6 e 7 ser igual a 265; já no Gráfico 5, o qual deveria 

corresponder à realidade apresentada anteriormente pelo somatório, não cumpre de 

fato, o papel equivalente, tendo em vista que seu valor consta em 267 acordos.  Em 

relação ao ano de 2017, os Gráficos 6 e 7 totalizam 420 acordos, todavia, no Gráfico 

5, consta que o referido número é de 422 acordos.  

Apesar das informações obtidas no Órgão C serem organizadas e com 

bom nível de completude, não são precisas. Além disso, para facilitar o 

entendimento, caberia melhor estratificação de dados em mediação e conciliação, 

pois são meios de gestão de conflitos, embora com aplicação diferente.   

 

4.1.4 Órgão D 

 

O último Órgão a ser estudado é o D, restando clarividente, também, o 

fato de que no seu único Gráfico 9 – Comparativo Audiências x Total de Acordos no 

Órgão D (p. 72), o total de audiências agendadas em 2016 não corresponde ao 

somatório de audiências realizadas com as audiências não realizadas no mesmo 

período do gráfico.  

Em linhas gerais, o que se pode afirmar é que em nenhum Órgão 

compreendido na pesquisa (A, B, C e D), obteve-se dados estratificados, 

organizados, completos e precisos que pudessem resultar em análise mais 

aprofundada, segura e específica sobre a efetiva atuação dos órgãos.    

Observa-se que não foi evidenciada a existência de sistema (software) ou 

mesmo controles padronizados que contenham informações mais exatas e 

detalhadas sobre os mecanismos equivalentes da gestão de conflitos, tais como o 

motivo do não comparecimento das partes às audiências ou mesmo a natureza da 

ação, de forma a contribuir no estabelecimento das diretrizes para melhorias na 

política de pacificação social em Fortaleza, capital do Estado do Ceará.  
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4.2 Acentuada discrepância entre o número de audiências agendadas, bem 
como audiências realizadas e o total de acordos 

 

O que se denota diante da problemática observada é que há um 

percentual considerável em cada órgão analisado, em relação ao número de 

audiências não realizadas, à exceção do Órgão B, em que esse cálculo não foi 

possível ser demonstrado em razão da falta de dados, conforme se observa no 

Quadro 5 abaixo: 

 

Quadro 5 – Índice de não realização de audiências nos órgãos pesquisados  

Órgãos pesquisados 2016 2017 

Órgão A 66,85% 61,70% 

Órgão B  # # 

Órgão C  45,24% 42,16% 

Órgão D 61,12% 20,81% 
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados disponibilizados pelos Gráficos 1, 5 e 9 (2018) 

 

Constata-se que os valores percentuais obtidos foram calculados a partir 

do total de audiências não realizadas no Órgão A (Gráfico 1 – p. 58), no Órgão C 

(Gráfico 5 – p. 67) e no Órgão D (Gráfico 9 – p.72), mediante regra de três simples, 

sendo bem expressivos.   

Uma justificativa plausível observada é o próprio fator cultural24. À 

exceção do art. 334 (BRASIL, 2018f) §8º, CPC/1525, que prevê a aplicação de multa; 

nos outros casos essa audiência é facultativa, resultando em grandes índices de 

ausência pela não obrigatoriedade de comparecimento.  

Percebe-se que há muita falta de interesse, bem como de informação das 

partes que não comparecem à audiência. Existem, inclusive, advogados que 

enxergam tais audiências como estratégia postulatória. O panorama traçado é tão 

preocupante que os indicadores, por si, conseguem representar tal agravante.  

No Órgão A, pode-se considerar apenas os valores obtidos nos anos de 

2016 e 2017, a partir do Gráfico 1 – Número de Atendimentos Agendados x 

                                                           
24

 De acordo com o entrevistado 5, do Órgão D, apesar de a Central de Conciliação (iniciada em 
2004, a qual originou, posteriormente, o referido órgão), já existir há 14 anos, a cultura ainda não 
mudou. O órgão D existe desde o ano de 2012, mas a Lei de Mediação é de 2015 e o Novo CPC 
também só entrou em vigor em 2016.  
25

 Art. 334, §8º, CPC/15 - O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 
conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 
dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 
ou do Estado.  
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Realizados no Órgão A (p. 58) em que o índice de não realização de audiências 

(mediação + conciliação)26 foi de 66,85% e 61,70%, respectivamente.  

Em relação ao Órgão B, pela existência de dados unicamente referentes 

ao período de 2017.2, não foi possível calcular o índice de não realização nos anos 

de 2016 e 2017. 

No Órgão C, com base num comparativo entre o número de audiências 

agendadas e o de audiências não realizadas no Gráfico 5 – Comparativo Audiências 

x Total de Acordos no Órgão C (p. 67), é possível perceber que, nos anos de 2016 e 

2017, o índice de não realização de audiências (mediação + conciliação)27 foi de 

45,24% e 42,16%, respectivamente.  

Por fim, situação similar ocorre no Órgão D mediante observação dos 

valores obtidos no Gráfico 9 – Comparativo Audiências x Total de Acordos no Órgão 

D (p. 72), pois o índice de não realização de audiências (mediação + conciliação)28 

restou configurado nos anos de 2016 e 2017 em 61,12% e 20,81%, 

respectivamente. 

 

4.3 Não comparecimento das partes ou não informação a respeito dos motivos 
das faltas no que tange às audiências não realizadas 

 

No Órgão D, estima-se que em 12% das audiências agendadas não há 

comparecimento de nenhuma das partes, pois inexiste aplicação de multa pela 

ausência, em razão do caráter facultativo da audiência no 2º grau de jurisdição29. Há 

de se considerar que as audiências de conciliação eram feitas por juízes e, só por 

volta do ano de 2012 é que começaram a ser realizadas por um órgão neutro, no 

caso, o Órgão D.     

A razão principal é motivada pela ideia de que não se deve comparecer 

para não se expor, ou seja, a fim de evitar dizer a pretensão e tal situação gerar um 

efeito vinculativo. Merece destacar o fato de que a parte pode vir representada só 

pelo advogado, desde que este tenha poderes para isso, pois já supriria sua 

                                                           
26

 O número de audiências não realizadas foi obtido a partir da subtração entre o número de 
atendimentos agendados e o número de audiências realizadas (mediação + conciliação). Feito isso, 
dividiu-se o referido número de audiências não realizadas pelo número de atendimentos agendados e 
multiplicou-se o resultado por 100.  
27

 Obtido a partir da divisão entre o número de audiências não realizadas e o número de audiências 
agendadas, sendo o resultado multiplicado por 100. 
28

 Obtido a partir da divisão entre o número de audiências não realizadas e o número de audiências 
agendadas, sendo o resultado multiplicado por 100. 
29

 Segundo estimativa realizada pelo entrevistado 5, do Órgão D, no dia 14 de junho de 2018. 



84 

 

ausência, todavia, o que não pode ocorrer é faltar advogado e parte ao mesmo 

tempo. Quando envolve empresa, é obrigatória a presença do advogado e do 

preposto.  

Além disso, no Órgão D existe ainda o agravante de tratar de processos 

oriundos de fora da Capital do Estado do Ceará. Sendo assim, há pessoas que não 

comparecem à audiência na capital (Fortaleza), porque acreditam não valer a pena, 

ou seja, tem o custo de deslocamento com passagem, hospedagem e ainda correm 

o risco, principalmente, quando envolve conflito com banco, deste não apresentar 

nenhuma proposta de acordo.  

No Órgão D, costuma-se ligar para as partes para reforçar a comunicação 

sobre a data de audiência, porém, nem sempre isso é possível, porque não constam 

seus telefones nos autos, já que não é uma informação obrigatória. A via de 

comunicação mais tradicional com as partes ocorre normalmente pelo Diário de 

Justiça (DJ), sendo de praxe, na prática forense, a ciência da informação pelo 

advogado via DJ.  

Outro ponto merecedor de destaque é que as audiências no Órgão C são 

enquadradas no art. 334 (BRASIL, 2018f) §8º, CPC/15. Por essa razão, como 1º 

grau de jurisdição, são obrigatórias, com incidência de multa no caso de não 

comparecimento injustificado. 

Portanto, no Órgão C existem muitos envios de cartas-convite para os 

envolvidos na lide em questão e tais cartas, principalmente, para quem é assistido 

pela Defensoria, não possui êxito na entrega, tendo em vista que são cartas simples 

e não possuem Aviso de Recebimento (AR).  

O que se denota, corriqueiramente no Órgão C, é o fato de a carta só ser 

entregue após o dia da audiência ou, simplesmente, a referida entrega não ser 

realizada. Além disso, a inexistência de contato prévio com a parte mediante 

informação de número telefônico para estabelecimento de contato agrava ainda 

mais a situação, dificultando a gestão do conflito.  

É muito comum a Defensoria representar algum assistido, na qual não 

possui o contato do seu cliente e nem o endereço atualizado para mandar uma 

intimação, já que são os assistidos que procuram o referido órgão. Pode-se afirmar 

que isso enseja muitos entraves no trabalho. Diante de tal problemática, sugere-se o 

melhor acompanhamento das partes interessadas com dados cadastrais mais 

completos, tais como nome, telefone, endereço e e-mail.  
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4.4 Os órgãos pesquisados, em geral, aparentam não possuir a estrutura 
devida  
 

Há de se perceber que o corpo funcional dos órgãos pesquisados que 

trabalham com mecanismos equivalentes da gestão de conflitos contempla, em sua 

maioria, voluntários que atuam como mediadores ou conciliadores judiciais nas 

audiências. Portanto, caso se excluam os voluntários, pode-se comprometer a 

estrutura de funcionamento dos referidos órgãos. Tal realidade é encontrada nos 

Órgãos C, D e B, já que no Órgão A, os próprios defensores públicos exercem tal 

função nas audiências, pois são capacitados(as) e certificados(as) para esse mister.  

A partir de análise, por exemplo, do Órgão C, é possível concluir que tal 

visão precisa ser diferente, isso porque, o curso oferecido pelo Órgão D é gratuito. 

Sendo assim, a forma de contraprestação seria com prestação de trabalho voluntário 

até completar a carga horária prática de 60 audiências (15 de conciliação, 15 de 

mediação e 30 complementares) no prazo de até um ano, a contar da data do 

término das aulas teóricas, podendo ser realizado em período inferior, para, 

posteriormente, atendidos todos os requisitos exigidos, o voluntário receber a 

certificação como mediador e conciliador judicial.    

Apesar das dificuldades elencadas, pode-se afirmar que, com base no 

art.7º (BRASIL, 2018k) V da Resolução nº 125 do CNJ, no triênio 2015 a 2017, o 

Órgão D com a atribuição de fomentar a utilização de métodos equivalentes da 

gestão de conflitos, ministrou oito Cursos de Formação de Conciliadores e 

Mediadores voltados para servidores, terceirizados, estagiários, voluntários, 

conveniados e público externo; ensejando dezessete turmas completas, com um 

total de 859 vagas (NUPEMEC, 2017b).  

Mas, deve-se aprimorar o programa de voluntários. Consta-se faltas e 

desmarcação de audiências. Sabe-se que está em pauta a formação de um cadastro 

de voluntariado já certificado para atuação como mediador e conciliador judiciais. 

Não há possibilidade de o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará remunerar tal 

atividade, por isso, ainda tem caráter de atividade voluntária30. 

Por fim, o Órgão B funciona mediante a atuação dos alunos que estão 

matriculados na disciplina de Estágio Supervisionado II e III, sob a orientação de 

                                                           
30

 Segundo informação obtida com o entrevistado 5, do Órgão D, no dia 14 de junho de 2018. 
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professores do curso de Direito, capacitados como mediadores e conciliadores 

extrajudiciais, especializados em mecanismos equivalentes da gestão de conflitos.  

 

4.5 Gestão jurídica como ferramenta para a implementação de melhores 
práticas que possibilitem uma efetivação mais adequada dos meios 
equivalentes 

 

De acordo com a análise do Gráfico 10 – Índice de Confiança x Ranking 

no Poder Judiciário (p. 76), é possível constatar que a população brasileira não 

deposita tanta confiança na máquina judiciária, principalmente, em face da grande 

morosidade, complexidade e custos elevados na gestão do conflito.   

Conforme Silva (2012, ps. 20-21): 
 

[...] As sociedades contemporâneas dão sinais reiterados de que a Justiça e 
o processo judicial não são o ―one size fits all litigation‖ – ou seja, não são o 
mecanismo padrão suficiente para resolver os conflitos de interesses. 
Percebe-se um movimento na sociedade e no Estado tendente a legitimar 
métodos menos formais de solução de conflitos, como a arbitragem, a 
conciliação e a mediação. O próprio Estado, angustiado por solucionar o 
volume assombroso de demandas judiciais na pauta dos tribunais, 
incentiva, subsidia, organiza e até mesmo assume a condução dos métodos 
informais. No Brasil, o Poder Judiciário dá apoio para o desenvolvimento da 
arbitragem comercial e institui a conciliação judicial em sua própria estrutura 
e com o declarado propósito de reduzir seu contingente de processos 
judiciais.   
 
 

Acredita-se, atualmente, no potencial existente na aplicação dos 

mecanismos equivalentes da gestão de conflitos, não em substituição ao Poder 

Judiciário, mas em seu auxílio, a fim de garantir um acesso à Justiça mais 

democrático na conquista da pacificação social. 

Segundo Andrade e Santiago (2018, p. 56), os mecanismos da gestão de 

conflitos devem ser tratados da seguinte maneira: 

 
 
[...] Através de uma análise que envolve a ideia de adequação; ou seja, a 
consensualidade não é uma opção simples que se possa escolher, mas, 
sim, um mecanismo de resgate do diálogo que só é útil quando todos os 
envolvidos se sentem imbuídos da vontade de reduzir o litígio (seja por 
incentivos econômicos ou estímulos pessoais) de forma espontânea.  

 
 

Para que tais mecanismos funcionem na prática, no entanto, é necessária 

uma gestão jurídica adequada, com políticas contínuas para desenvolvimento dos 

meios equivalentes, incluindo investimento em capital humano e estrutura física, 
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capacitação, reestruturação da estrutura curricular no ensino jurídico superior, 

difusão e aprimoramento na utilização de ferramentas já disponíveis para a 

população, com o fito de reduzir os obstáculos ainda existentes na sua aplicabilidade 

no âmbito forense.  

Com este objetivo, no segmento 4.6, a seguir, foram traçadas sugestões 

para melhor efetividade da mediação e conciliação no Estado do Ceará.   

 

4.6 Sugestões de melhoria  

 

Dentre algumas sugestões de melhoria com base nos problemas 

apresentados, destacam-se: 

 

4.6.1 Indicação do número de telefone das partes nas petições  

 

É preciso destacar o fato de que uma dificuldade de comunicação com as 

partes é percebida pelo fato de não constarem seus números telefônicos nas peças 

processuais.  

Mencionada exigência seria de grande valia, facilitando a comunicação e 

o agendamento das audiências de conciliação ou mediação e o contato em qualquer 

fase processual com as partes que possibilitasse o consenso. 

Não há, no entanto, obrigatoriedade de tal informação, já que o próprio 

art. 319 (BRASIL, 2018f) CPC/15 não elenca como requisito da petição inicial.  

No que tange a tal exigência, é preciso que sua implementação seja 

cumprida mediante lei, já que o canal informativo com as partes ainda é o Diário de 

Justiça (DJ), por meio de seus patronos. Seria um grande facilitador, caso isso 

ocorresse via lei complementar, com fundamento no art. 59 (BRASIL, 2018a) 

parágrafo único, da CRFB/8831.   

 

 

 

 

                                                           
31

 Art. 59, Parágrafo único, CF/88 - Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração 
e consolidação das leis.  
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4.6.2 Capacitação de advogados para a solução consensual de conflitos e incentivo 
na implantação da política pacificadora 

 

Seria imprescindível estimular e promover maior capacitação com 

advogados na gestão de conflitos sob a óptica de implantação de uma carreira, ou 

seja, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) tem, no seu quadro, instrutores de 

mediação e conciliação, os quais poderiam ministrar cursos em parceria ou não com 

o Nupemec. Segundo Tartuce (2013, p. 16): 

 

A atuação do advogado, essencial assessor técnico, pode e deve ser 
ampla, merecendo ser valorizada proporcionalmente ao ganho de tempo e 
de vantagens para o cliente; isso repercute não só em valores como a 
credibilidade e a fidelização, mas também em ganhos materiais que podem 

ser percebidos celeremente pelo advogado.  

 

Um exemplo bem pertinente ao caso é a criação de câmaras de mediação 

e conciliação nos escritórios de advocacia, embora, na prática, ainda seja difícil tal 

ocorrência, já que os operadores do Direito, de uma forma geral, não possuem 

conhecimento adequado para conduzir tais sessões ou não sabem como trabalhar 

tais modelos de negócios para torná-los lucrativos.  

A falta de conhecimento pode ser explicada pelo fato de as faculdades 

não oferecerem esta espécie de ensino para aplicação prática. Como é que o 

advogado, o qual não recebe o treinamento ao longo da graduação, pode ter uma 

visão mais adequada e sistêmica nesse sentido? Há de se convir que, 

principalmente, os patronos com certo tempo de carreira, nem sempre conhecem tão 

bem os mecanismos equivalentes ou mesmo de maneira próxima ao que sabem da 

via processual.  

O maior agravante do sistema hoje é o não comparecimento, conforme já 

foi devidamente comprovado no tópico 4.3. Enquanto não houver uma mudança de 

paradigmas dos operadores do direito no que tange à mediação ou conciliação, essa 

realidade não vai mudar. Há advogados, inclusive, que parecem enxergar a 

mediação e a conciliação como forma de se retirar o sustento que teria com o 

processo judicial.  

Logo, é importante insistir na implantação de uma carreira remunerada 

porque existe uma grande demanda e profissionais qualificados e capacitados para 

atuação, inclusive, pertencentes ao Cadastro Nacional de Mediadores e 
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Conciliadores Judiciais. É possível constatar, só na capital Fortaleza, o quantitativo 

de 68 mediadores judiciais (Voluntários: 28, Patamar Básico: 15, Patamar 

Intermediário: 15, Patamar Avançado: 6 e Patamar Extraordinário: 4) e 96 

conciliadores judiciais, os quais são cadastrados no Tribunal de Justiça do Estado 

do Ceará (BRASIL, 2018m).  

 

4.6.3 Implantação de uma estrutura curricular que contemple com maior ênfase o 
estudo e a prática da solução consensual no nível superior 

 

Para que a política de pacificação social e a cultura de paz possam ser 

implementadas de modo eficaz na prática, conforme Lorencini (2012, p. 80):  

 

A tarefa agora é de tropicalizar os métodos alternativos de solução de 
controvérsias e o sistema multiportas, criar meios e técnicas aderentes à 
realidade cultural brasileira, assim como continuar o trabalho incessante de 
mudança de mentalidade, a começar pelos estudantes. Definir a 
profissionalização e remuneração dos terceiros (mediadores, árbitros e 
terceiros neutros), sem prejuízo do trabalho voluntário que alguém queira 
desempenhar. Enfim, finalmente, as portas estão abertas.  
 

 
Cumpre destacar que a atividade nas universidades é pautada em três 

dimensões, sejam elas, ensino, pesquisa e extensão, ou seja, forte estímulo ao 

pensamento reflexivo, à criação cultural e ao desenvolvimento do espírito científico. 

De acordo com Garcia et al. (2018, p. 4 ): 

 

Partindo das abordagens teóricas e históricas, pode-se encontrar, nas 
práticas extensionistas das universidades, três concepções ideológicas que 
se entrecruzam e adquirem materialidade: a posição assistencialista, que se 
caracteriza pelo atendimento às demandas sociais por intermédio da 
prestação de serviços à comunidade; a dimensão transformadora, na qual 
as relações entre universidade e sociedade são dialógicas e buscam a 
transformação social, e, mais recentemente, o entendimento de que as 
demandas, advindas da sociedade, são tomadas como novas expectativas 
de serviços que a sociedade demanda da universidade. A parceria da 
universidade com os demais setores da sociedade civil, portanto, poderia 
ser o mecanismo de articulação entre esses atores ao transformar a 
instituição de ensino também em produtora de bens e serviços. 
 
 
 

O ideal seria que o ensino superior propiciasse um aprendizado sistêmico, 

no que tange às dimensões retromencionadas, sob a perspectiva também do 

consenso, ou pelo menos, uma maior inserção de disciplinas na matriz curricular 

com esse fim para que se possa romper com o ensino essencialmente formalista e 
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técnico, o qual enxerga a lei como única expressão do Direito. Além disso, uma 

posição transformadora, no quesito da extensão, contribuiria para o aprimoramento 

dos mecanismos da gestão de conflitos na prática forense com maior aproximação 

da instituição de ensino com a sociedade, não apenas restrito ao âmbito jurídico, 

mas também aplicado nos diversos cursos das ciências sociais, humanas, 

tecnológicas e da saúde.  

Inclusive, novas propostas de Diretrizes Nacionais Curriculares para a 

graduação em Direito começam a considerar os meios equivalentes como 

essenciais dentro do ensino (LIMA, 2018), porém ainda de uma maneira incipiente. 

É possível visualizar, em termos de legislação, o referido panorama com 

esteio em Tartuce (2018, p. 1): 

 

[...] O Novo Código de Processo Civil confirma essa tendência ao 
contemplar muitas regras sobre o fomento a meios consensuais de 
abordagem de conflitos. Sob a perspectiva numérica, eis as ocorrências: no 
Novo CPC a mediação é mencionada em 39 dispositivos, a conciliação 
aparece em 37, a autocomposição é referida em 20 e a solução consensual 
consta em 7, o que totaliza 103 previsões.  
 
 

O CPC/15, no entanto, contempla 1.072 (um mil e setenta e dois) 

dispositivos, sendo apenas 103 referentes ao consenso. Se o incentivo maior é para 

o contencioso, é de se esperar que os advogados não conheçam a via consensual 

tão bem e, por isso, passam a entendê-la como ameaça.  

Na verdade, deveriam, como profissionais de confiança da parte, 

incentivar a utilização da mediação ou da conciliação com o fito de promover uma 

mudança de mentalidade nos casos em que cabe a devida aplicação de tais 

métodos.  

 

4.6.4 Credenciamento das câmaras privadas de mediação e conciliação no Estado 
do Ceará 

 

As câmaras privadas de mediação e conciliação passaram a ser 

regulamentadas com a Resolução nº 12, de 06 de setembro de 2018, do Tribunal de 

Justiça do Estado do Ceará, o que representa um grande avanço na aplicação dos 

mecanismos equivalentes da gestão de conflitos na prática forense, garantes de um 

efetivo acesso à Justiça. Como, porém, a regulamentação é algo muito recente, só 
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existe uma Câmara Privada cadastrada no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará 

em pleno funcionamento (BRASIL, 2018m)32.  

Nesse caso, o Conselho Nacional de Justiça não executa nenhuma ação 

administrativa sobre o Cadastro Nacional de Mediadores Judiciais e Conciliadores, 

valendo o mesmo para as Câmaras Privadas, onde tal competência é do Tribunal do 

respectivo Estado através do seu Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de 

Solução de Conflitos.  

Dentre as situações em que as pessoas interessadas poderão utilizar as 

câmaras privadas, destacam-se: pensão alimentícia, partilha de bens, acidentes de 

trânsito, dívidas em bancos, danos morais, entre outros (NUPEMEC, 2018a).  

Há de se considerar com base no art. 1º (CEARÁ, 2018a) da Resolução 

nº 12 do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que o cadastramento das Câmaras 

deve ser feito mediante requerimento endereçado ao Desembargador Supervisor do 

Órgão D, a quem caberá a avaliação da proposta de cadastro, mediante indicação 

da área de atuação, assim como a Comarca ou Região em que pretende ser 

vinculada.  

Cumpre, ainda, destacar que o cadastro terá validade pelo período de 

dois anos, sendo permitida sua prorrogação, por iguais e sucessivos períodos, 

mediante solicitação encaminhada ao desembargador supervisor do Órgão D, 

instruída pela documentação atualizada, exigida no art. 2º (CEARÁ, 2018a) da 

referida Resolução33, além de relatório de produtividade da Câmara Privada no 

período de acordo com seu art. 5º (CEARÁ, 2018a). 

                                                           
32

 Segundo informações do entrevistado 5, do Órgão D, só existe até o mês de janeiro de 2019, um 
credenciamento de Câmara Privada, que é o do Instituto de Mediação e Conciliação do Ceará 
(IMECC) (via endereço eletrônico).  
33

 Art. 2º O requerimento deverá ser instruído, necessariamente, com os documentos abaixo: 
I. Os documentos constitutivos da entidade, constando o objeto da atividade - prestação de serviços 
de conciliação e mediação; 
II. Comprovante de inscrição municipal ou estadual, conforme o caso; 
III. Cópia autenticada do cadastro nacional de pessoa jurídica; 
IV. Indicação de seus representantes legais bem como dos membros que a compõe, devidamente 
acompanhados dos documentos de identificação e certidões negativas criminais referentes a seus 
sócios; 
V. Indicação dos mediadores e conciliadores inscritos, os quais deverão obrigatoriamente figurar no 
Cadastro Nacional de Mediadores Judiciais e Conciliadores - CCMJ do Conselho Nacional de Justiça; 
VI. Indicação da sede e local no qual a atividade será exercida; 
VII. Comprovação de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede do requerente; 
VIII. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), demonstrando o recolhimento regular dos encargos sociais instituídos por lei. 
IX. Certidão negativa de débitos trabalhistas. 
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Ressalta-se, também, segundo o art. 8º (CEARÁ, 2018a) da mesma 

Resolução que caberá à Câmara Privada receber, como contrapartida ao 

credenciamento, um percentual de 20% de audiências não remuneradas, com a 

finalidade de atender aos processos, cujas partes são beneficiárias da gratuidade 

judicial, nos termos do art. 169 (BRASIL, 2018f) §2º, do CPC. 

Para isso, a câmara privada deverá encaminhar trimestralmente ao Órgão 

D informações acerca de sua produtividade, contendo o quantitativo de sessões de 

conciliação e mediação realizadas com e sem acordo, processual e pré-processual, 

bem como a relação de processos, conforme seu art. 7º (CEARÁ, 2018a) atendidos 

gratuitamente. 

É preciso entender, com base no art. 10 (CEARÁ, 2018a) da Resolução  

que as partes, em comum acordo, podem optar pela realização de mediação ou 

conciliação em processo judicial por meio de uma das Câmaras Privadas de 

conciliação e mediação cadastradas, mediante manifestação nos autos, para fins, 

inclusive, de suspensão do processo, nos termos do art. 313 (BRASIL, 2018f) II, do 

CPC, se for o caso; sendo responsáveis por arcar com os valores previamente 

ajustados e cobrados pelas referidas Câmaras, bem como remeter cópias das peças 

processuais que se fizerem necessárias.  

Segundo o art. 11 (CEARÁ, 2018a) da Resolução nº 12, no que tange às 

composições lavradas perante as câmaras privadas de conciliação e mediação 

credenciadas junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, envolvendo 

processos ajuizados, deverão ser remetidas ao juízo competente, preferencialmente 

por meio eletrônico, para homologação judicial e registro da decisão. 

Em consonância com o art. 12 (CEARÁ, 2018a) da Resolução, no caso 

de conciliação ou mediação pré-processual extrajudicial realizada por Câmara 

Privada de Conciliação ou Mediação devidamente cadastrada, é facultado às partes 

solicitar que o acordo seja remetido ao Órgão C correspondente ao local de atuação 

indicado, para análise e posterior homologação pelo juiz coordenador, 

independentemente do recolhimento de custas. 
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4.6.5 Aprimoramento do Curso de Capacitação para Formação de Mediadores e 
Conciliadores Judiciais  
 
 

Conforme Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará 

(2017), o Curso de Formação de Conciliadores e Mediadores promovido pelo Órgão 

D conta com carga horária de 120 horas/aula, distribuídas em 2 (duas) Etapas, 

sendo 60 horas para a Etapa I (Etapa Teórica), e 60 horas para Etapa II (Etapa 

Prática – Estágio Supervisionado). A Etapa I contempla 02 (duas) fases: a primeira 

delas (Fase I), na modalidade de educação à distância (EaD) e, a segunda (Fase II), 

compreende a modalidade de educação presencial.  

Ressalta-se que a Fase I da Etapa I contempla aulas teóricas a distância, 

devendo o aluno realizar essa etapa na plataforma Moodle, disponibilizada pelo 

setor de educação corporativa do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Tal etapa 

é dividida em quatro módulos, devendo cada um deles ser acessado no período de 

01 (uma) semana, perfazendo um total de quatro semanas de aulas a distância. Em 

tal situação, o aluno deverá obrigatoriamente ler os artigos, participar dos fóruns, 

realizar os exercícios e resolver as avaliações finais nos prazos preestabelecidos 

com o fito de alcançar, no mínimo, 70% (setenta por cento) de aproveitamento em 

todas as avaliações e fóruns, tornando-se apto a participar da Fase II.  

Merece destacar que só participa da Fase II, a qual contempla aulas 

teóricas presenciais, o aluno que receber e-mail do Órgão D, informando acerca de 

sua aprovação na Fase I. As aulas teóricas presenciais são realizadas na Escola 

Superior da Magistratura do Estado do Ceará (Esmec), em dias e horários 

predeterminados, sendo obrigatória a presença em 100% (cem por cento) das 

referidas aulas.  

Por fim, após a conclusão das Fases I e II da Etapa I, o aluno participante 

receberá declaração atestando sua aptidão para o início da Etapa II (Etapa Prática – 

Estágio Supervisionado), na qual deverá participar da capacitação em sessões de 

conciliação e mediação nos locais designados (Órgão C, Órgão D, Órgão A, 

Juizados), restando 15 audiências de mediação, 15 audiências de conciliação e 30 

audiências complementares.  

No que tange à participação nas audiências de mediação, caberá ao aluno 

atuar em três delas na função de observador, cinco como comediador e sete como 

mediador; o mesmo valendo para as audiências de conciliação, nas quais participará, 



94 

 

nas mesmas quantidades retromencionadas, como observador, co-conciliador e 

conciliador, respectivamente, totalizando, portanto, trinta audiências. Para 

preenchimento da numeração de trinta audiências complementares faltantes, o aluno 

poderá atuar em qualquer função na mediação e na conciliação, no entanto, para 

efeito de contagem válida das audiências, o requisito exigido é a presença das partes, 

independentemente de existir acordo ou não.   

Pode-se afirmar que o maior interesse no curso corresponde a pessoas 

que tencionam atuar como mediadores e conciliadores nos Cejusc`s e nas unidades 

judiciárias, dentro do número de 100 (cem) vagas ofertadas, das quais, 30 vagas 

são destinadas à indicação da Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará e 70 

para indicação do Órgão D do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, tendo como 

destinação preferencial os servidores lotados em Cejusc´s, bem como os 

conciliadores lotados em juizados especiais. 

Acredita-se que o Provimento nº 67, de 26 de março de 2018, da 

Corregedoria Nacional de Justiça, o qual dispõe sobre os procedimentos de 

conciliação e de mediação nos serviços notariais e de registro no Brasil, contribua na 

aplicabilidade de tais mecanismos de forma estendida ao ambiente cartorário. Dessa 

maneira, é requisito fundamental que os interessados em atuar nos referidos 

espaços sejam capacitados no curso de formação com base no art. 6º (BRASIL, 

2018i) do mesmo Provimento.  

Para difundir a referida capacitação em solução de conflitos, a gestão no 

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no triênio de 2015 a 2017, previsto em 

Nupemec (2017b, p. 13): 

 

Expandiu o público-alvo do curso de Formação de Conciliadores e 
Mediadores, contemplando além de servidores, terceirizados, estagiários, 
voluntários e conveniados contemplados em turmas anteriores, o público 
externo ao Poder Judiciário, oferecendo-lhes vagas selecionadas sob o 
critério de ordem de inscrição [...].  

 
 

Assim, no referido triênio, mediante análise do Nupemec (2017b, p. 13), a 

atual gestão: 

  

[...] Ministrou 8 (oito) Cursos de Formação de Conciliadores e Mediadores 
voltados para servidores, terceirizados, estagiários, voluntários, 
conveniados e público externo, oportunizando 17 (dezessete) turmas 
completas, com um total de 859 (oitocentas e cinquenta e nove) vagas. 
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Ainda com base em Nupemec (2017b, p. 14), todavia, é importante 

explanar que nos ―08 (oito) editais lançados, 17 (dezessete) turmas realizadas e 859 

(oitocentas e cinquenta e nove) vagas preenchidas no curso, apenas 81 (oitenta e 

um) alunos foram certificados‖, o que representa um percentual muito baixo de 

efetividade e aproveitamento.  

Assim sendo, denota-se que o quantitativo de 81 alunos é referente aos 

editais anteriores, tendo em vista que a Etapa II do curso tem a duração de um ano. 

Com essa lógica, considera-se que, no ano de 2018, é que estão sendo formados os 

alunos de 2017.   

Vale mencionar que os editais anteriores ao ano de 2016 foram mais 

problemáticos porque não previam locais adequados para o estágio à época, já que 

os poucos lugares, não tinham como atender a demanda de inscritos no curso, por 

isso existiam muitas prorrogações. Somente em 2016-2017 é que se passou a ter 

uma estrutura que comportasse as audiências34.  

De fato, é possível constatar o esforço que o Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) tem envidado para transformar a forma com que o Poder Judiciário 

brasileiro se apresenta (BRASIL, 2016a, p.38). 

Porém, sugere-se ampliar a estrutura dos cursos de capacitação, tendo 

em vista que para auxiliar os tribunais de justiça a estruturarem seus núcleos 

permanentes e seus centros, o Conselho Nacional de Justiça tem, como funções 

precípuas: i) capacitar instrutores em mediação e conciliação, fornecendo completo 

material pedagógico (arquivos powerpoint, vídeos, manuais de mediação judicial, 

exercícios simulados, formulários de avaliação, etc.); ii) acompanhar o planejamento 

estratégico dos Tribunais para a implantação de núcleos e centros através do 

contato com presidentes para sensibilização de necessidade de suporte 

orçamentário (BRASIL , 2016a, p. 42).  

A tendência é a de que, com uma melhor estrutura oferecida para o curso, 

haja ampliação, de alguma forma, no indicador de alunos certificados, já que o 

parâmetro médio de discentes formados é de apenas 15%, levando em conta o 

                                                           
34

 Segundo informações no dia 16 de outubro de 2018, do entrevistado 5, do Órgão D, quando o 
curso começou sua primeira temporada nos anos de 2013-2014, eram necessárias apenas 10 
audiências, com duração de 44 horas, para a Etapa II (parte prática). Havia, nesse momento, uma 
reestruturação dos primeiros Cejusc`s e, principalmente, o interior não tinha estrutura alguma.  
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período considerado até 201735. Neste caso, é preciso um real acompanhamento 

pelo CNJ nesse aspecto com fins de melhoria para todo o sistema, visando não 

obstaculizar, mas facilitar a gestão multiportas.  

Outra grande dificuldade encontrada na prática é o cumprimento, pelo 

aluno participante, do quantitativo exigido na Etapa II do curso, dentro do prazo 

previsto em edital, que é de um ano, a contar do recebimento da declaração, 

atestando sua aptidão para o início da referida fase.   

Acredita-se que, para atuação como mediador judicial, deve ser exigido 

que a pessoa seja bacharel em Direito, porém, o art. 11 (BRASIL, 2018g) da Lei nº 

13.140/2015 não exige esse requisito, permitindo, portanto, apenas graduação, há 

pelo menos dois anos, em curso de nível superior com reconhecimento pelo 

Ministério da Educação, sem haver nenhuma especificação, bem como certificação 

no curso de capacitação. Segundo Martins (2017, p. 158): 

 
Quanto à formação específica em autocomposição, não há o que se 
questionar; critica-se veementemente o preocupante requisito para atuar 
como mediador judicial de formação genérica em qualquer curso de ensino 
superior. Considera-se imprescindível o conhecimento em educação jurídica 
para o desenvolvimento das atividades de mediador e conciliador judiciais. 
 
 

Aliado a tais motivos, o não comparecimento das partes às audiências 

também é considerado elevado, o que leva muitos alunos a desistirem do curso. 

Muitos deles não conseguem concluí-lo em tempo hábil previsto no edital, sendo 

necessária, portanto, a postergação de prazo ao Órgão D do Tribunal de Justiça do 

Estado do Ceará.  

É fundamental na Etapa II que o aluno tenha persistência, pois é uma 

atividade voluntária, em contraprestação ao curso gratuito oferecido pelo Órgão D, 

exigindo disponibilidade de tempo, paciência e planejamento com gastos de 

deslocamento, pois, muitas vezes, o aluno disponibiliza um turno ou dia inteiro e 

contabiliza poucas audiências válidas ou, simplesmente, não contabiliza nenhuma 

audiência pelo não comparecimento das partes.  

Leva-se em consideração o fato de que a maioria dos alunos já exerce 

atividade profissional; precisando, muitas vezes, faltar ao trabalho, pois as 

audiências acontecem, praticamente, em horário comercial, o que dificulta ainda 

mais a conclusão do curso com êxito, dentro do prazo estabelecido em edital.  

                                                           
35

 Segundo estimativa realizada pelo entrevistado 5, do Órgão D, no dia 16 de outubro de 2018.  
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Em contrapartida, há elevado índice de não comparecimento dos alunos 

quando são escalados para atuar na Etapa II do curso. Se os alunos 

comparecessem, sendo fiéis às escalas, as varas e os órgãos que atuam com os 

mecanismos chamariam mais e haveria espaços melhores para treinamento. Além 

disso, seria interessante, também, segundo Fernandes e Gonçalves (2018, p. 235): 

 

[...] no quesito atividade de estágio e sua relação com o desenvolvimento de 
habilidades práticas, foi sugerido aumento da carga horária na fase 
presencial, com o fito de sanar maiores dúvidas dos alunos em relação à 
parte prática e diminuir a insegurança dos mesmos nesse aspecto através 
de um maior aperfeiçoamento em grupo de estudo. 

 

Logo, tratando-se da atividade de estágio e sua relação com o 

desenvolvimento de habilidades práticas, resta clarividente que os alunos ainda se 

sentem muito inseguros para iniciarem o estágio prático do curso (Etapa II), pois 

consideram que a carga horária na Fase II da Etapa I ainda é pequena36.  

De fato, o que se percebe é que o aluno, ao iniciar a Etapa II (e por 

experiência própria deste autor como discente do curso em questão), não recebe, de 

uma forma geral, a devida supervisão e acompanhamento do instrutor. Há de se 

considerar que o encontro praticamente só ocorre no dia em que o aluno é avaliado 

pelo seu instrutor, porém, ao longo do percurso das audiências, não há a devida 

interação entre eles.    

Assim, acredita-se ser de fundamental importância promover encontros, 

envolvendo alunos e seus respectivos instrutores para discussão e aperfeiçoamento 

dos casos práticos, a fim de sanar dúvidas, tais como o método de abordagem, a 

recepção com as partes, a apresentação, a condução da audiência até o 

encerramento da sessão, mediante a realização de grupos de estudos e outras 

maneiras. 

Por conseguinte, como opção de melhoria para o curso, seria interessante 

uma revisão dos problemas apontados, englobando tanto seu aspecto teórico (Etapa 

I) quanto prático (Etapa II), a fim de obter melhor efetividade e aproveitamento. 

 

 

                                                           
36

 Trata-se de resultados obtidos a partir de pesquisa de campo qualitativa realizada por Fernandes e 
Gonçalves (2018, p. 234) a partir de roteiro estruturado de entrevistas individuais, mediante 
levantamento de sugestões de melhoria para o curso, no que diz respeito ao seguinte aspecto: 
atividade de estágio e sua relação com o desenvolvimento de habilidades práticas.   



98 

 

4.6.6 Maior difusão da ferramenta “Quero Conciliar‖  

 

A ferramenta ―Quero Conciliar‖ é disponibilizada no endereço eletrônico 

do Poder Judiciário do Estado do Ceará 

(https://www.tjce.jus.br/nupemec/resultados/) com intuito de oferecer aos 

interessados uma solução consensual em processo judicial e, assim, buscar a 

pacificação social do conflito.  

Ressalta-se que pode ser utilizada por quem for parte no processo ou o 

advogado que a representa, sendo imprescindível informar, neste último caso, o 

número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, bastando apenas a 

manifestação do desejo pela designação de sessão de conciliação ou mediação e, 

para isso, é necessário que preencham corretamente o formulário disponível na 

página da internet.  

Sendo assim, o funcionamento ocorre através de envio de um e-mail para 

a Unidade Judiciária onde se encontra o processo, outro para o Órgão D e outro 

para a parte. Ao recebê-lo, caso o pedido seja para o 1º grau, a Vara verificará a 

intenção da parte interessada na composição amigável, realizando o agendamento 

na primeira data disponível. 

Na prática forense, a maior frequência de seu uso é encontrada no 1º 

grau (Capital e restante do Estado), enquanto que no 2º grau, o índice ainda é baixo, 

sendo a conciliação pouco utilizada no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, 

conforme se observa no Gráfico 11 abaixo.  

 

 Gráfico 11 – Índice de Conciliação no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará  

 
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados disponibilizados em Brasil (2016b, p.112;  
2017, p.128) 
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Na análise do Gráfico 11, percebe-se que, no 2º grau, a conciliação é 

praticamente inexistente, segundo Fernandes (2016, p.47) ―em razão da prioridade 

maior em se analisar os requisitos de admissibilidade dos vários tipos de recursos 

pelas secretarias e câmaras, bem como pelos próprios julgadores‖. 

 Além disso, pode-se considerar que os gabinetes do Tribunal de Justiça 

do Estado do Ceará possuem melhor estrutura e receptividade quando comparados 

com as Varas no 1º grau. Por conseguinte, nos gabinetes de 2º grau, as pessoas 

chegam ao balcão e pedem para o processo ser encaminhado diretamente ou 

simplesmente ligam para o setor, não necessitando, por esse motivo, recorrer ao 

―Quero Conciliar‖.  

Diferentemente ocorre nas varas de 1º grau, em que existe um volume 

maior de processos auferido pela Taxa de Congestionamento, conforme se observa 

no Gráfico 12 a seguir: 

 

Gráfico 12 – Taxa de Congestionamento por Tribunal  
 

                      
Fonte: BRASIL (2017, p. 104)  

 

Denota-se, com base no Gráfico 12, que o Tribunal de Justiça do Estado 

do Ceará apresenta uma Taxa de Congestionamento de 75% no 1º grau, enquanto 

que no 2º grau há uma queda no índice para 60%. Diante do que foi explanado, 
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conclui-se que a conciliação é mais utilizada no 1º grau de jurisdição, restando 

também comprovado nos indicadores da ferramenta ―Quero Conciliar‖.  

Conforme estatística realizada no Órgão D, significa-se que no período 

compreendido de dezembro de 2017 a outubro de 2018, foram recebidas 106 

solicitações, através do e-mail (queroconciliar@tjce.jus.br)37, de partes interessadas 

em audiência de conciliação ou mediação, conforme Quadro 6.  

 

Quadro 6 – Número de solicitações de audiências de mediação/conciliação pelo ―Quero Conciliar‖  

Solicitações 1º Grau 2º Grau 

Capital Fortaleza 50 2 

Interior e Região Metropolitana 54 0 

Total 104 2 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados disponibilizados pelo Nupemec (2018c)  

 

A partir do quantitativo obtido, sugere-se maior divulgação da ferramenta 

Quero Conciliar nos Fóruns da capital e interior do Estado, Turmas Recursais, 

Órgãos Ministeriais, Defensorias, Cejusc`s e Tribunais, além do desenvolvimento da 

tecnologia como aplicativo para celulares em razão da praticidade e condições 

facilitadas de acesso tanto para capital, como para a região metropolitana e interior 

do Estado do Ceará.  

 

4.6.7 Melhoria da estrutura e condições de funcionamento dos órgãos  

 

Com fins de elaboração do referido tópico, merece destacar dois 

aspectos: a ampliação da aquisição de câmeras de videoconferência para Comarcas 

da capital e restante do Estado do Ceará e o tempo menor para agendamento das 

audiências de mediação e conciliação nos órgãos pesquisados.  

Para tentar minimizar o influxo do não comparecimento das partes que 

são de fora de Fortaleza nas audiências de mediação ou conciliação na Capital 

                                                           
37

 Foi encaminhada para meu e-mail (benevides.igor@gmail.com) através do entrevistado 5, do 
Órgão D (orgaod@tjce.jus.br), a relação das solicitações realizadas dentro da ferramenta Quero 
Conciliar no período compreendido de dezembro de 2017 a outubro de 2018. Os dados foram 
retirados do e-mail (queroconciliar@tjce.jus.br), onde o solicitante preencheu formulário, registrando 
interesse em audiência de conciliação ou mediação, sendo tal formulário encaminhado para os e-
mails da Secretaria de Vara, Órgão D e confirmação para o solicitante. 
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(Órgão D), sugere-se a aquisição de câmeras de videoconferência para estabelecer 

comunicação com o restante do Ceará e evitar deslocamentos.  

Cumpre destacar que o Órgão D adquiriu 30 câmeras de 

videoconferência, sendo tal implantação recente. É imprescindível contar ainda com 

o fator sorte, pelo simples fato de os processos serem encaminhados ao Órgão D, 

via gabinete do TJCE, não tendo como saber ao certo se vai ser possível utilizar a 

videoconferência ou não, já que nem todas as comarcas foram contempladas com a 

câmera.  

Além do Órgão D, situado em Fortaleza, 29 comarcas receberam câmera 

de videoconferência: Caucaia, Juazeiro do Norte, Sobral, Crato, Aracati, Barbalha, 

Baturité, Boa Viagem, Brejo Santo, Camocim, Cascavel, Crateús, Granja, Icó, Iguatu, 

Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Massapê, Morada Nova, Nova Russas, 

Pacatuba, Quixadá, Quixeramobim, Russas, Santa Quitéria, Senador Pompeu, Tauá 

e Tianguá (NUPEMEC, 2018b).  

Vale salientar que o ideal seria todas as comarcas possuírem o sistema 

de videoconferência indicado, todavia, o primeiro passo já foi dado, mas precisa ser 

ampliado.  Pode-se afirmar que o referido sistema é equivalente ao dos presídios 

(audiência de custódia virtual), comportando cinco ou seis pessoas na sala e tem o 

fito de buscar maior aproximação do Estado todo com a Capital e, mais 

especificamente, diminuir os índices de não comparecimento dos envolvidos às 

audiências em razão de sua natureza não obrigatória e pelo deslocamento dos 183 

municípios para a capital, Fortaleza, que gera custos e disponibilidade de tempo.  

Em relação ao tempo médio para marcação das audiências de mediação 

e conciliação nos órgãos que trabalham com os mecanismos, pode-se dizer que é 

variável. Porém, pela inexistência de um relatório de fluxo das demandas existentes 

e o tempo em que tais demandas são agendadas e devidamente atendidas nos 

Órgãos A, B, C e D, a obtenção da cronologia foi adquirida através de consulta com 

cada dirigente dos respectivos órgãos, já que o controle do tempo era calculado 

mediante disponibilidade na agenda interna.  

Vale dizer que, no Órgão A, embora as partes levem toda a 

documentação necessária para o agendamento, não conseguem atendimento no 

mesmo dia. Cumpre destacar que, no primeiro momento, é dada apenas entrada, e 
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as partes já saem com a data da sessão de mediação ou conciliação agendada, com 

prazo de aproximadamente 30 dias, quando a documentação está correta38.  

Já no Órgão B, o prazo para marcar audiências de mediação e 

conciliação depende de 2 (dois) fatores. Primeiro, o agendamento ocorre, em média, 

de 10 (dez) a 15 (quinze) dias depois do atendimento inicial, tendo em vista que é 

feita uma carta de convocação enviada pelos Correios. Logo, se for realizado um 

agendamento em prazo inferior ao especificado, não daria tempo de a carta chegar 

à casa da parte que foi convidada a comparecer. O segundo fator, decorre do fato 

de que, no final do semestre, existe um problema de não disponibilidade de datas na 

agenda do Órgão. Então, quando tal situação se configura, tenta-se fazer pauta 

extra, principalmente, em relação à mediação, embora se deseje cumprir o prazo 

especificado anteriormente39.   

No Órgão C, em Fortaleza, o prazo vai depender da época do ano e da 

área que versa o processo. Contudo, o prazo é de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 

pois o Órgão C é uma unidade vinculada à secretaria única, a qual pede esse prazo 

entre agendar e realizar a audiência de mediação ou conciliação. Isso é justificado, 

não por falta de pauta, mas porque a secretaria única tem que fazer expediente, 

bem como cumpri-lo, etc. A única exceção ao referido prazo, diz respeito ao 

agendamento de audiência ser solicitado em véspera de recesso no Fórum. Neste 

caso, o agendamento será realizado somente no ano seguinte40. 

Por último, no Órgão D, o prazo é, em média, de 15 dias para 

agendamento e realização da audiência. No entanto, se uma das partes comparecer 

ao local com finalidade urgente, pode-se afirmar que existe a possibilidade de 

atendimento no mesmo dia, tendo em vista que há sempre pauta e salas vagas para 

essa finalidade. Na atualidade, ainda não se obteve demanda suficiente para ocupar 

todas as salas do espaço41.   

A realidade do Órgão D deveria ser aplicada para os demais órgãos, 

porém, o prazo em cada um vai depender do acervo existente, da quantidade de 

processos em pauta e a realidade do 2º grau, que é bem diferente do 1º grau, 

conforme explanado no tópico 4.6.7. O ideal seria que cada unidade estabelecesse 

metas para o devido cumprimento em relação ao tempo de marcação de audiências 

                                                           
38

 Segundo informação obtida com o entrevistado 1, do Órgão A, no dia 22 de outubro de 2018.  
39

 Segundo informação obtida com o entrevistado 2, do Órgão B, no dia 22 de outubro de 2018.  
40

 Segundo informação obtida com o entrevistado 4, do Órgão C, no dia 22 de outubro de 2018. 
41

 Segundo informação obtida com o entrevistado 5, do Órgão D, no dia 16 de outubro de 2018. 
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com o fito de possibilitar um constante monitoramento e aperfeiçoamento para 

melhoria contínua dos indicadores. Com esse pressuposto, justificaria, de modo 

plausível, uma das vantagens dos mecanismos equivalentes que é a celeridade na 

gestão do conflito, embora essa não seja sua função precípua.  
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5 CONCLUSÃO 

 

O Poder Judiciário, em linhas gerais, e por diversos fatores, ainda é 

considerado a via tradicional de acesso à Justiça. Entende-se, porém, que é 

necessário compreendê-lo como uma cláusula de reserva, com atuação subsidiária.  

Apesar de a cultura demandista ser muito acentuada e voltada ao litígio, 

acredita-se que a mediação e a conciliação exercem papel fundamental para 

garantir o acesso à Justiça, ao pensá-lo sob a óptica de um sistema multiportas.  

Pensar os meios equivalentes em um viés democrático é assegurar o 

cumprimento do princípio da autonomia da vontade das partes, onde elas irão 

decidir em conjunto a solução para o litígio com liberdade, como principais gestores 

do objeto da lide, subsidiadas pela imparcialidade e sigilo do mediador ou 

conciliador, bem como pela informalidade e celeridade do procedimento. Isso é 

possível numa visão de processo como instrumento eficaz de acesso a uma ordem 

jurídica justa, um processo inspirado e coadunado com os princípios e fundamentos 

do Estado Democrático de Direito.  

Com relação aos objetivos deste trabalho, quais sejam, analisar se os 

órgãos estudados em Fortaleza/CE estão conseguindo cumprir com o papel que 

lhes é reservado de oferecer condições adequadas para a materialização do efetivo 

acesso à Justiça no Estado Democrático de Direito, de modo a garantir ao usuário 

do sistema de conciliação e mediação um procedimento apropriado às principais 

características (e vantagens) desses meios, como a celeridade, a menor 

complexidade, dentre outros; verificou-se, em levantamentos realizados nos Órgãos 

A, B, C e D que, não obstante todo o esforço do valoroso trabalho realizado nos 

referidos órgãos, os dados e números obtidos revelam uma carência de informações 

precisas e estratificadas sobre seus atos, o que dificulta e por vezes até impossibilita 

um exame adequado sobre o próprio resultado de atuação desses órgãos.  

Os dados referidos acima também denotam acentuada discrepância entre 

o número de audiências agendadas, audiências realizadas e o número total de 

acordos. Além disso, em relação ao número de audiências não realizadas 

(percentual por órgão e média), chama atenção o total daquelas em que o motivo 

justificador é a ausência de comparecimento das partes ou a não informação a 

respeito, o que aponta possivelmente para a necessidade de aprimoramento da 

gestão.  
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Nesse sentido, verificou-se a importância de se ampliar a aquisição de 

câmeras de videoconferência para comarcas da Capital e para o restante do Estado 

do Ceará, além de exigir que o telefone das partes seja requisito essencial nas 

petições.  

Parece relevante também investir na maior capacitação de advogados na 

gestão de conflitos, assim como implantar uma estrutura curricular que contemple, 

com maior ênfase, o estudo e a prática da solução consensual no nível superior; 

fomentar o credenciamento das Câmaras Privadas de Mediação e Conciliação; 

aprimorar o curso de capacitação para formação de mediadores e conciliadores 

judiciais; difundir a ferramenta ―Quero Conciliar‖ de modo amplo e melhorar a 

estrutura em geral dos órgãos. Sobre este último aspecto, e especificamente com 

relação aos recursos humanos, constatou-se que os órgãos pesquisados não 

possuem a estrutura devida, tendo em vista que parcela significativa do quadro de 

colaboradores é composta de voluntários que atuam como mediadores ou 

conciliadores judiciais nas audiências. Caso se excluam os voluntários, pode-se 

comprometer seriamente o funcionamento dos órgãos. Essas sugestões visam 

aproximar a realidade e a prática de atuação dos órgãos à real efetivação do acesso 

à Justiça.  

Finalmente, e em face de tudo o que foi exposto e estudado, pode-se 

concluir que, nos órgãos estudados, os meios equivalentes da gestão de conflitos 

(mediação e conciliação) exercem seu papel de auxiliar na concretização de um 

efetivo acesso à Justiça à luz de uma concepção compatível com a ordem 

constitucional em vigor, mas apenas de forma parcial.  
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