
 

UFPE – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

AEUDF – ASSOCIAÇÃO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL 

ICAT – INSTITUTO DE COOPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

Mestrado em Direito Público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMMEEEDDDIIIAAAÇÇÇÃÃÃOOO   
CCCOOOMMMPPPOOOSSSIIIÇÇÇÃÃÃOOO   DDDEEE   CCCOOONNNFFFLLLIIITTTOOOSSS   SSSEEEMMM   JJJUUURRRIIISSSDDDIIIÇÇÇÃÃÃOOO   

   

   

   

   

WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR 
 

 

Orientador: Prof. Dr. FRANCISCO QUEIRÓZ JOSÉ CAVALCANTI 
 

 

 

 

 

BRASÍLIA - 2001 

 



 

WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMMEEEDDDIIIAAAÇÇÇÃÃÃOOO   
CCCOOOMMMPPPOOOSSSIIIÇÇÇÃÃÃOOO   DDDEEE   CCCOOONNNFFFLLLIIITTTOOOSSS   SSSEEEMMM   JJJUUURRRIIISSSDDDIIIÇÇÇÃÃÃOOO   

   

   

   

   
Dissertação apresentada como requisito parcial 
à obtenção do grau de Mestre em Direito 
Público, Curso de Pós-Graduação em Direito, 
Universidade Federal de Pernambuco em 
convênio com a Associação de Ensino 
Unificado do Distrito Federal. 

 
Orientador: Prof. Dr. Francisco Queiróz José Cavalcanti 

 

 

 

 

 

 

BRASÍLIA – 2001 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Mônica,  

 

“ Eu quisera dar-te, ademais dos beijos e das 

rosas, tudo o que foi dado por um homem à 

sua Amada, eu que tão pouco te posso 

ofertar”. 

Vinícius de Moraes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradeço 

 

Ao Pai da Criação que, malgrado todas as 

minhas deficiências, me tem abençoado com 

dádivas infinitas.  

 

A meus pais que me deram educação e tanto 

me ensinaram, possibilitando meu 

crescimento espiritual, moral e intelectual. 

 

A meus filhos queridos, Maria Teresa, Netto 

e Carlos Gustavo.  

 

Aos professores Juliano, Francisco Queiróz e 

Eduardo, da UFPE,  Vasco Moretto e Linaldo 

da AEUDF, em cujos nomes reverencio todos 

os meus mestres.  

 

A todos que me cercam e tornam feliz a 

minha existência.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immer wieder, wenn wir sinnen,  

stürzt die welt in wilde stücke. 

Immer wieder, still von innen, 

fügen wir die schöne Brücke.* 

 

Richard Dhemel  
(apud Gustav Radbruch, 1979) 

 
* Sempre que pensamos, fazemos o mundo em estilhaços. Mas também sempre, logo, 
insensivelmente, vamos erguendo com eles, de novo, uma linda ponte. 



 

 

SSSUUUMMMÁÁÁRRRIIIOOO   

 

 

 
RESUMO ......................................................................................................................... .  8 

 

INTRODUÇÃO ...................................................................................................................  9 

 

1. ESTADO, GLOBALIZAÇÃO E CONFLITOS DE INTERESSE  

1.1. Estado e Direito .................................................................................................  13 

1.2. Globalização ......................................................................................................  20 

1.3. Poder e Direito ...................................................................................................  26 

 

2. DESOBSTRUÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA JURISDIÇÃO ..............................  30 

 

3. DESCONCENTRAÇÃO DE COMPETÊNCIA COMO CONDIÇÃO DE 

APERFEIÇOAMENTO DA VOCAÇÃO CONSTITUCIONAL DO JUDICIÁRIO  

 

3.1. Reformas Processuais para a Solução de  

Conflitos Individuais de Interesses ....................................................................  40 

3.2. Reformas Processuais para a Solução de  

Conflitos Coletivos de Interesses ......................................................................  45 

3.3. A Descentralização do Estado em suas  

Funções Executiva, Legislativa e (por que não?) Judiciária ..............................  50 

3.4. Politização da Razão Judiciária e Judicialização do Discurso Jurídico .............  62 

 

4. MEDIAÇÃO  

4.1. Notícia Histórica .................................................................................................  73 

4.2. Conceito de Mediação .......................................................................................  75 

4.3. Formas Alternativas de Solução de Conflitos, Visão Panorâmica .....................  88 

4.3.1. A Experiência Americana ..............................................................................  90 

4.3.2. No Canadá ....................................................................................................  92 

4.3.3. Na França .....................................................................................................  94 



 

4.3.4. Na Alemanha, Espanha e Itália .....................................................................  94 

4.3.5. Na Ásia ..........................................................................................................  95 

4.3.6. Na América Latina .........................................................................................  96 

4.4. Mediação e outras Formas Alternativas de Composição dos Conflitos de 

Interesses .........................................................................................................  100 

4.4.1. Arbitragem .................................................................................................... 101 

4.4.2. Conciliação ................................................................................................... 105 

4.4.3. Ombudsman ................................................................................................. 105 

4.4.4. Negociação ................................................................................................... 109 

4.5. A Mediação e o Direito ...................................................................................... 111 

4.5.1. A Mediação e Direito Constitucional .......................................................... 113 

4.5.2. A Mediação e Direito Administrativo .......................................................... 114 

4.5.3. A Mediação e Direito Tributário .................................................................. 117 

4.5.4. A Mediação e Direito Civil e Processual Civil ............................................. 118 

4.5.5. A Mediação e Direito de Família ................................................................ 117 

4.5.6. A Mediação e Direito Comercial ................................................................. 121 

4.5.7. A Mediação e Direito Penal e Processual Penal ........................................ 121 

4.5.8. A Mediação e Direito Internacional ............................................................ 125 

4.5.9. A Mediação e Direito do Trabalho e Processual do Trabalho .................... 126 

4.6. Perspectivas ...................................................................................................... 128 

 

CONCLUSÃO.................................................................................................................. 135 

 

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................... 142 

 
ANEXOS 
           I – Projeto de Lei nº 4.827, 1988.......................................................................... 154 
          II – Parecer preparado pela assessoria legislativa da Câmara dos Deputados,  

pela inconstitucionalidade do PL nº 4.827/98................................................. 156 
         III – Parecer do Deputado Iédio Rosa, à Comissão de Constituição e Justiça, pela 

constitucionalidade do PL 4.827/98 ................................................................ 160 
         IV – Lei nº 9.958/2000, que incluiu no Título VI da CLT o Título VI-A, “Das 

Comissões de Conciliação Prévia” ................................................................. 163 
         V – Argentina: Lei nº 24.573/1995: § 14 Médición y Conciliación; e §Mediación y 

Conciliación (reglamentación de la ley 24.573) .............................................. 166 
         VI – França: Code de Procédure Civile, Titre VI bis – la médiation ....................... 194 
        VII – Itália: Codice Civile, Capo XI – della mediazione ........................................... 201 
        VIII – Anteprojeto de Lei preparado pela Comissão de Juristas encarregada pelo 

Ministério da Justiça que Institui e disciplina a mediação como mecanismo 
alternativo de solução de conflitos .................................................................. 205 

         IX – Tabela comparativa entre a mediação e o processo judicial .......................... 214 



   

 

  8
 

 

RRREEESSSUUUMMMOOO   

 

 

 

 

No presente trabalho, questiona-se a eficácia da jurisdição como 

meio definitivo para a composição das lides, mostrando-se que o Estado moderno 

necessita passar por uma reestruturação básica em todos os seus setores, 

inclusive no Poder Judiciário. Procura-se demonstrar que estimular formas 

alternativas de solução de conflitos não significa transigir com o direito à jurisdição, 

mas possibilitar que outros meios sejam tentados. A mediação é uma das 

alternativas para a solução das lides, mantendo a paz social e ensejando que as 

partes envolvidas construam a melhor decisão, num diálogo constante, de modo 

econômico e eficiente. Recentemente, foi adotada na Justiça do Trabalho (Lei nº 

9.958, de 12/01/00). Sustenta-se que a mediação ensejará uma qualificação do 

Poder Judiciário à medida que desobstrui pautas e abre espaço para causas 

públicas que hoje estão a latere. Por outro, lado contextua-se a mediação com os 

objetivos do Estado, seus poderes, globalização e conflitos de interesses para 

demonstrar sua eficácia. O tema não é novo, mas ainda suscitará controvérsias e 

debates que poderão levar a uma mudança de mentalidades.  
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IIINNNTTTRRROOODDDUUUÇÇÇÃÃÃOOO   

 

 

 

 

A insatisfação com a jurisdição é comum no mundo ocidental, onde 

ela está atrelada ao Estado, sobretudo ante as dificuldades por que este tem 

passado, resultantes da adaptação à nova ordem econômica e social vigente no 

mundo. A jurisdição é um reflexo da sociedade e do Estado no qual está inserida. 

Examiná-la requer cotejo, ainda que breve, com  o Estado, de onde se origina, 

considerando-se sua evolução e sua inserção na economia globalizada que 

predomina no mundo, as reformas pelas quais tem passado, os novos desafios 

que se lhe apresentam. 

Esses temas, contudo, são demasiadamente amplos. Cada um deles 

desafiaria dedicação exclusiva e integral. Procedendo a uma redução eidética 

neste amplo campo do Direito Público, comum à Ciência Política e outras áreas 

das Ciências do Espírito, centraliza-se o trabalho na discussão sobre a 

possibilidade de solução de conflitos individuais, sociais e coletivos sem a atuação 

do Estado. Nessa direção, mais especificamente, orienta-se a pesquisa sobre a 

adoção da Mediação como atividade paraestatal, observando como metodologia a 

pesquisa bibliográfica.  

O primeiro capítulo – ESTADO, GLOBALIZAÇÃO E CONFLITO DE 

INTERESSE – inicia com uma abordagem sobre o surgimento do Estado 

moderno, ao qual está subjacente uma estrutura que regula o exercício do poder, 

a qual, por sua vez, é condicionada a um sistema jurídico. Em outras palavras, 

atendo-se aos propósitos do trabalho, mostra-se que o direito confere ao discurso 
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político uma ordem que possbilita o exercício do poder pelo Estado no âmbito de 

seu território, com exclusividade (soberania).  

Procura-se mostrar que o Estado nasceu concentrador, porque 

necessitava afirmar-se interna e externamente. Mas, passada essa fase, faz-se 

uma abordagem breve sobre a revisão pela qual hoje passa a noção de Estado, 

haja vista a formação de blocos, que relativiza as fronteiras, e o fenômeno da 

mundialização, nova forma de colonização e superação da própria soberania 

estatal. Em seguida, mostra-se que a atividade jurisdicional prestada pelo Estado, 

com exclusividade, está vinculada à centralização; por isso é ineficiente, e 

apresenta resultados meramente formais.  

No capítulo segundo – DESOBSTRUÇÃO E APERFEIÇOAMENTO 

DA JURISDIÇÃO – advoga-se uma caminhada em direção inversa à até aqui 

trilhada: de jurisdicialização e jurisdicionalização do fato à desjurisdicionalização. 

Ou seja, reafirmando-se a ineficiência do Estado para eliminar os conflitos de 

interesses, sugere-se que estes passem a ser vistos não mais apenas por seu viés 

jurídico, e apresenta-se a mediação como propícia a este fim.  

No capítulo terceiro – DESCONCENTRAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

COMO CONDIÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DA VOCAÇÃO CONSTITUCIONAL 

DO ESTADO –, reconhecem-se os esforços empreendidos para a melhoria da 

prestação jurisdicional, mas objeta-se que tem subsistido o modelo centralizador. 

Reafirma-se a necessidade de descentralização, admitindo-se as partes como 

atores principais, e não secundários; a necessidade de rompimento da fórmula 

ganhar-perder pela construção conjunta de soluções, passando-se da simples 

imputação de culpa à “responsabilidade relacional”1, trocando-se a justiça 

conflitual pela justiça consensual; que a justiça não é “um problema” do Estado, 

que tem a obrigação de resolver todas as lides; revê-se o princípio do acesso à 

jurisdição à luz do princípio da eficiência; insere-se a jurisdição num conceito mais 

amplo que o de mera aplicadora do Direito legislado, ombreando com as demais 
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funções estatais, vale dizer, sustenta-se a atuação de uma jurisdição 

constitucional em vez de mera jurisdição legal; e, voltando-se ao início da 

retrospectiva ora empreendida, faz-se uma síntese da evolução do Estado, seus 

poderes, e um cotejamento com as influências da economia globalizada em que 

se encontra, sujeitando-se a reformas que implicam diminuição estrutural e 

burocrática.  

Examina-se a mediação num amplo espectro, tangenciando-se o 

“acesso à justiça”, que se encontra muito melhorado desde que problematizado 

por Capelletti, e procura-se demonstrar que o apelo ao demandismo (confronto) 

pode e deve ser trocado por um apelo ao diálogo construtivo e apaziguador. Com 

isso será alcançado duplo resultado: aprimoramento das relações sociais (maior 

tolerância entre as pessoas); e maior eficiência da jurisdição, que terá sua 

estrutura voltada a causas de interesse realmente público, para as quais suas 

respostas, em matérias como Bioética, Direito Ambiental, Direitos do Consumidor, 

Direitos Humanos, Políticas Públicas (Saúde, Educação, Segurança, Habitação, 

Saneamento, Urbanização), Internet, Direito Esportivo, Truste, Privatizações, 

Contratos de Gestão e de Convênio, Consórcios, e outras ainda, estão muito 

aquém.  

Dentre as alternativas de melhoria conhecidas, elegeu-se uma que 

se tem revelado promissora na experiência estrangeira e que, mesmo 

inconscientemente, sempre esteve presente na estrutura jurisdicional brasileira2, 

embora não tenha recebido a devida atenção, tratamento e reconhecimento: a 

mediação. Conhecê-la, diferenciando-a das demais formas alternativas de 

composição de conflitos, situá-la nos diversos ramos do direito, e discutir suas 

tendências é a proposta do presente trabalho:  

“É chegada a hora de reflexão direcionada a definir-se as 

causas da quadra vivida. O brasileiro apenas acredita na solução judicial. 

                                                                                                                                                     
1 GERGEN, Keneth J. Rumo a um vocabulário do diálogo transformador. In: SCHNITMAN, Dora F; 
LITTLEJOHN, Stephen (orgs.). Novos paradigmas em mediação, Trad. Jussara Haubert Rodrigues e Marcos 
A G. Domingues. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999. p.35. 
2 Hoje a mediação está positivada no ordenamento jurídico nacional: Lei nº 9.958/2000.   
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Diante de situação reveladora de posições antagônicas, aciona o direito 

cívico de acesso ao judiciário, ficando em segundo plano os meios 

suasórios de equacionamento das divergências. Então é fácil detectar o 

grande número de processos”.3  

                                                 
3 MELLO, Marco Aurélio. Judiciário: uma visão realista – a instabilidade normativa das medidadas provisórias. 
Revista Consultor Jurídico, 10 ago. 2000 
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111...   EEESSSTTTAAADDDOOO,,,   GGGLLLOOOBBBAAALLLIIIZZZAAAÇÇÇÃÃÃOOO,,,   CCCOOONNNFFFLLLIIITTTOOOSSS   DDDEEE   IIINNNTTTEEERRREEESSSSSSEEESSS   

   

   

   

   

111...111...   EEEssstttaaadddooo   eee   DDDiiirrreeeiii tttooo   

   

O Estado configura o poder, integra e incorpora o tipo de dominação 

que corresponde à organização social vigente; além disso, é o Estado que 

representa o poder em seu estágio “institucional”. A estratificação social, à medida 

que se organiza na ordem jurídica, manifesta-se na ordem estatal, nas 

investiduras e chefias governamentais. Na  evolução das instituições, o curso para 

as formas ditas modernas corresponde a um intenso movimento de recriação e 

reformulação; e neste movimento a força do Estado, crescente e integradora, atua 

decisivamente. Enquanto na Idade Média a organização política implicava a 

existência de ordens diferenciadas e consagrava a presença hierárquica de états 

no sentido social, o Estado moderno corresponde ao convívio de uma sociedade 

em princípio unificada, com uma estrutura política também em princípio unificada – 

ordem social e ordem política que viriam a ser objeto de ciências tipicamente 

modernas.  

O Estado moderno surgiu, com a ruína do feudalismo, como um 

Estado secularizado, nacional e dinástico. De fato, ele se formou quando as 

monarquias européias puderam – com certa ajuda da burguesia – superar as 

forças feudais internas e livrar-se da pressão das estruturas maiores, o império e o 

papado. O império, continuador romano, realizava uma unidade política 

totalizadora na maior parte da Europa. O papado, acima das periferias nacionais, 

mantinha a christianitas unida e completava o quadro que internamente se 
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desenhava no mosaico feudal. O protestantismo contribuiu para sua quebra, e 

para o nacionalismo político e religioso: cujus regio ejus religio. Troeltsch chegou a 

dizer que o protestantismo fomentou vigorosamente o fortalecimento do Estado 

moderno como entidade soberana, dando até nova base à burocracia.  

O ponto de referência histórico é o Renascimento. Convergiam, 

naquela época, várias transformações decisivas: o advento da economia 

monetária, o humanismo científico e literário, o cisma luterano, as expansões 

marítimas, as novas técnicas, a urbanização crescente dos estilos de vida, o 

racionalismo intelectual, a ampliação do comércio, a gradual secularização da 

mentalidade. A secularização consistiu basicamente numa substituição dos 

padrões religiosos por padrões leigos, racionais, mundanos; na mesma medida 

que, na filosofia, o cogito cartesiano interiorizava a problemática do pensar, e as 

preocupações com o transcendente cediam passo às análises do imanente – para 

o mundo, para o indivíduo e para a sociedade.4   

Sem dúvida o Renascimento foi um retorno aos clássicos. Teve 

inspiração em Platão, Aristóteles e outros filósofos. O final do século XVI e início 

do século XVII foram de ebulição, de fermentação. Do questionamento do papel 

do monarca (todo poderoso: summum bonum, summum justum, summum verum, 

encarnação de Deus – summa potestas, na face da terra), surgiu, 

conseqüentemente, um sistema organizacional que rendeu ensejo a uma 

democracia emergente, acabando com a concentração de poderes nas mãos do 

soberano que, ao mesmo tempo, era governante, magistrado, organizador social 

político e econômico. 

                                                 
4 RIPERT, Georges. O regime democrático e o Direito Civil moderno. Trad. J. Cortesão. São Paulo: Saraiva, 
1937. Capítulo 2. 
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O rei Henrique IV modernizou a França, abrindo espaço para que 

houvesse uma melhor convivência entre os cidadãos. O edito de Nantes 

proporcionou a convivência pacífica entre católicos e protestantes. A ele sucedeu 

Luiz XIV. Revogou-se o edito de Nantes, e as divergências entre protestantes e 

católicos voltaram a imperar. 

Na Inglaterra, travou-se uma luta política entre os Stuart e Guilherme 

de Orange. Nesse contexto, surge Thomas Hobbes com o seu Leviatã (monstro da 

Antigüidade, figura dantesca, de cuja boca saem vários indivíduos, numa das 

mãos tem o cajado, na outra a espada); reúne os dois maiores poderes: o político 

e o religioso. Hobbes tem uma visão nominalista, individualista, do mundo. No 

estado de natureza, cada homem vivia por si próprio, podendo ser assim 

resumido: “eu sou o meu desejo; e o meu querer não tem limite, é infinito. Para ele 

o homem não é inteligência, é desejo em seu “estado selvagem”, que não se 

confunde com o “estado natureza”. O homem é um ser insaciável, é o lobo do 

homem (homo homini lupus). O homem compete, disputa. E essa disputa gera o 

caos, a destruição, o genocídio. Mas o mais forte de hoje será o mais fraco de 

amanhã. O homem destrói os outros e destrói a si mesmo. Para ele, os homens 

são nomes (nominalismo), indivíduos que não se somam, um conglomerado sem 

articulação. E justamente para evitar que o homem se destrua, justifica-se a 

existência do Leviatã. Por isso, os indivíduos têm de renunciar radicalmente a 

seus direitos individuais, que são transferidos in totum para o soberano, que passa 

a ser o dono da vontade geral. Este soberano, então, é um mal necessário; 

personifica o poder religioso e o poder político. E dividir o poder em duas vontades 

seria o caos. Mas o poder religioso não é transferido ao rei. O que, contudo, a 

Igreja não pode é interferir nas funções do soberano. Hobbes transferiu, assim, do 

papa, o poder terreno e o “entregou” ao soberano. Este não pode ser contestado. 

Quando isso acontece é porque perdeu o poder para outro soberano e, assim, é 

substituído por esse, pois o Estado tem de proporcionar a defesa interna e externa 

dos súditos; quando não consegue, o povo revoga o poder concedido ao soberano 

vencido e o transfere ao vencedor. 
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Evidentemente, a doutrina de Hobbes afasta-se da de Rousseau, 

embora se afine com a de Maquiavel.  Igualmente próxima da teoria de Hobbes é 

a de John Locke, para quem existiu um “estado natural” que antecedeu o Estado 

e, naquela fase, havia muita insegurança, mas, mesmo assim, as pessoas tinham 

alguns direitos. A propriedade, segundo Hobbes (para quem esse direito fora 

transferido pelos indivíduos ao soberano), é conditio sine qua non para que o 

homem seja feliz, porque o seu destino é ser proprietário, ficando em segundo 

lugar o utilitarismo. A base do conhecimento humano não seria a racionalidade, 

mas tudo o que diz respeito à sua alma intuitiva (sensações). Para Locke, não 

existem idéias inatas. O homem nasce como um white paper a ser preenchido 

pela vida, raciocínio, aliás, contrário ao racionalismo de Descartes (cético: cogito, 

ergo sum). Para ele, todo o conhecimento adquirido da experiência é duvidoso; 

citando Heráclito (a experiência ama se esconder), sustenta que a experiência é 

enganadora e pode levar a ilusões (riqueza fácil, sexo fácil, etc). Por isso, a 

experiência é uma faca de dois gumes. 

Assim, o moderno dualismo entre vida social e vida política é 

confirmado pelo Estado nacional, que surge “absoluto”, conduzido por monarquias 

dinásticas, e que só depois, na fase das revoluções burguesas, se transformará 

em estrutura liberal. Na fase absoluta, o seu perfil doutrinário foi dado 

essencialmente por Maquiavel, Bodin e Hobbes, que, em diferentes países e 

diferentes modos, justificaram a identificação dos destinos do Estado com a 

vontade do rei. Em algumas cortes, esta absolutização da realeza ensejou a 

reconvocação dos textos latinos que consagravam a supremacia da vontade do 

monarca. Isto veio dentro das “recepções” do Direito Romano. Refez-se, então, 

também, a idéia de soberania, posta por Bodin em termos relativamente novos e 

em mãos do rei, dentro de uma idéia definitivamente moderna de Estado.  

O que se chama de Estado moderno é antes de tudo o Estado 

nacional que, de início absoluto-monárquico, se converteu depois em liberal-

constitucional-democrático sem perder, entretanto, algumas características 

principais. É o Estado pós-Maquiavel. Na fase absoluta, ele formou a estrutura 

nacional, com administração, orçamento e exército centralizados, e um 
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ordenamento jurídico rígido. Na fase liberal, ele adquiriu novo conteúdo 

doutrinário, embora mantendo a mesma idéia estrutural básica, e se dotou 

interiormente de um ordenamento diferente e de outros caracteres. 

A presença social da burguesia, apenas sensível de início, torna-se 

dominante em seguida. Ela condiciona historicamente uma nova perspectiva. Em 

vez do escalonamento feudal, baseado na tradição, um individualismo baseado no 

dinheiro e no “êxito” (este individualismo se refletirá nas escolas jurídicas 

posteriores à de Baldo). Em vez de leis variáveis e de privilégios, leis iguais para 

todos – uma igualdade formal apenas -, a ser notada somente depois. O poder do 

Estado, concentrado no rei durante a fase inicial, passa dialeticamente às mãos de 

todos, ao menos em princípio,  por força das revoluções liberais-burguesas: às de 

todos, ao menos em princípio. O desejo burguês de generalidade e 

impessoalização condiciona o novo conceito de lei, tirado das severas tradições 

clássicas. Rosseau diria ser a lei expressão da vontade geral (frase que entraria 

na legislação constitucional revolucionária desde o início) e Kant estabeleceria, 

algum tempo depois, a idéia tão importante de que só é livre quem obedece às 
leis.  

O ideal de liberdade, fixado desde as primeiras formas de oposição 

ao absolutismo, fez considerar o Direito como condição de coexistência entre 
liberdades (isto se formula na famosa definição de Kant); o Estado é, então, 
apenas o aparato coercitivo assegurador dessa coexistência. As funções do 

Estado se separam, os poderes se interlimitam para prevenir a liberdade; o Direito 

natural se afirma e se confirma, na teoria e na legislação, como base e modelo do 

direito efetivo. Superado o teologismo medieval, a razão humana se erige como 

metron das normas sociais. O Estado centralizado seria justamente o idôneo para 

a adoção de Códigos, ao menos nos países onde a influência napoleônica 

medrou. Na Alemanha romântica, a codificação foi largamente discutida (e a 

Alemanha não tinha unidade política), mas ao fim do século XIX a idéia já havia 

dominado praticamente o orbe ocidentalizado.  

O Direito tendeu, então, a ser visto como “exterioridade”, como 

“forma” (de situações ou atos) e como norma referente a relações determinadas. 
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Enquanto anteriormente o Direito era pensado em confronto ou conexão com a 

ordem transcendente, agora se procurou distinguir a norma jurídica das outras 

normas que norteiam interiormente a vida social: a consuetudinária, a ética, a de 

bom trato. 

O problema dos poderes do Estado, sendo de natureza política, se 

acha estreitamente ligado à estrutura dos ordenamentos jurídicos e ao seu 

funcionamento. Isto ocorre por conta da substancial vinculação entre os 

fenômenos jurídicos e os fenômenos políticos, ou por outra, entre o Direito e o 

Estado. O Direito moderno corresponde a uma sociedade formalmente unificada, 

ou seja, despojada das hierarquias oficiais do ancien régime; corresponde, 

igualmente, a um Estado que é ordem política unificada e reconstruída.  

Já não se podem entender certos aspectos do Direito moderno sem 

ter a doutrina da “separação dos poderes”, nem seu significado sócio-político, pois 

esse Direito depende de competências estatais bem definidas, e de concepções 

sobre a distribuição de tais competências.  

Não se deve, evidentemente, confundir o problema político da 

divisão dos poderes com o dos tipos de poder. Neste, que é um problema de 

caráter sociológico, temos os modos típicos por que se apresenta o poder em suas 

revelações históricas (na tipologia de Weber, por exemplo, o poder carismático, o 

tradicional e o racional estão como que em seqüência evolutiva). Em cada grande 

fase da organização política, o modelo básico incide sobre algum destes tipos. No 

problema da divisão, não. Aí temos o poder político, situado no caso do Estado 

moderno (passado, em princípio, do poder tradicional ao racional), repartido entre 

titularidades. Os poderes divididos convivem uns com os outros em vez de se 

excluírem; e são idênticos em valor. O problema dos tipos corresponde a uma 

análise genérica do fenômeno do poder; o da divisão dos poderes já não mais 

corresponde a uma característica constitucional dos Estados modernos, em que 

as funções estatais se compensam reciprocamente.  

Por sua base histórica, a idéia de interlimitar os poderes é vizinha e 

irmã da do contrato. E, desde o século XIII, o pensamento político ocidental, por 
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seus já presentes traços “burgueses”, vinculou as duas idéias. Pela idéia do 

contrato, encaminha-se a laicização do fundamento da sociedade: os homens 

mesmos a fazem.  

Na trajetória sociocultural do que se chama “Estado”, os primórdios 

apresentam certa confusão de funções, e aos poucos e aos tropeços é que se 

sistematizam as separações. Como numa divisão do trabalho, a 

complementaridade vai sendo a regra: à medida que o Estado é olhado como um 

todo, aceita-se que cada um de seus poderes precisa dos demais. 

Para a vida do Direito, esta gradativa sistematização teve grande 

importância. Porque o Direito é o oposto do arbítrio, e socialmente o valor da 

ordem jurídica coincide com a possibilidade de saberem-se as atribuições de cada 

órgão componente da estrutura política (da qual concretamente o Direito 

depende). Com os tempos modernos, o Direito se vincula idealmente à vontade do 

grupo; este delega atribuições ao “governo”. Em Rousseau, o “governo” era o 

Executivo; o Legislativo era mais do que isso, era representante da soberania. 

Assim, a própria necessidade de fazer-se indireto ou reflexo o autogoverno (e daí 

viria a democracia “representativa”) colocava o problema de distinguirem-se os 

poderes.  

Os três poderes, a que a doutrina alude, são como que momentos da 

vida do Direito e de suas normas: primeiro, as normas nascem; em seguida, tem-

se o quadro governamental que as “executa”; finalmente, elas chegam aos casos. 

Em semelhante e forçada simplificação, temos o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário reconhecidos em face da idéia dos afazeres jurídicos.  

A mobilidade social moderna corresponde, de certa forma, ao sentido 

de mutabilidade que o Direito moderno apresenta: em vez de ditado para sempre 

por um profeta e gravado no bronze, ele é expresso em leis discutidas e que se 

substituem ou se alteram a cada passo. A convivência, por outro lado, de um 

Poder Legislativo com os outros coincide com a avassaladora complexidade da 

vida pública contemporânea.  
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A chegada a uma etapa “dividida” e repartida em funções pressupõe 

um largo lastro histórico. Mas as sociedades alteraram-se e seus padrões 

mudaram. O regime de convívio dos poderes depende da forma de governo de 

cada Estado: cada sistema político combina, a seu modo, os órgãos e as 

atribuições, refletindo conveniências, influências e tendências. Em certos países, a 

recíproca atuação das funções estatais é uma realidade; noutros, nem sempre tem 

sido observado o equilíbrio. 

   

 

111...222...   GGGlllooobbbaaalll iiizzzaaaçççãããooo   

 

O século XX tem ínicio sob a égide de uma dicotomia. Adam Smith5 

teorizou que o homem deve construir a sua riqueza com o seu esforço pessoal, 

havendo uma “mão invisível” de Deus que recompensa o esforço individual e faz 

surgir o progresso coletivo à medida que as riquezas individuais se somam e se 

comunicam. A essa concepção opôs-se Karl Marx, para quem esse ciclo provoca 

conflitos de interesses em razão de classes sociais se organizarem com o intuito 

de dominação. E para acabar com ela só há uma solução: a luta. 

Em 1999, comemoraram-se os dez anos da queda do muro de 

Berlim e o fim da “guerra fria”. O comunismo foi derrotado. Os dois blocos que 

durante a maior parte do século XX dividiram a humanidade não mais existem. 

Hoje, apenas um deles, o sobrevivente, predomina; verdadeiramente impera, 

impõe-se. 

Do pensamento monetarista,6 surge o neoliberalismo, conhecido 

também como “modernidade”, “hipercapitalismo” ou “turbocapitalismo”, que se 

                                                 
5 SMITH, Adam. Inquérito sobre a natureza e as causas da riqueza das nações. Trad. e notas de Teodora 
Cardoso e Luís Cristóvão de Aguiar. 4. ed. Lisboa: Fundação Calousste Gulbenkian, 1999. volume 1. 
6 Monetarismo é uma escola econômica que sustenta a possibilidade de se manter a estabilidade de uma 
economia capitalista recorrendo-se apenas a medidas monetárias (controle do volume da moeda e dos outros 
meios de pagamento), confiando todas as outras questões às forças espntâneas do mercado. O grande 
expoente dessa esola é Milton Friedman. 
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justifica com a chamada globalização da economia, meio pelo qual tudo é válido 

para a obtenção dos lucros, ainda que leve os ricos a ficar cada vez mais ricos e 

os pobres cada vez mais pobres. Ou seja, subsiste o confronto entre capital e 

trabalho, apesar da queda do muro de Berlim. 

Os problemas sociais, contudo, aparecem ao lado e como 

conseqüência desse império econômico. Esse, com efeito, não raramente 

encontra defensores nas oligarquias políticas, econômicas e industriais existentes 

na sociedade brasileira que querem, a todo custo, manter-se no poder. Elas são 

insensíveis à exclusão social. Tendo olhos, não enxergam, tendo ouvidos, não 

ouvem, tendo coração, não sentem o clamor dos excluídos. Só defendem seus 

mesquinhos e solitários interesses de vida. O Estado do Bem-Estar Social saiu de 

cena porque já não mais se pôde financiar, e foi buscar dinheiro em uma 

economia que lhe impôs regras compatíveis com o novo sistema.  

Mas o que é a globalização?  

A globalização é um conceito que apareceu no meio dos anos 80 nas 

escolas de negócios norte-americanas e na imprensa anglo-saxã. Esta palavra 

designa um movimento complexo de abertura de fronteiras econômicas e de 

desregulamentação, que permite às atividades econômicas capitalistas 

estenderem seu campo de ação ao conjunto do planeta. O aparecimento de 

instrumentos de telecomunicação extremamente eficientes reduziu as distâncias a 

nada e e universalizou o conceito, reduzindo as distancias a nada. O fim do bloco 

soviético e o aparente triunfo planetário do modelo neoliberal no início dos anos 90 

parecem dar a esta noção uma validade histórica. Na França, foi escolhido o nome 

mundialização para substituir globalização, que insiste, particularmente, sobre a 

dimensão geográfica e tentacular, sem esquecer o sentido original.7  

Pode-se, então, dizer que a globalização tem sua origem na literatura 

destinada às firmas multinacionais, designando inicialmente um fenômeno limitado 

                                                 
7 FERRANDÉRRY, Jean-Luc. Le point sur la mondialisation. Paris: Presses Universitaires de France, 1996. 
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a uma mundialização da demanda, enriquecendo-se com o tempo até o ponto de 

ser identificado atualmente a uma nova fase da economia mundial.  

Não há, entretanto, univocidade na conceituação do termo, podendo-

se encontrar quatro significados distintos, mas semelhantes:  

Théodore Levitt propõe este termo para designar a convergência de 

mercados no mundo inteiro. Globalização e tecnologia serão os dois principais 

fatores que fazem as relações internacionais. Em conseqüência, a sociedade 

global opera com constância e resolução, com custos relativamente baixos, como 

se o mundo inteiro (ou as principais regiões) constituísse uma entidade única; ela 

vende a mesma coisa, da mesma maneira, em todos os lugares.8  Neste sentido, a 

globalização dos mercados se opõe à visão anterior de um ciclo de produção que 

consistia na venda aos países menos avançados dos produtos que ficavam 

obsoletos nos países mais ricos. O termo se aplica mais à gestão das 

multinacionais, e diz respeito exclusivamente às trocas internacionais.  

Em 1990, esta noção é estendida por Kenichi Ohmae ao conjunto da 

cadeia de criação do valor (pesquisa-desenvolvimento [P-D], engenharia, 

produção, mercado, serviços e finanças). Se num primeiro momento uma firma 

exporta a partir de sua base nacional, ela estabelece em seguida serviços de 

vendas no estrangeiro, depois produz na localidade e ulteriormente ainda 

estabelece uma medida completa da cadeia de valor na sua filial. Este processo 

converge em direção a uma quinta etapa: a integração global, uma vez que as 

firmas que pertencem a um mesmo grupo conduzem o seu P-D, financiam seus 

investimentos e recrutam pessoal em escala mundial. Desta forma, globalização 

designa ainda uma forma de gestão, totalmente integrada em escala mundial da 

grande firma multinacional. 

Desde que estas multinacionais representam uma fração importante 

da produção mundial, os diversos espaços nacionais se encontram obrigados a se 

ajustarem às suas exigências pelo fato da extrema mobilidade com que elas se 

                                                 
8 LEVITT, Theodore. The globalization of markets. Harvard, 1983. 
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beneficiam hoje (comércio, investimento, finanças e P-D). Desta forma, a 

globalização significa então o processo pelo qual as empresas, as mais 

internacionalizadas, redefinem em seu proveito as regras do jogo antes impostas 

pelos Estados-Nações.  

Passando-se da micro para a macroeconomia, das regras da boa 

gestão da economia privada para o estabelecimento de políticas econômicas e a 

construção ou redefinição das instituições nacionais, percebe-se um regime 

internacional que substituirá aquele de Bretton-Woods.9 

A globalização significa uma nova configuração que marca a ruptura 

em relação às etapas precedentes da economia internacional. Antes a economia 

era internacional, pois sua evolução era determinada pela interação de processos 

operacionais essencialmente no âmbito dos Estados-Nações. No período 

contemporâneo, vemos emergir uma economia globalizada, na qual as economias 

nacionais serão decompostas e, posteriormente, rearticuladas no seio de um 

sistema de transações e de processos que operam diretamente no nível 

internacional. Esta definição é a mais geral e sistemática. De uma parte, os 

Estados-Nações, e, por conseqüência, os governos nacionais, perdem toda a 

capacidade de influenciar as evoluções econômicas nacionais, a ponto de as 

instituições centralizadas herdadas do pós-guerra cederem lugar a entidades 

regionais ou urbanas, convertidas em ponto de apoio necessário de redes 

multinacionais (questiona-se se o monopólio estatal não terá sido substituído por 

monopólio privado com todos os seus inconvenientes). De outro lado, os territórios 

submetidos a este novo modelo ficam fortemente interdependentes a ponto de 

manifestar evoluções sincronizadas, por vezes idênticas, mas em todo caso em 

via de homogeneização.  

“A mundialização não suprimiu as atividades locais, de 

proximidade: como aquelas do cabeleireiro ou da escola maternal. Alguns 

processos, locais, não têm influência e seus efeitos sobre o lugar se 

apagam rápido (a fumaça de uma chaminé). Mais adicionados na escala 

                                                 
9 FIBE, Lillian Wite. Vai mudar o FMI. Correio Braziliense,  Brasília, 30 mar. 2000. 
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global, produzem fenômenos de uma natureza diversa que intervêm em 

níveis espaciais e temporais sem uma medida comum com os fluxos 

modestos originais. Desta forma nada será mais falso que pensar que do 

local ao global, os fenômenos se repetem um dentro do outro como as 

bonecas russas. Praticamente, a cada nível, eles mudam de valor, senão 

de natureza ou de sentido: alguns se somam, outros se multiplicam e 

outros se anulam.” 10  

O neoliberalismo não é capaz de responder às necessidades de 

trabalho e bem-estar social da população mundial. Propala-se que o socialismo 

real está ameaçado de desaparecimento assim como há muito o liberalismo 

clássico morreu para não mais voltar, e o Estado social está em crise de difícil 

solução, pois mergulhado num mundo globalizado. Para onde ir?  

A resposta está na alternativa de uma democracia participativa que 

deve ser construída em nível local, na cidade, espaço da cidadania, encontrando 

um novo papel para o Estado e para a Constituição, ou seja: para um estado 

democrático de direito.  

Todos os tipos de Estados, nas suas variadas formas e nas distintas 

fases de evolução, têm um ponto fundamental em comum: todos estabelecem na 

Constituição um modelo de sociedade e de economia. Seja o modelo liberal, cuja 

regra básica é a não-intervenção no domínio econômico numa sociedade que tem 

como valor principal o individualismo e a propriedade privada, seja nos Estados 

socialistas que têm Constituições que estabelecem uma economia e uma 

sociedade, com fundamentos e valores coletivos, até o Estado social, com um 

modelo de Constituição eclética na qual convivem lado a lado os princípios dos 

tipos de Estados ortodoxos socialista e liberal. 

O certo, porém, é que entre o Estado liberal de antanho (aquele que 

se caracteriza pela não-intervenção estatal nos negócios privados a não ser para 

garantir o seu cumprimento, impondo sanções às condutas contrárias ao 

estabelecido na ordem jurídica), no qual predomina a proteção ao individualismo e 

                                                 
10 DOLFUS, Olivier. La mondialisation. Paris: La Bibliotèque du Citoyen, 1997. p. 145. 
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o Estado Democrático de Direito (em que a ordem jurídica passa a assegurar a 

proteção aos interesses coletivos e que valoriza a solidariedade), que hoje 

predomina no mundo ocidental, vigorou o Estado do Bem-Estar Social (no qual o 

Estado se encarrega de possibilitar as garantias mínimas de vida ao indivíduo e à 

sociedade, mediante políticas públicas de trabalho, saúde, segurança, habitação, 

educação. Freqüentemente, citam-se, como exemplos desse modelo, o México da 

Constituição de 1917 e a Alemanha da Constituição de Weimar de 1919, e esteve 

em voga nos EUA na política do New Deal. Em outras palavras, passou-se da 

indiferença aos interesses sociais ao seu protecionismo, e agora se busca um 

meio-termo. Essa alteração importa remodelagem, importa redução das próprias 

estruturas estatais, e a sociedade tem de procurar alternativas que lhe franqueiem 

a subsistência e o alcance de condições que o Estado já não mais lhe pode 

oferecer.11 

A globalização não se apresenta apenas como um fenômeno da 

modernidade. Uma consulta à história revela seu caráter cíclico, que se evidencia 

entre os fenícios, egípcios, romanos, bárbaros, mouros, portugueses, ingleses, 

espanhóis e holandeses. Ela nunca impediu ao contrário, até possibilitou a 

evolução do conhecimento. Inevitavelmente, reúne aspectos positivos e negativos 

que não cabe serem tratados no presente trabalho, que se deteve em constatar o 

fato e contextualizá-lo com o arsenal legal que disciplina a solução dos conflitos, 

submetendo-os às regras aprioristicamente estabelecidas. 

Porém, o mais drástico dessa junção da globalização com o 

neoliberalismo dos dias de hoje, com reflexos diretos sobre os Estados e seus 

ordenamentos jurídicos, gerando, portanto, conflitos de interesses das mais 

diversas ordens, é o aparecimento e constituição de um modelo neocolonialista 

                                                 
11 Segundo Ivo Lebauspin: “estaremos voltando ao capitalismo do século XIX, aquele em que, nos tempos do 
Estado de Bem-Estar, alguns chamaram de capitalismo selvagem”. E em nota explica: “A expressão 
‘capitalismo selvagem’ só apareceu para distinguir o capitalismo de ‘rosto humano’ – o Estado de Bem-Estar 
Social – do capitalismo puro e duro. Rejeitado o Estado de Bem-Estar, estamos voltando ao capitalismo tal 
qual ele é na sua essência, quando o único regulador é o mercado. O mercado só conhece um interesse: o 
lucro. Haverá condições de vida razoáveis para aqueles que tiverem dinheiro, pois o mercado os reconhecerá. 
Mas este ser impessoal não reconhece os seres humanos que não dispõem deste instrumento de troca” 
(Lebauspin, Ivo. Hegemonia neoliberal, democracia em declínio e reação da sociedade civil. In: Lebauspin, 
Ivo; Steil, Carlos; Boff, Clodovis. Para entender a conjuntura atual. Petrópolis,1996. p. 23). 
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que canaliza as riquezas do mundo para os países mais ricos, onde florescem e 

prosperam as empresas transnacionais, mais fortes que muitos Estados-Nações, a 

quem subjugam. 

 
 

111...333...   PPPooodddeeerrr   eee   DDDiiirrreeeiii tttooo   

   

Como visto, o mundo moderno está impregnado de economia – e 

economia globalizada –, inclusive o mundo jurídico. As estruturas jurídicas básicas 

nacionais já não mais apenas se ajustam reciprocamente com vista a alcançar os 

postulados ditados pelo Direito Internacional, voltados ao princípio da 

autodeterminação dos povos, mas recebem o impacto das leis de mercado ditadas 

pelas estruturas das grandes empresas multinacionais, ou transnacionais, e o 

incorporam.12 Necessário, pois, repensar o Estado que não tem condições de 

enfrentar esses gigantes. E a fraqueza do Estado, evidentemente, transfere-se 

aos indivíduos. A necessidade da reestruturação do Estado é manifesta  e 

constitui um truísmo. Ninguém a nega. E a reestruturação passa pelo 

enxugamento da máquina estatal13 e por uma revisão de suas clássicas funções, 

de maneira que possa (re)assumir o papel de GARANTE das relações individuais 

e sociais que constitui sua verdadeira vocação.  

Nessa reorientação da atuação do Estado, não se pode diminuir a 

importância da eficiência do serviço público, independentemente de considerar-se 

efeito, ou não, da globalização. A cláusula da inafastabilidade da jurisdição inserta 

no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, “a lei não excluirá da apreciação do 

                                                 
12 As dez maiores empresas do mundo (General Motors, Wal-Mart, ExxonMobil, Ford,  General Eletric, IBM, 
Citigroup, AT&T, Philip Morris e Boeing, segundo a revista Fortune de abril de 2000) têm orçamentos maiores 
que os orçamentos de 90% dos países do globo, e entre quinhentas e seiscentas empresas mundiais 
concentram-se mais de 25% da economia mundial. Apenas à guisa de comparação, tenha-se presente que o 
faturamento da GM em 1999 foi de 189 bilhões de dólares, enquanto o Chile tem um PIB de 71,3 bilhões de 
dólares e o Paraguai de 9,2 bilhões de dólares.  
13 Não são só os Estados. A desburocratização e a descentralização são imperiosas em todos os setores. O 
Banco Central do Brasil baixou a Resolução nº 2.707, de 30/03/2000, com base na qual alguns serviços 
bancários podem ser terceirizados (recebimento de depósitos, pagamentos, ordens de pagamento, análise de 
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Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, deve ser lida em harmonia com a 

garantia de eficiência inserta mais adiante, no artigo 37: “A administração pública 

direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: Omissis”.  

Com efeito, o princípio da inafastabilidade da jurisdição constitui 

“princípio jurídico fundamental”14, considerado, dentre os “princípios de 

interpretação constitucional”, “princípio de máxima efectividade”. Segundo o 

mestre português:  

“Este princípio, também designado por ‘princípio da 

eficiência’ ou ‘princípio da interpretação efectiva’, pode ser formulado da 

seguinte maneira: a uma norma constitucional deve ser atribuído o sentido 

que maior eficácia lhe dê. É um princípio operativo em relação a todas e 

quaisquer normas constitucionais, e embora a sua origem esteja ligada à 

tese da actualidade das normas programáticas (Thoma), é hoje sobretudo 

invocado no âmbito dos direitos fundamentais (no caso de dúvidas deve 

preferir-se a interpretação que reconheça maior eficácia aos direitos 

fundamentais).”15  

O “princípio da eficiência” introduzido no Direito Constitucional 

brasileiro pela Emenda nº 19/98, já constava implicitamente no texto 

constitucional, porque era, como “princípio jurídico fundamental”, historicamente 

objetivado e já tinha sido introduzido na consciência jurídica nacional. A propósito 

do “princípio da eficiência”, esclarece Alexandre de Moraes: 

“Princípio da eficiência (grifo no original) é aquele que 

impõe à Administração Pública direta e indireta e a seus agentes a 

persecução do bem comum, por meio do exercício de suas competências 

de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem 

burocracia e sempre em busca da qualidade, primando pela adoção de 

                                                                                                                                                     
crédito e execução de cobrança). As estruturas, portanto, estão sendo modernizadas. É uma questão de 
gerenciamento e não de política nos âmbitos público e privado. 
14 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional.Coimbra: Almedina, 1992. 
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critérios legais e morais necessários para a melhor utilização possível dos 

recursos públicos, de maneira a evitar-se desperdícios e garantir-se uma 

maior rentabilidade social.  

E mais: 

“Note-se que não se trata da consagração da tecnocracia, 

muito pelo contrário, o ‘princípio da eficiência’ dirige-se para a razão e fim 

maior do Estado, a prestação dos serviços sociais essenciais à população, 

visando a adoção de todos os meios legais e morais possíveis para a 

satisfação do bem comum.”16  

Ora, estando o princípio da inafastabilidade da jurisdição atrelado ao 

princípio da eficiência da prestação jurisdicional, não basta judicializar e depois 

jurisdicionalizar. É preciso que o resultado alcançado na composição dos conflitos 

seja eficiente, obtendo-se dessa simbiose a “máxima efetividade” de que fala 

Canotilho.  

Assim, não obstante o viés que se lhe pretenda atribuir, o 

aperfeiçoamento da atuação estatal, também quanto à jurisdição, é imperativo, 

não se justificando a subsistência de um modelo improdutivo, antieconômico, 

centralizador e ineficiente.17 

 

A solução dos conflitos de interesses não pode decorrer de uma 

mera atividade FORMAL do Estado em razão de um enunciado genérico (princípio 

da inafastabilidade da jurisdição), o qual não pode ser interpretado restritivamente, 

                                                                                                                                                     
15 Idem. 
16 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2001. p. 306. 
17 Tenha-se em mente que o Estado contemporâneo (evidentemente aquele inserido na “economia em 
desenvolvimento”) vive uma dupla crise: crise de soberania (ante a formação de blocos e a decorrente da “lex 
mercatoria”: imposição de modelos importados, ditados por entidades supra-estatais como FMI e BM) e crise 
estrutural (substituição do Estado de Bem-Estar pelo Estado Democrático de Direito). Conseqüentemente, “o 
quadro esboçado impõe que repensemos o caráter soberano atribuído ao Estado contemporâneo. Percebe-
se, já, que não se trata mais de uma constituição de uma ordem todo-poderosa, absoluta. Parece, 
indubitavelmente, que se caminha para o seu esmaecimento e/ou transformação como elemento 
caracterizador do poderio estatal” (Morais, Joze Luis Bolzani de. Mediação e arbitragens: alternativas à 
jurisdição. Porto Alegre, Livraria do Advogado, 1999. p. 34). 
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ou de modo absoluto, sem que se leve em consideração a “JUSTIÇA 

CONSENSUAL” em cujo conceito se inclui a mediação. 

O reconhecimento dos equivalentes jurisdicionais e o seu incremento 

contribuirão para o descongestionamento do serviço judiciário que poderá deter-se 

sobre conflitos efetivamente instransferíveis e indelegáveis, em condições de 

definitivamente corresponder ao enunciado do art. 5º, XXXV, da Constituição 

Federal, c/c art. 37, caput. 
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Sob qualquer enfoque, é indiscutível que a liberdade é inata ao ser 

humano. Mas também é inquestionável que essa liberdade não é ilimitada. É 

preciso regular o seu exercício para que seja possível a convivência (coexistência) 

de liberdades, já que o homem é um ser social. Do clássico exemplo de Robson 

Crusoé e do índio Sexta-Feira, extrai-se a conclusão de que não há sociedade 

sem direito (ubi societas, ibi jus). A justificação da ordem jurídica consiste em 

“harmonizar as relações sociais subjetivas, a fim de ensejar a máxima realização 

dos valores humanos com o mínimo de sacrifício e desgaste” e “o critério que deve 

orientar essa coordenação ou harmonização é o critério do justo e do eqüitativo, 

de acordo com a convicção prevalente em determinado momento e lugar”.18 

Nessa ordem de idéias, surge o Estado como centralizador das 

condições de convivência social, produzindo as normas e aplicando-as com 

exclusividade.  

Mas a existência dessas estruturas não é suficiente para garantir a 

convivência pacífica entre os indivíduos, cujas insatisfações subsistem, e até, 

como próprio da natureza humana, tendem a crescer à medida que suas 

necessidades anteriores são atendidas. Vale dizer, os conflitos são inevitáveis em 

qualquer sociedade, por maiores avanços que tenha alcançado. 

                                                 
18 CINTRA, Antonio Carlos Araújo; GRINOVER,Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do 
processo. São Paulo: Malheiros, 1992. p. 24. 
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Nos prolegômenos do Direito Processual estudado nas faculdades 

de Direito, ensina-se que quando “duas ou mais pessoas têm interesse pelo 

mesmo bem, que só a uma possa satisfazer, dar-se-á um conflito intersubjetivo de 

interesses ou simplesmente conflito de interesses”.19 Os conflitos levam às lides20 

que abalam a ordem pública. É necessário aboli-las, e o meio adequado é o 

processo judicial, no qual um terceiro, imparcial, ditará a solução à luz das regras 

estabelecidas previamente. 

Veja-se que toda lide tem um sujeito que se arvora em titular de um 

interesse protegido juridicamente (ou do interesse subordinante), que exige do 

outro sujeito (o do interesse juridicamente subordinado) uma submissão, mas este 

resiste à pretensão daquele.  

Subsistindo o impasse, todas as querelas, independentemente de 

sua natureza, pública ou privada, individual ou coletiva, devem ser solucionadas 

exclusivamente (no sistema jurídico no qual está inserido o Direito brasileiro) pelo 

órgão estatal, que detém a competência exclusiva para resolvê-las. 

Criaram-se estruturas judiciais para atendimento a todas as querelas 

(Constituição Federal, art. 92), e institucionalizou-se o mais amplo acesso a elas, 

erigindo-se em Direito e ao mesmo tempo em Garantia Fundamental.21 

Evidentemente, estas garantias tiveram seu lugar num contexto 

histórico que não vai muito distante e traduziram conquistas sociais importantes.22 

Mas a sociedade evoluiu, e com ela as ciências sociais. E, refletindo sobre a 

                                                 
19 SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 1993. 
20 Lide é o conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida, na conceituação de Carnelutti. 
21 Constituição Federal, Artigo 5º, XXXV; “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito”.  
22 O termo não é novo. “Foi Max Weber quem formulou a tese da ‘jurisdicionalização’ da sociedade européia 
da Idade Moderna; recentemente tem-se falado de uma ‘Legal Revolution’. Esta perspectiva é válida a meu 
ver também para a sociedade do Antigo Império; ultimamente foi adiantada, por exemplo, por Shulze, a tese 
central de que se deu no Reich desde a revolta camponesa uma ‘jurisdicionalização de conflitos sociais’ (....) 
Ao mesmo tempo se torna assim claro que o visível aumento da actividade da justiça do Reich durante o séc. 
XVI se integra no processo secular que pode ser caracterizado pelos temas ‘escrita’, ‘burocratização’, 
‘mentalização para as questões econômicas’, a racionalização da prática do poder feudal’ e que distingue a 
passagem das sociedades européias para a modernidade” (RANIERI, Filippo. A evolução do recurso ao 
Tribunal da Câmara Imperial durante os Séculos XV a XVII. A “jurisdicionalização” dos conflitos na sociedade 
moderna. In: HESPANHA, António: Justiça e litigiosidade: história e prospectiva. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1993). 
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evolução do pensamento jurídico,23 dividiu-o em três fases: 1) antes da Revolução 

Francesa – caracterizou-se pela busca de um ideal de justiça como valor único ou 

central, sem distinguir os critérios do justo, entre o direito, a religião e a moral, 

tendo os costumes e os precedentes singular importância no sistema dos países 

da Common Law; 2) com o advento da Revolução Francesa – caracterizou-se pela 

ênfase nos valores de segurança jurídica e legalidade – época áurea do 

positivismo jurídico e da separação dos poderes; subordinação do Judiciário ao 

Legislativo); e 3) após a Segunda Guerra Mundial e o processo de Nuremberg – é 

impossível identificar o direito com a lei, “deixa-se, isto sim, um espaço crescente 

à interpretação e à busca da solução mais justa do caso concreto, a qual deve ser 

não simplesmente ‘legal’, mas justa, eqüitativa, razoável e aceitável pelas partes e 

pela sociedade, inclusive do ponto de vista moral”.24 O direito positivo passa a 

identificar-se com o direito natural. O judiciário desatrela-se definitivamente do 

legislador. 

O Estado tem levado a sério o dever de resolver os conflitos de 

interesses (é impossível eliminá-los). Tanto que tem aumentado 

consideravelmente as suas estruturas. O instrumento tradicional, o processo 

judicial, vem sendo diuturnamente aperfeiçoado. Reformas e reformas são 

empreendidas na busca de uma justiça ideal e rápida que dê respostas imediatas 

a todos os conflitos de interesses. Estes já não mais se medem pelo valor 

econômico. As questões complexas são resolvidas pelo método tradicional de 

acesso à justiça, herdado do Direito Romano; as mais simples são igualmente 

levadas à estrutura judiciária por intermédio dos Juizados de Pequenas Causas. 

Está criada uma estrutura judicial convidativa à demanda. O Estado 

hoje quer resolver todos os conflitos de interesses, de qualquer ordem, bastando a 

provocação do interessado por meio da ação.25 Afirma-se e manifesta-se por 

                                                 
23 PERELMAN, Chaim. Lógica jurídica: nova retórica. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p.180. 
24 HAGE, Jorge. Omissão inconstitucional e direito subjetivo. Brasília: Brasília Jurídica, 1999. p. 88. 
25 Ação é um conceito do Direito Processual. Consiste na provocação da jurisdição. É conceituada como um 
Direito Subjetivo Público e abstrato de provocar a jurisdição para a solução de uma lide. Diz-se Direito 
Subjetivo porque é uma faculdade de agir posta à disposição do interessado; Subjetivo e Público porque 
concerne a uma atitude provocativa (start) em face do Estado e sujeito a regras de ordem pública, reguladas 
no Código de Processo Civil e Penal e Leis processuais esparsas; e abstrato porque para seu exercício basta 
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intermédio de suas três funções: jurisdicional, legislativa e executiva. A função 

jurisdicional “consiste no poder de atuar o direito objetivo, que o próprio Estado 

elaborou, compondo os conflitos de interesse e dessa forma resguardando a 

ordem jurídica e a autoridade da lei”.26  

Ocorre, entretanto, que a estrutura judicial, por seu próprio 

gigantismo material ou por sua impessoalidade (a generalização dos conflitos tem 

de ser adaptada à tipologia aprioristicamente estabelecida),  não tem dado 

respostas suficientes à comunidade. A pacificação social não tem sido alcançada. 

Subsistem os conflitos de interesses que, assim, não são solucionados 

adequadamente, e, também, as insatisfações com o aparelho judicial, que se vê 

desacreditado pela população, por mais que se empenhe, heroicamente, em 

mostrar seus esforços em direção à distribuição da justiça. 

Imperioso reconhecer (e poucos têm atentado para isso) o 

verdadeiro círculo vicioso hoje existente no sistema jurídico. Confira-se: de um 

lado,  há uma tendência natural de aumento dos conflitos de interesses, quer em 

razão de uma política de democratização institucionalizada pela Carta Política de 

1988, quer por um maior acesso a bens materiais; de outro lado, tem havido 

igualmente um aumento de instâncias judiciais para solucioná-los. 

Deparando-se com semelhante problema, o imperador chinês Hang 

Hsi, no século VII, baixou o seguinte decreto externando a sua imperial vontade: 

“Ordeno que todos aqueles que se dirigirem aos Tribunais 

sejam tratados sem nenhuma piedade, sem nenhuma consideração, de tal 

forma que se desgostem tanto da idéia do Direito quanto se apavorem com 

a perspectiva de comparecerem perante um magistrado. Assim o desejo 

para evitar que os processos não se multipliquem assombrosamente, o que 

ocorreria se inexistisse o temor de se ir aos Tribunais; o que ocorreria se os 

 

                                                                                                                                                     
que o autor faça uma referência a um fato não vedado em lei, ou seja, independe do resultado a ser proferido 
na sentença: o pedido pode ser procedente ou improcedente, mas o direito de ação foi exercido. 
26 SANTOS, Moacyr Amaral. Op.cit., 1993. p.67 
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 homens concebessem a falsa idéia de que teriam à sua disposição uma 

Justiça acessível e ágil; o que ocorreria se pensassem que os juizes são 

sérios e competentes. Se essa falsa idéia se formar, os litígios ocorrerão 

em número infinito e a metade da população será insuficiente para julgar os 

litígios da outra metade”.27 

Conforme o eminente professor francês, este decreto imperial foi 

atendido na íntegra por seis razões fundamentais: 

 “primeiro, pela má organização da Justiça, aceita alegremente pelos 

poderes públicos e quiçá por eles estimulada; 

 segundo, pelo distanciamento em que se colocava o juiz relativamente 

ao jurisdicionado; 

 terceiro, por serem esses mesmos pedantes juízes, além de tudo, 

venais e corrompidos; 

 quarto, por submeterem os jurisdicionados a múltiplas humilhações e 

dissabores; 

 quinto, por arrastarem voluntariamente a marcha do processo, do qual 

se sustentavam; 

 sexto, tornava-se extremamente duvidoso o êxito de qualquer ação, o 

que era expresso através de duas parêmias bem conhecidas: 

 ‘Das dez razões que podem fundar a decisão de um juiz, nove são 

conhecidas de todos’ e ‘o processo ganho, mas tempo e dinheiro 

perdidos’.” 

A conseqüência apontada pelo ilustre autor não poderia ser outra:  

“O povo vive sem a preocupação do Direito, não aparece 

perante os juízes, é indiferente às leis, regula as suas relações com os 

outros de acordo com a noção própria do que lhe seja conveniente”.  

                                                 
27 DAVID, René. Os grandes sistemas do Direito contemporâneo. Trad. Hermínio A. Carvalho. São Paulo: 
Martins Fontes, 1986. 
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Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O núcleo da questão não está 

em criar ou extinguir tribunais, mas certamente na juridicização de tudo. Grande 

parte dos acontecimentos da vida social passaram a ser acontecimentos jurídicos, 

protegidos por leis e passíveis de serem impostas com o emprego da força. 

Grande parte dos atos são considerados atos jurídicos (Código Civil, art. 81) e 

como tais prioritariamente tratados.  

Nada mais natural, assim, que os conflitos de interesse sejam 

jurisdicializados. 

Mas é tempo de quebrar essa tendência. Afinal, o Direito não é uma 

disciplina isolada, não é um fim em si mesmo. Só se justifica num contexto 

espacial, temporal, social, antropológico, filosófico, psicológico, econômico, 

cultural, ético etc. É por natureza tridimensional: factual, axiológico e normativo.28 

É mais uma peça da engrenagem que deve ser acionada sempre que necessário. 

Não responde isoladamente a todas as necessidades sociais. É assegurador da 

ordem. Mas para alcançar esta deve ser cotejado com as ciências afins.  

Impende, portanto, sejam os conflitos de interesses vistos e revistos 

não mais apenas por seu viés jurídico29 a ser ditado pelo órgão estatal, imparcial, 

de quem as partes podem exigir venha uma solução.30  

Melhor que criar tribunais para solucionar conflitos será, sem dúvida, 

eliminá-los ou evitá-los mediante uma atuação construtiva de todos os seus 

atores, num ambiente aberto e propício a um diálogo por meio de “processos 

geradores e que os profissionais não podem se limitar a aplicar técnicas, uma vez 

que seu trabalho específico consiste em enquadrar problemas, interpretá-los e 

                                                 
28 REALE, Miguel. Filososfia do Direito. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 497-617. 
29 Evidentemente há aquelas demandas que só podem ser resolvidas por seus aspectos jurídicos, como é o 
caso das pretensões contra o poder público motivadas por atos administrativos praticados em observância ao 
princípio da legalidade da qual o administrador não pode escapar, porém eivados de inconstitucionalidade que 
o juiz deve reconhecer. É um contra-senso (ou non sense) do executivo imediatista que tem sido praticado no 
Brasil. Para esses casos, sim, a jurisdição continuará a ser a via adequada para resolver as lides. 
30 Antoine Garapon denomina esta alternativa como “mediação imperfeita” (O juiz e a democracia: o guardião 
das promessas.  Trad. Maria Luiza de Carvalho. Rio de Janeiro: Revan, 1999. p. 29).  
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defini-los. Não se trata, assim, de uma atividade meramente técnica, mas de ativa 

construção de marcos de interpretação que envolvem valores e pontos de vista”.31  

Apresenta-se, nesta direção, a MEDIAÇÃO como alternativa a uma 

boa política de pacificação social e distribuição de justiça. Por meio dela os 

conflitos de interesses são resolvidos com desapego da velha fórmula ganhar-

perder e ainda sem os inevitáveis desgastes emocionais causados pelos 

processos judiciais porque os envolvidos podem dialogar diretamente (e com a 

igualdade de comunicação quantitativa e substancialmente assegurada) e, desta 

forma, encontrar uma resposta adequada para aquele caso.32 

Não se trata de novidade. A mediação sempre existiu, consciente ou 

inconscientemente, como um dos meios de solução dos conflitos de interesse. 

Tecnicamente, o Direito Processual Civil sempre admitiu a mediação como uma 

das formas alternativas de composição dos conflitos de interesses “estimulada 

pelo direito mediante as atividades consistentes na conciliação (....) sempre que 

não se trate de direitos tão intimamente ligados ao próprio modo de ser da pessoa, 

que a sua perda a degrade a situações intoleráveis”,33 reconhecendo mesmo “que 
não constitui ultraje ao monopólio estatal da jurisdição”.  

A mediação sempre teve lugar nas relações humanas, quer 

preexistindo aos conflitos ou em sua pacificação, quer por iniciativa intuitiva dos 

próprios envolvidos, quer por agente público (perante a jurisdição, inclusive antes, 

durante e depois da sentença judicial), 34 quer por particular.  

Mais: também é necessário que se levantem os olhos e se perceba 

que os conflitos de interesses que reclamam solução não mais se limitam a 

interesses individuais. Há uma massa de direitos transindividuais (ou 

                                                 
31 SCHNITMAN, Dora Fried; LITTLEJOHN, Stephen. (Coords). Novos paradigmas em mediação. Trad. 
Jussara Haubert Rodrigues e Marcos A. G. Domingues. Porto Alegre: Artmed, 1999. 
32 Além da mediação há outros instrumentos chamados de equivalentes jurisdicionais como a arbitragem, a 
conciliação, a negociação e outros. Freqüentemente a mediação e a arbitragem têm merecido abordagem 
conjunta. No presente trabalho afastaram-se essas opções, porque são bem distintas e tratou-se apenas da 
primeira. A confusão que por vezes se faz entre os institutos é menos conceitual e mais sistemática porque 
são tratadas conjuntamente no modelo anglo-saxão.  
33 CINTRA, GRINOVER & DINAMARCO, op. cit. 1992, p.32. 
34 Constitui dever do juiz “tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes”(Código de Processo Civil, art.125, IV).  
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metaindividuais), coletivos ou difusos, a serem solucionados. E, lamentavelmente, 

o arcabouço jurídico tem sido insuficiente. A Lei nº 7.347/85, que “disciplina a ação 

civil pública de responsabilidade por danos ao meio ambiente, ao consumidor, a 

bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e paisagístico (....) e dá outras 

providências”, poderia revolucionar a sociedade pela judicialização de causas 

sociais. Pouco fez, entretanto, sobretudo em razão da estrutura legalista do 

sistema jurídico atual, concentrado no modelo individualista romano-germânico. 

Também neste setor a mediação tem o seu lugar. Seu espaço, mesmo nas 

questões de interesse público, está sendo assegurado e assimilado pela nova 

ordem jurídica em perspectiva, uma vez constatada a incapacidade de gestão 

oficial. E também aqui o construtivismo favorece sejam encontradas soluções 

adequadas aos interesses sociais que, de outra forma, continuariam a ser 

postergados e aos quais o sistema jurídico não tem dado solução. 

Deve-se também ter em vista que a evolução tecnológica e a rapidez 

das comunicações têm aproximado as nações, que se juntam em blocos. A 

concepção de Estado do século XIX, como visto anteriormente, não atende às 

necessidades atuais. E isso repercute nos sistemas jurídicos, que igualmente se 

aproximam e se ajustam. A Common Law e a Civil Law (os maiores sistemas 

jurídicos do Direito Contemporâneo) se interpenetram. As demandas se 

universalizam e exigem soluções imediatas, não encontrando respostas 

adequadas à luz da dogmática tradicional.  

A mediação tem-se revelado meio eficiente de composição dos 

conflitos de interesses, em atuação complementar à jurisdição em outros países 

(v.g. EUA e próximo a nós na Argentina, respectivamente, Common Law e Civil 

Law). É uma tendência irreversível, haja vista que igualmente é universal a idéia 

de que grande parte dos conteúdos normativos não é cumprida porque o Estado 

não é um ente onipresente, onisciente, não tem o dom da ubiqüidade para ocupar 

todos os espaços e, definitivamente, não detém a exclusividade da produção do 

Direito em nenhum de seus momentos de atuação (legislativo, executivo ou 

judiciário). 
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Impõe-se, pois, uma caminhada em direção inversa àquela até aqui 

trilhada: de juridicialização e jurisdicionalização do fato à sua 

desjurisdicionalização para que seja apreciado em todos os seus aspectos, como 

o social, o antropológico, o econômico, o psicológico, o cultural, o pedagógico e 

assim por diante.35 

Já não mais se discute o acesso à justiça,36 que está consolidada em 

sua primeira fase (ou “onda”, como preferem outros) mediante a instalação de 

Defensorias Públicas que atendem os hipossuficientes. Impende, pois, cuidar das 

etapas subseqüentes. Nessa direção, para a consolidação da segunda e terceira 

fases (ou “ondas”), a eficiente (efetiva) admissão em Juízo, o acesso dos 

interesses coletivos e a desburocratização do sistema processual, deve-se lançar 

mão dos equivalentes jurisdicionais, com os quais se pode até alcançar uma 

atuação mais humana da justiça.  

Opera-se o que Garapon denomina uma inversão de lugares: 

“Outrora, uma ameaça à dissolução dos laços sociais, o conflito se transforma, 

agora, em uma oportunidade de socialização”, porque  

“a justiça não oferece uma representação da paz, não inspira 

a idéia de uma ordem harmoniosa, mas, ao contrário, a do conflito, da 

dialética, da disputa, da discórdia. A particularidade da cena judiciária é 
de celebrar não a harmonia, mas a divisão, ou, mais exatamente, a 

                                                 
35 É bom fique claro: não se está a questionar a necessidade das leis. São imprescindíveis para regular o 
convívio social com instrumentos de asseguração das liberdades. Para Montesquieu “a liberdade não é o 
direito de fazer tudo o que as leis permitem; se um cidadão pudesse fazer tudo o que elas proíbem, não teria 
mais liberdade porque os outros também teriam tal poder” (1982, p. 186). Em suas notas ao capítulo 11º 
consta: “Copiei, diz Cícero, o edito de Cévola que permite os gregos resolverem entre si suas divergências, de 
acordo com suas leis; o que faz com que eles se considerem povos livres” (1982, p. 210). Constituiria um 
absurdo deixar de considerar o comando legal. A juridicização é inevitável. Como ensina Marcos Bernardes de 
Mello: “Composto o seu suporte fático suficiente, a norma jurídica incide, decorrendo, daí, a sua juridicização” 
(1999, p. 58). A desjurisdicização, segundo o mesmo autor, ocorre pela “eliminação da juridicidade atribuída 
por outra norma a certo fato” (1999, p. 75). O fato continuará sendo fato jurídico, também, mas como tal (ou a 
despeito disso), deve ser examinado em todos os seus matizes. O que se pretende sustentar é que o excesso 
de judicialização não deve levar à jurisdicionalização, haja vista que não podem mais os conflitos de 
interesses ter solução exclusivamente estatal. Também não se discute a imprescindibilidade da jurisdição 
como expressão da soberania do Estado e, assim, dando às suas decisões a coercibilidade que lhe é 
inerente. A tônica da exposição é pela coexistência do tradicional modelo conflitual com uma nova proposta à 
consensual, desvinculada do Estado.  
36 CAPPELLETTI, Mauro. Acesso à justiça. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1988. 
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passagem da divisão à unidade reencontrada” (destaques da 

transcrição).37  

É dele ainda a advertência:  

“O excesso de direito pode desnaturalizar a democracia; o 

excesso de defesa, paralisar qualquer tomada de decisão; o excesso de 

garantia pode mergulhar a justiça numa espécie de adiamento ilimitado. De 

tanto ver tudo através do prisma deformador do direito, corre-se o risco de 

criminalizar os laços sociais e de reativar o velho mecanismo sacrifical (....) 

Em resumo, o mau uso do direito é tão ameaçador para a democracia 
como seu pouco uso”. E arremata irrespondivelmente: “a justiça pode 

decepcionar”.38 

                                                 
37 GARAPON, op. cit. p. 49-53. 
38 Idem, ibidem. 
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3. DDDEEESSSCCCOOONNNCCCEEENNNTTTRRRAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDEEE   CCCOOOMMMPPPEEETTTÊÊÊNNNCCCIIIAAA   CCCOOOMMMOOO   CCCOOONNNDDDIIIÇÇÇÃÃÃOOO   DDDEEE   

AAAPPPEEERRRFFFEEEIIIÇÇÇOOOAAAMMMEEENNNTTTOOO   DDDAAA   VVVOOOCCCAAAÇÇÇÃÃÃOOO   CCCOOONNNSSSTTTIIITTTUUUCCCIIIOOONNNAAALLL   DDDOOO   JJJUUUDDDIIICCCIIIÁÁÁRRRIIIOOO   

   

   

   

   

333...111...   RRReeefffooorrrmmmaaasss   PPPrrroooccceeessssssuuuaaaiiisss   pppaaarrraaa   aaa   SSSooollluuuçççãããooo   dddeee   CCCooonnnfff lll iii tttooosss   IIInnndddiiivvviiiddduuuaaaiiisss   dddeee   

IIInnnttteeerrreeesssssseeesss...   

   

O Direito Processual Civil vigente, apesar de todos os esforços 

reformistas não tem sido eficiente na solução dos conflitos de interesses. Quanto 

ao Processo Penal, parece relegado a plano secundário. Como é mero 

instrumento de opressão contra as classes menos favorecidas e, por isso, não se 

lhe dá o enfoque necessário – esquecidas as causas da criminalidade crescente-, 

continua-se a atacar seus efeitos simplesmente praticando-se a exclusão social, 

que nada mais é senão a “morte civil das pessoas.”39 

O instrumental processual brasileiro (Lei nº 5.869, de 11/11/73) vem 

sendo atualizado constantemente, mantendo-se em sintonia com a doutrina 

universal. Desde a sua edição, foram promulgadas mais de cinqüenta e três leis 

alterando-o. As últimas reformas tiveram a manifesta obstinação de simplificar. E 

as reformas ainda estão em andamento.  

O objetivo é um só: tornar real o princípio da efetividade da jurisdição 

que consiste na obtenção de uma justiça de resultados. Mas ainda se está na 

                                                 
39 Para Diaulas Costa Ribeiro, a “atuação processual penal não mudou de forma significativa desde a Casa de 
Suplicação de Lisboa” (In: CONGRESSO INTERNO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E 
TERRITÓRIOS, 4., 2.000. Anais. Pousada do Rio Quente, GO, 2000).  
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senda oficial do Estado. A inafastabilidade da jurisdição ainda impregna as 

reformas. Insistir na judicialização das demandas individuais equivale a querer 

secar o mar com uma peneira. Veja-se o exemplo dos Juizados Especiais de 

Pequenas Causas, Civis e Criminais, criados para atender ao comando 

constitucional inserto no art. 98, I, do Estatuto Fundamental. Adotados em época 

recente, já estão sobrecarregados e, pior, seus resultados não têm sido 

satisfatórios por uma razão bastante simples: os operadores do Direito têm 

trabalhado, e muito; as audiências são realizadas em tempo relativamente curto, 

de forma simplificada, econômica, e as decisões são tomadas com rapidez e 

agilidade. Porém, daí não têm passado.  

As insatisfações continuam porque, apesar de “formalmente” o 

Estado ter “composto o conflito de interesses”, nada acontece no plano fático. O 

devedor continua sem cumprir a sua obrigação, e o credor fica ainda mais 

desapontado porque nada é feito.40 A juridicização dos conflitos em questão e a 

sua judicialização resultaram em nada e assim continuarão. Todo o aparato estatal 

(e o Estado tem investido muito nos Juizados Especiais de Pequenas Causas) não 

tem tido o retorno desejado.41 

Enfim, os Juizados Especiais de Pequenas Causas muito cedo 

acusaram a mesma saturação e a mesma inoperância da tradicional fórmula 

estatal de solução dos conflitos de interesses. 

Com efeito, examinando-se a legislação específica é possível 

encontrar várias razões para isso. Eis algumas, citadas à guisa de exemplo, nos 

Juizados Cíveis: 1) As reclamações são traduzidas para o linguajar jurídico, sob a 

forma de “petição inicial”, com pedidos adequados ao processo judicial, 
perdendo-se, nisso, a espontaneidade originária do pleito; 2) Ao receber as 

                                                 
40 Isso ocorre porque a Lei 8.009/90 considera impenhoráveis o imóvel residencial próprio do casal, ou da 
entidade familiar, e os bens que guarnecem a residência do devedor.  
41 O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Federais instalou 18 Varas de Pequenas Causas 
(Civis e Criminais), em postos fixos, nos fóruns das cidades (dezesseis), e dois volantes (um itinerante e outro 
volante, especializado em acidentes de trânsito). Isso implica a titularização de juízes, lotação de servidores 
etc. Enfim, toda a estrutura oficial tradicional. É bom se frise que a filosofia dos Juizados Especiais é 
“politicamente correta”. Judicializar até as causas pequenas em relação às quais até há pouco tempo a 
jurisdição torcia o nariz (de minus non curat praetor).  
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reclamações, é designada audiência de conciliação, para a qual o “reclamado” é 

citado a comparecer, sob pena de revelia.42 Com isso, a belicosidade fica 

impregnada no pedido, influindo negativamente no ânimo do reclamado que, 

evidentemente, nesse caso, exigirá também ser ouvido em juízo mediante a 

apresentação de defesa em que contrariará o pedido; 3) A demanda tramita 

perante um órgão oficial que sub-repticiamente importa a idéia de autoridade e 

emprego da força (poder de polícia) se necessário, tirando, outra vez, a 

espontaneidade das partes; 4) A tentativa de conciliação, primeiro contato entre as 

partes em Juízo, é realizada por conciliadores recrutados preferencialmente entre 

estudantes de Direito, advogados ou bacharéis em Direito43, treinados e reciclados 

constantemente, mas com orientação centrada em Direito44; 5) Frustrada a 

conciliação, segue-se o instrumental processual tradicional com alguns temperos e 

adaptações, culminando na prolação de sentença motivada (embora 

concisamente) que, por sua vez, comporta recurso à Turma Recursal e pode até 

chegar às Cortes Superiores.  

Não se quer desmerecer a atuação dos Juizados Especiais de 

Pequenas Causas, que inegavelmente traduziu a consolidação de antiga 

aspiração social ao dar acesso à justiça para demandas anteriormente 

desabrigadas de qualquer proteção estatal, como as relações de consumo. O que 

se quer demonstrar é que se não houver uma reorientação em sua atuação, 

padecerá dos mesmos males da jurisdição tradicional e isso implicará o aumento 

da frustração social e a subsistência de lides. 

Com efeito, colhe-se da experiência que o próprio Juizado Especial 

itinerante já apresenta um índice de conciliação bem superior, nada menos que 

                                                 
42 Lei nº 9.099/95, artigo 20: “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação, ou à audiência de 
instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 
resultar da convicção do juiz”.  
43 A formação jurídica tem sido, ao lado de outras exigências de natureza moral, exigida como condição sine 
qua non para a admissão de conciliadores no Distrito Federal. 
44 As estatísticas têm constatado o baixíssimo índice de apenas 35% (trinta e cinco por cento) de conciliação 
nos Juizados Especiais de Pequenas Causas Cíveis de Brasília.  
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80% (oitenta por cento)45. O motivo, simples: uma relativização das cinco causas 

de insucesso acima mencionadas.  

As partes, ao receberem em suas comunidades a visita da justiça 

(em vez do movimento contrário), sobretudo as de menor poder aquisitivo, 

sentem-se confortáveis, à vontade (até quanto aos trajes) e até mesmo abertas a 

um diálogo.  

Isso comprova que, se for proporcionado ambiente às partes em 

conflito, elas poderão solucionar suas querelas, de forma construtiva.  

Essa constatação além disso sugere que, se em vez de judicializar 
as demandas no momento em que as recebe, e se fosse marcada audiência de 

conciliação por conciliadores que atendessem a um perfil propício que não 

exclusivamente, ou principalmente, o jurídico, o resultado seria inegavelmente 

muito superior.46 

Ora, a eficiência da justiça e a sua efetividade tão perseguidas pelas 

reformas não têm sido alcançadas porque estão, ainda, apegadas ao modelo 

tradicional. Daí a pertinência de propostas alternativas, tipo mediação, como 

resposta eficiente para a eliminação dos conflitos. Tome-se o exemplo das 

querelas de família, que, aliás, constituem a maior parte da procura dos Juizados 

Especiais Cíveis (que não têm competência ratione materiae: art. 3º, § 2º, da Lei 

nº 9.099/95, ficando, por isso, o atendimento restrito ao aconselhamento). As 

partes transferem para o Estado-Juiz os seus problemas e esperam que a solução 

seja ditada pelo Magistrado. E trazem para o processo as suas mágoas, angústias 

e frustrações, numa troca recíproca de acusações e numa atuação destrutiva. 

Evidentemente, nessas condições, a resposta judicial advirá da subsunção dos 

fatos ao padrão normativo e às peculiaridades dos casos, em que pese a todos os 

esforços dos juízes (que muitas vezes não apresentam perfil adequado, ou 

                                                 
45 A Justiça Batendo na Porta de Casa. Tribuna Judiciária. v. 5, n. 53, p. 9, ago.1999. 
46 A justificativa para a seleção dos conciliadores sobre pessoas com formação jurídica parte da equivocada 
premissa de que por serem mais familiarizados com o Direito podem dar orientações mais adequadas ao 
caso. Esta premissa é produto da formação dogmática tradicional que desconhece, ou desconsidera (ainda 
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formação psicológica suficiente) e até em que pese ao emprego da eqüidade. 

Muito mais proveitosa seria, então, uma mediação em que se passasse da 
imputação de culpa para a “responsabilidade relacional”. Kenneth J. Gergen, 

a propósito, escreve:  

“Ao encontrar defeitos no outro, começamos a erigir um muro 

entre nós. Ao culpar alguém, posiciono-me como alguém que sabe tudo e 

que é totalmente íntegro e você como um ser com defeitos que está sujeito 

a meu julgamento. Você é construído como um objeto de desdém, sujeito à 

correção, ao passo que eu permaneço digno de elogios e poderoso”.47  

Em resumo, os conflitos de interesses que envolvem Direito de 

Família jamais são resolvidos definitivamente. As decisões judiciais não são 

capazes de recompor todo o desgaste afetivo e psicológico das partes envolvidas. 

Os conflitos protraem-se no tempo e só o tempo amortizará seus efeitos. E isso 

não se dá apenas neste ramo do Direito. Mesmo as questões patrimoniais 

permanecem insolúveis à falta de bens dos devedores que conduzam à 

materialização das decisões (Lei nº 8.009/91). 

Os Juizados Especiais Criminais constituíram um avanço, visto que, 

revolucionando a dogmática tradicional, permitiram a aproximação da vítima e do 

ofensor e a composição civil dos danos. Mas o grosso da violência continua 

insolúvel. A criminalidade medra, e o Estado pune, num círculo vicioso. A proposta 

de retirar o infrator do convívio social para reeducá-lo não funcionou em lugar 

nenhum. E a reinserção social do infrator? Não existe enquanto houver apenas 

esta atitude destrutiva. Soluções? Só com a participação de setores da sociedade 

(conselhos da comunidade, conselhos tutelares etc). Com proficiência escreveu o 

Promotor de Justiça do Meio Ambiente, Patrimônio Público e Social do Distrito 

Federal, Roberto Carlos Batista:  

                                                                                                                                                     
que sem valoração negativa) as informações originárias de outros ramos do conhecimento que podem, às 
vezes, até ser mais eficientes que os padrões estáticos normativos.  
47 Gergen, op. cit. 1999. p. 35. 
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“Ao que se pode depreender, a Justiça Consensual, na 

esfera processual-penal tem muito a oferecer, a ser explorada, de molde a 

atender aos reclamos e vindicações de efetividade. Tudo só depende do 

compromisso dos profissionais envolvidos no seu mecanismo, da 

consciência de seu papel, da sensibilidade, da paciência, da dedicação e 

da noção do fim social da norma (art. 5º, Lei 64.657/42), por parte dos 

operadores e profissionais envolvidos em sua mecânica”.48  

Avançou-se muito com as reformas até aqui empreendidas, mas 

ainda há um longo caminho a ser percorrido.  

   

   

333...222...   RRReeefffooorrrmmmaaasss   PPPrrroooccceeessssssuuuaaaiiisss   pppaaarrraaa   aaa   SSSooollluuuçççãããooo   dddeee   CCCooonnnfff lll iii tttooosss   CCCooollleeettt iiivvvooosss   dddeee   IIInnnttteeerrreeesssssseeesss   

 

O Estatuto Fundamental, nesses doze anos de existência, consagrou 

avanços sociais exigidos pela sociedade que se pretende mais “livre, justa, 

solidária, com desenvolvimento, com erradicação da pobreza e da marginalização 

social e redução das desigualdades sociais e regionais, com a promoção do bem 

de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação” (artigo 3º).  

Não obstante o individualismo imperante, tem-se consciência de que 

“a união faz a força”. Os sindicatos, as associações e outros órgãos de 

representação coletiva hoje têm aliados importantíssimos, como o Ministério 

Público. E muitos dos conflitos individuais podem ser mais bem resolvidos por 

meio das ações coletivas para a defesa de interesses transindividuais: coletivos 

(que agrupam indivíduos vinculados entre si por laços jurídicos) ou difusos (grupo 

indeterminado de pessoas ligadas por determinados fatos, v.g. meio ambiente e 

                                                 
48 BATISTA. Roberto Carlos. A superação dos métodos tradicionais de controle pelo Direito Penal e o papel 
da Lei 9.099/95. Revista dos Juizados Especiais do TJDFT. v.1, n.4, mar./ago. 1998. 
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consumo). Essa, aliás, tem sido a vitoriosa experiência do Direito anglo-saxão, de 

que são exemplo as class action. Nesse passo, a Lei nº 7.347/85, que “disciplina a 

ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao 

consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, 

paisagístico (...) e dá outras providências”, trouxe um alento. Seu enunciado era 

promissor. Foi aclamada na doutrina, mas não repercutiu com a mesma 

intensidade nos tribunais (por falta de tradição e em razão da formação dogmática 

dos operadores do Direito).  

A experiência demonstra que uma maior conscientização da 

cidadania leva a um maior apelo aos tribunais. Nesse sentido é fora de dúvida 

que, após o advento do Estatuto Fundamental de 1988, o número de lides cresceu 

em todas as instâncias judiciais, o que tem levado a reformas, nem sempre 

satisfatórias e seguidas de outras propostas reformistas.  

A Constituição brasileira era tida como uma panacéia que 

solucionaria os grandes males que afligiam o Brasil.49 Batizada de Constituição 

Cidadã, está desmoralizada, e esvaziada. Tentou-se em vão, e até ingenuamente, 

fazer uma revolução pelo Direito. Perdeu-se a batalha. Muitas demandas sociais 

continuam sem solução, apesar de garantidas legalmente e até 

constitucionalizadas. Nesse passo, as ações de inconstitucionalidade por omissão 

e os mandados de injunção foram esvaziados pela cúpula judicial, submissa a 

interesses políticos de pretensa “governabilidade”50, ou subjugados a interesses 

econômicos extranacionais, contando, lamentavelmente, com os juristas de 

conveniência. Para justificar a inocuidade do Estatuto Fundamental, sobretudo nas 

questões de interesse social, fala-se em ineficácia das normas constitucionais 

instituidoras porque meramente “programáticas”, ou “de eficácia contida”, que só 

                                                 
49 FEITOSA, Raymundo Juliano. “Fetichismo” constitucional: “el intento de constitucionalizalo todo”. Revista 
dos Tribunais. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, São Paulo, v. 5, n. 17, out./dez. 1996. 
50 Em seu clássico O Espírito das Leis, Montesquieu observou: “O Poder Executivo se exerce sempre sobre 
coisas momentâneas”, enquanto o Poder Legislativo se exerce sobre situações estáveis (...). Não se trata, 
pois, como à primeira vista se poderia concluir, de prática casuísta ou exclusiva do tucanato que ora ocupa o 
Palácio do Planalto.  
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prometem e nada mais. Segurança pública, saúde, educação, justiça e outros 

problemas sociais prosseguem sem solução.51 

No entanto, uma pesquisa na distribuição do Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal aponta a mais absoluta inoperância das causas de interesse 

social. Para se ter uma idéia, veja-se que apenas 54 ações civis públicas foram 

ajuizadas no ano de 1996, contra 64 ações da mesma natureza em 1997; o 

mesmo número em 1998; e 78 em 1999, dentre as 24.969 ações ajuizadas no ano 

de 1996; 23.349 em 1997; 37.345 em 1998, e 35.186 em 1999. 

É uma lástima! Os profissionais do Direito não se deram conta ainda 

das vantagens das ações coletivas. Essa constatação leva a crer que estes 

mesmos profissionais ou têm formação precária (oriundos de cursos jurídicos que 

mais se assemelham a fábricas de diplomas em série), ou ainda são oriundos da 

vetusta Escola Romana de Direito, sobretudo de Direito Civil marcantemente 

individualista como o nosso. Ou, por último, não se sensibilizam com as causas 

sociais e se acomodam a ser “a boca que pronuncia as palavras da lei” de 

Montesquieu.52 

É uma questão de mentalidade,53 não de lei. E também uma questão 

de desconhecimento da realidade – ou alienação – que não se limita às instâncias 

iniciais. Luís Roberto Barroso, a propósito, escreveu:  

“Sem rever o seu título de investidura à nova ordem, e sem 

compromisso político com a transformação institucional que se operara no 

País, a Corte reeditou burocraticamente parte da jurisprudência anterior, 

                                                 
51 Pertinente a ironia de Luis Roberto Barroso: “O Estado, apropriado pelo estamento dominante, é o provedor 
de garantias múltiplas para os ricos e de promessas para os pobres. Em um país sem tradição de respeito aos 
direitos, a constituinte termina sendo uma caça aos privilégios. Criam-se direfrentes castas dos que são mais 
iguais. Alguns conseguem um lugar sob o sol da proteção consitucional direta. Outros, ficam no mormaço das 
normas que sinalizam o status, mas precisarão ser integradas pelo legislador infra-constitucional. A maioria 
fica sob o sereno das normas programáticas, as que prometem saúde, cultura e terceira idade tranqüila. Mas 
só quando for possível”. (BARROSO, Luis Roberto. Dez anos da Constituição de 1988 (Foi bom pra você 
também?). Revista da Associação dos Magistrados Brasileiros. Cidadania e Justiça, v. 2, n. 5, 2º semestre, 
1998). 
52 Observa Eros Roberto Grau, a propósito, que “a desimportância atribuída por Montesquieu ao poder de 
julgar decorre da circunstância de, na época, ser ele efetivamente menor” que o Legislativo (Parlamento) e o 
Executivo (Monarquia). (Cf. O Direito posto e o Direito presssuposto. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 
175). 
53 DALLARI, Dalmo de Abreu. O poder dos juízes. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 80. 
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bem como alimentou a inequívoca má-vontade para com algumas 

inovações. Não escapou, aqui, de uma das patologias crônicas da 

hermenêutica constitucional brasileira que é a interpretação retrospectiva, 

pela qual se procura interpretar o texto novo de maneira que ele não inove 

em nada, mas, ao revés, fique tão parecido quanto possível com o antigo. 

Com argúcia e espírito, Barbosa Moreira estimatiza a equivocidade desta 

postura: ‘Põe-se ênfase nas semelhanças, corre-se um véu sobre as 

diferenças e conclui-se que, à luz daquelas e a despeito destas, a disciplina 

da matéria, afinal de contas, mudou pouco,  se é que na verdade mudou. É 

um tipo de interpretação em que o olhar do intérprete dirige-se antes ao 

passado que ao presente, e a imagem que ele capta é menos 

representação da realidade que uma sombra fantasmagórica” .54 

Uma pesquisa de amostragem no Superior Tribunal de Justiça revela 

o seguinte quadro: os 64 mandados de injunção ajuizados de 02/01/96 a 14/12/99 

tiveram o seguinte desfecho: 01 foi julgado favoravelmente ao impetrante; 40 

foram rejeitados; 12 foram extintos sem apreciação de mérito; 10 aguardam 

julgamento e 01 foi redistribuído ao Supremo Tribunal Federal.  

Comprova este “atraso” o fato de que, não obstante todo o avanço 

tecnológico disponível em pleno ano 2000, as Promotorias Públicas continuam a 

atuar no Processo Penal segundo as práticas tradicionais, como faziam no início 

do século. Todo o aparato legal que lhes dá sustentáculo atual ainda não atingiu o 

ponto ideal. É uma pena, em termos da população do Distrito Federal, porque 

justamente o Ministério Público hoje conta com excelentes quadros: gente jovem, 

estudiosa e preparada, com informações suficientes para exercer um papel 

institucional verdadeiramente criativo e inovador, dando vazão ampla às causas 

sociais. Todas essas Promotorias, algumas antigas (Consumidor) e outras novas 

(v.g. Direitos do Cidadão, de Defesa da Saúde) ainda não decolaram, certamente 

porque presas a uma mentalidade processual defasada. 

Diante desse quadro, a solução dos conflitos sociais não pode 

passar exclusivamente pelo crivo legal porque sua judicialização seria inócua. Em 

                                                 
54 BARROSO, op. cit. 1998.  
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outras palavras: não basta a autoridade da lei, mesmo que se trate da lei mais 

elevada hierarquicamente, a cuja observância esteja sujeito o próprio Estado. 

Entrementes, o demandismo é incentivado pelo princípio da 

inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV). Volta-se, assim, ao círculo 

vicioso anterior, e criam-se mais instâncias judiciais para “resolver” as questões à 

luz do Direito posto, negando-se ao Poder Judiciário a necessária atuação 

construtiva inerente à sua vocação constitucionalista em igualdade de condições 

com os demais Poderes. 

O que fazer? Os canais são múltiplos. A solução passa ou (1) por 

meio de uma atuação suplementar da outra função estatal, que, assim, adquire 

competência  residual, tornando prático o postulado inserto no artigo 2º da Carta 

da República55 (que, como se sabe, não tem passado, no modelo brasileiro atual, 

de mero jogo de palavras, vazias de conteúdo e efetividade); ou (2) se 

reconhecem, prestigiam e incentivam as iniciativas paraestatais de que são 

exemplos as comunidades, as associações, as iniciativas de entidades religiosas, 

os PROCONS, as entidades não governamentais, e naturalmente, as lideranças 

espontâneas (como os líderes comunitários).56 Nada contra, também, os 

organismos governamentais, necessários em alguns casos, como é o do CADE, 

vinculado ao Ministério da Justiça. 

A primeira opção (jurídica) é possível. Seu exercício importaria 

“tornar-se enfim (o Poder Judiciário) o terceiro gigante, capaz de controlar o 

legislador mastodonte e o leviatanesco administrador”57, e requereria uma 

alteração visceral da cultura judicial para que ao lado do tradicional sistema de 

solução dos conflitos individuais de interesses tivessem lugar também as 

demandas sociais. 

                                                 
55 Nessa direção, a doutrina e jurisprudência alemãs da proporcionalidade e da razoabilidade dos atos 
administrativos interromperam o impenetrável ciclo da vedação à revisão judicial do mérito administrativo, 
rompendo a barreira do controle da sua legalidade e confirmando a efetiva cooperação – e não divisão – entre 
os Poderes. (Obrigatória, a propósito, a leitura do livro de Suzana de Toledo Barros. O princípio da 
proporcionalidade e o controle de constitucionalidade das leis restritivas de direitos fundamentais. Brasília, 
1996). 
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De uma forma, ou de outra, contudo, chegar-se-ia ao mesmo 

resultado, embora se imponha o reconhecimento de que a solução construtiva é 

muito mais eficiente (maior eficácia) que a judicial. 

É tempo de acabar-se a revolução iniciada nos anos 80, prometida 

constitucionalmente,58 com a consciência de que as demandas sociais não se 

resolvem pela via simples da sua normatização ou judicialização, mas sobretudo 

por uma contínua “Luta pelo Direito” que implica efetiva atuação das partes 

interessadas.  
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Marc Galanter,59 emérito professor de direito da Universidade de 

Wisconsin, Madison, escrevendo acerca do acesso à Justiça, em trabalho 

publicado pela Fundação Calouste Gulbenkian, ressaltou que “os tribunais apenas 

resolvem uma ínfima parte de todos os conflitos cuja resolução lhes é pedida. É 

preciso dar-se conta, também, que esses próprios conflitos apenas constituem 

uma ínfima parte de todos os conflitos de interesses cuja resolução se possa 

conceber pedir ao tribunal e uma parte ainda menor do conjunto de litígios que se 

produzem na sociedade”, afirmando, ainda, que “a justiça não se encontra apenas 

das decisões dos tribunais.” 

                                                                                                                                                     
56 A experiência da Comunidade do Pirambu, em Fortaleza, atesta que a ausência do Estado pode ser suprida 
por uma ação construtiva e mediadora da própria comunidade.  
57 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1993. 
58 Luiz Roberto Barroso (Op. cit. 1988) considera que “Do ponto de vista político-institucional, a Constituição 
de 1988 foi um retumbante sucesso.”  
59 Apud HESPANHA, António. Justiça e litigiosidade: história e prospectiva. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1993. 
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Os equivalentes jurisdicionais apresentam como força motriz a 

celeridade e a informalidade. Além de tornar mais ágil a  composição dos conflitos, 

desafogam a Justiça tradicional, pacificam o meio social e facilitam o acesso de 

todos à justiça eficiente. 

Pelas muitas dificuldades enfrentadas pelo Poder Judiciário e diante 

da perspectiva de melhora que oferecem as formas alternativas, apesar do nosso 

sistema de aplicação do Direito ser romanístico – civil law – onde predomina o 

princípio da legalidade pautado nas formalidades dos procedimentos, nota-se uma 

tendência cada vez mais acentuada de busca da aplicação de tais formas para a 

resolução dos conflitos. 

Várias são as razões que militam em favor das soluções 

extrajudiciárias de controvérsias nos dias atuais, como esclarece Guido F. S. 

Soares:  

“Na ordem dos direitos internos, as partes em conflito podem 

querer evitar recorrer ao Poder Judiciário, por vários motivos: podem querer 

preferir uma decisão rápida e que guarde o segredo inerente ao negócio 

litigioso ou, ainda, que a decisão seja tomada por árbitros altamente 

especializados e profundamente conhecedores das regras jurídicas 

atinentes à controvérsia”.60  

Cláudio Viana de Lima, reportando-se à onda do movimento de 

acesso à justiça, proposta por Mauro Cappelletti, enumera, também, novas razões 

a sustentar a busca de reais alternativas aos juízos ordinários e aos 

procedimentos usuais. São elas: 

“1º) Há situações em que a justiça, coexistencial, por ser CONCILIATÓRIA, 

é capaz de produzir resultados qualitativamente melhores do que os 

processos contenciosos. Revela-se muito mais a desejada ‘Justiça 

reparadora’; 

                                                 
60 SOARES, Guido F. S. Órgãos das soluções extrajudiciais de litígios. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1985. p.14. 
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2º) O procedimento é mais acessível, rápido, informal e menos 

dispendioso; 

3º) Os próprios órgãos conciliadores (singular ou coletivo) podem ter 

melhor conhecimento do ambiente, do meio, da atividade em que o conflito 

surgiu, demonstrando melhor capacidade e mais vontade de compreender 

o drama das partes; 

4º) Aponta-se o êxito das alternativas postas em termos de arbitragem 

comercial, de poluição do meio ambiente, nos litígios trabalhistas, nas 

questões relativas à construção de imóveis, nas relações de consumo, nos 

acidentes de trânsito, nos próprios conflitos do direito de Família; 

5º) Afasta-se o risco de prevalência do interesse do mais forte 

(economicamente e organizacionalmente).” 61 

 

A morosidade no processamento dos feitos judiciais e a conseqüente 

demora da prestação jurisdicional, associada à impossibilidade econômica de 

recorrer aos tribunais para a solução dos conflitos, citada por Mauro Cappelletti na 

1ª onda do movimento de acesso à justiça, são situações de impacto negativo 

sobre a vida nacional, gerando, como adverte Felipe Augusto Miranda Rosa,62 o 

descrédito das instituições, a desagregação social, e, sobretudo, facultando ou 

estimulando as soluções violentas para as situações litigiosas, tão conhecidas e 

sentidas por todos os que se preocupam com o assunto. 

Por isso, é preciso pensar no princípio contido nas Leges Henrici 

Primi — “Pactum legem vincit et amor iudicium”63 — como ponto de partida para 

aqueles que defendem a Justiça coexistencial por meio das formas alternativas, 

por preferir o diálogo à contenda, a informalidade ao rigor, a brevidade à demora, 

a convivência social estruturada na paz e no amor ao espírito belicoso. 

                                                 
61 Lima, Cláudio Viana. As “ondas” do movimento de acesso à justiça. Jornal do Comércio, 13  out. 1994. 
62 ROSA, Felipe Augusto Miranda. O Direito e a solução dos conflitos. Arquivos do Ministério da Justiça, Rio 
de Janeiro, v. 35, n. 148, p. 1-210, out./dez. 1978.  
63 CLANCHY, Michael. Lei e amor na Idade Média. In: HESPANHA, António. Justiça e liberdade: história e 
prospectiva. Porto: 1993. 
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Antes, reconheciam-se basicamente dois equivalentes jurisdicionais: 

a conciliação e a transação.  

Hoje, os métodos alternativos são mais abrangentes. Além da 

conciliação e da transação, têm-se: a arbitragem obrigatória e facultativa, nacional 

e internacional; a mediação, a negociação, a avaliação precoce, o minijulgamento, 

os tribunais de diversas portas, a semana do acordo, o juiz de aluguel e o 

ombusdman, experimentados com sucesso em vários países do mundo. 

As reformas processuais se sucedem, e continua-se insistindo no 

mesmo equívoco (judicializando-se os conflitos de interesses e desprestigiando-

se, ignorando-se olimpicamente os meios alternativos). Impende, pois, seja 

encaminhada uma descentralização do aparelho estatal Judiciário, da mesma 

forma como vem ocorrendo com os demais Poderes (ou funções do Estado).  

Nesse passo, os Poderes Executivo e Legislativo têm se empenhado 

numa reestruturação da máquina estatal. A Reforma Administrativa iniciada no 

começo da década de 1990, quando se deu início ao Plano Nacional de 

Desestatização (Lei nº 8.031/90, revogada pela de nº 9.491/97), está em fase de 

desenvolvimento. Mudanças radicais vêm sendo implementadas para diminuir o 

tamanho do Estado no âmbito de sua organização e de sua atuação, como as 

impostas pela Emenda Constitucional nº 19 (que modificou o regime e dispôs 

sobre princípios e normas da Administração Pública, servidores e agentes 

políticos, controle de despesas e finanças públicas e custeio de atividades a cargo 

do Distrito Federal, e outras providências) e nº 20 (que modificou o regime de 

previdência social, estabeleceu normas de transição e deu outras providências). 

Nesse rumo de redimensionamento e ajustamento estatal, seguem-se as 

privatizações com inovações profundas no Direito Administrativo. Tem sido 

adotada política de parcerias com o setor privado, sob as formas de concessão e 

permissão de serviço público, franquia, terceirização, consórcio, contrato de 

gestão e convênio.64 Evidentemente, refoge aos objetivos do presente trabalho 

                                                 
64 A Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998, “dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações 
sociais, a criação do Programa Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos e entidades que menciona e 
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discutir os acertos e os erros desses programas. É certo que há uns e outros. O 

Estado realmente apresentava uma estrutura burocrática gigantesca, que o 

imobilizava, e que estava a reclamar uma descentralização65. 

Inquestionavelmente, o Estado necessita intervir em determinadas 

atividades e acertar-se ao modelo político e econômico atual. Isso é ponto 

pacífico. A propósito, colhe-se em Eros Roberto Grau: 

“Classifico as formas de intervenção do Estado no domínio 

econômico distinguindo: i) a intervenção por absorção ou participação, que 

ocorre quando a organização estatal assume — parcialmente ou não  — ou 

participa do capital de unidade econômica que detém o controle patrimonial 

dos meios de produção e troca; ii) a intervenção por direção, que se verifica 

quando a organização estatal passa a exercer pressão sobre a economia, 

estabelecendo mecanismos e normas de comportamento compulsório para 

os sujeitos da atividade econômica; iii) a intervenção por indução, que se 

manifesta quando a organização estatal passa a manipular o instrumental 

de intervenção em consonância e na conformidade das leis que regem o 

funcionamento do mercado (1991/162-163). A atuação interventiva por 

direção é em parte exercida mediante a dinamização, por órgãos e 

entidades da Administração, de atividade normativa cujo exercício lhes 

tenha sido autorizado pela lei. Cumpre aos titulares da função normativa, 

no caso, observar os critérios e parâmetros estabelecidos na lei que lhes 

autorizou esse mesmo exercício. Observe-se que não há, na hipótese, 

atribuição de função legislativa, mas sim de função normativa 

(regulamentar) a esses órgãos e entidades; adiante retornarei a esse ponto. 

Resultam enriquecidas, destarte, as funções atribuídas à Administração, 

que já não se bastam no mero exercício do poder de polícia, 

consubstanciado na fiscalização do exercício de atividades pelos 

particulares, mas agora compreendem também o poder de estatuir normas 

                                                                                                                                                     
a absorção de suas atividades por organizações sociais, e dá outras providências”  e a Lei nº 9.790, de 23 de 
março de 1999, que “dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, 
como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, institui e disciplina o Termo de Parceria, e dá 
outras providências”. 
65 Não está em questão que pelos efeitos negativos da globalização, sob a forma de aparente legalidade, haja 
intenção de escapar do regime jurídico de direito público a que estariam sujeitas várias atividades estatais. 
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destinadas à regulação desse mesmo exercício. Ao exercerem a função 

normativa que lhes incumbe — efetivo dever-poder, em verdade, no qual 

são investidos —, órgãos e entidades da Administração dinamizam o que 

tenho denominado capacidade normativa de conjuntura. Observei, em outra 

ocasião (1977/48-49), que à compreensão de que o processo de 

desenvolvimento implica uma dinâmica mobilidade social corresponde a 

adoção de uma nova visão da realidade, prospectiva, acompanhada do 

repúdio a concepções que divisavam na norma jurídica — como o faziam 

Bouvier e Jèze — a ‘regra primordial e fundamental que rege as relações 

sociais no interior do Estado, de um modo geral e permanente (ou 

perpétuo)’. Descortina-se, assim, a evidência de que o direito — tal como o 

divisou von Ihering, em sua teoria organicista — necessita, como todo 

organismo vivo, estar em constante mutação, impondo-se a superação do 

descompasso existente entre o ritmo de evolução das realidades sociais e 

a velocidade de transformação da ordem jurídica. Nesse clima, a 

instabilidade de determinadas situações e estados econômicos, sujeitos a 

permanentes flutuações — flutuações que definem o seu caráter 

conjuntural —, impõe sejam extremamente flexíveis e dinâmicos os 

instrumentos normativos de que deve lançar mão o Estado para dar 

correção a desvios ocorridos no desenrolar do processo econômico e no 

curso das políticas públicas que esteja a implementar. Aí, precisamente, o 

emergir da capacidade normativa de conjuntura, via da qual se pretende 

conferir resposta à exigência de produção imediata de textos normativos, 

que as flutuações da conjuntura econômica estão, a todo o tempo, a impor. 

À potestade normativa através da qual essas normas são geradas, dentro 

de padrões de dinamismo e flexibilidade adequados à realidade, é que 

denomino capacidade normativa de conjuntura. Cuida-se — repita-se — de 

dever-poder, de órgãos e entidades da Administração, que envolve, entre 

outros aspectos, a definição de condições operacionais e negociais, em 

determinados setores dos mercados. Evidente que esse poder-dever há de 

ser ativado em coerência não apenas com as linhas fundamentais e 

objetivos determinados no nível constitucional, mas também com o que 

dispuser, a propósito do seu desempenho, a lei. Note-se, ademais, que, no 

exercício da capacidade normativa de conjuntura, nada mais faz a 

Administração senão atender às demandas dos sistema econômico, 
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provendo a fluência da circulação econômica e financeira. Os agentes 

econômicos com atuação em campo objeto da regulação através da 

capacidade normativa de conjuntura restam, em tais condições, nesta 

atuação, vinculados pelo que dispuserem tanto as emanações dessa 

capacidade normativa quanto a própria lei. Esta, de resto, haverá de ser 

sempre o fundamento de tal vinculação, visto que aludida capacidade 

normativa somente estará ungida de legalidade quando e se ativada nos 

quadrantes da lei. Assim o atuar de tais agentes econômicos estará sempre 

submetido aos ditames conjunturais que motivam a edição de atos 

normativos produzidos no âmbito daquela mesma capacidade normativa. O 

exercício da capacidade normativa de conjuntura estaria, desde a 

visualização superficial dos arautos da ‘separação’ de poderes, atribuído ao 

Poder Legislativo, não ao Poder Executivo. A doutrina brasileira tradicional 

do direito administrativo, isolando-se da realidade, olimpicamente ignora 

que um conjunto de elementos de índole técnica, aliado a motivações de 

premência e celeridade na conformação do regime a que se subordina a 

atividade de intermediação financeira, tornam o procedimento legislativo, 

com seus prazos e debates prolongados, inadequado à ordenação de 

matérias essencialmente conjunturais. No que tange ao dinamismo do 

sistema financeiro, desconhece que o caráter instrumental da atuação dos 

seus agentes, e dele próprio, desenha uma porção da realidade à qual não 

se pode mais amoldar o quanto as teorias jurídicas do século passado 

explicavam. Por isso não estão habilitados, os seus adeptos, a 

compreender o particular regime de direito a que se submete o segmento 

da atividade econômica envolvido com a intermediação financeira. Não é 

estranho, assim, que essa doutrina —  no mundo irreal em que se afaga — 

não avance um milímetro além da afirmação, por exemplo, de que todas as 

resoluções do Conselho Monetário Nacional, editadas pelo Banco Central 

do Brasil, são inconstitucionais!”.66  

O Poder Legislativo tem ocupado espaços antes reservados a outros 

poderes. Desancado de sua atividade legislativa originária, tem assumido uma 

opção de co-gestão da coisa pública e, mais, desenvolvido, como nunca (e isso é 

                                                 
66 GRAU, Eros Roberto. O Direito posto e o Direito pressuposto. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p.171-173. 
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altamente positivo), uma atividade investigativa em amplo espectro (político, 

institucional, criminal etc). Mas também reclama profundas reformas no sistema 

eleitoral (pluralidade partidária, fidelidade partidária, melhor representação pela 

institucionalização do sistema distrital etc), as quais virão mais cedo ou mais tarde.  

No Poder Judiciário, alentada reforma, nessa direção 

descentralizadora, sem embargo de todas as críticas recebidas, apegadas 

aferradamente à inafastabilidade da jurisdição, foi implantada na Justiça do 

Trabalho com a instituição das Comissões de Conciliação Prévia nas empresas e 

nos sindicatos,67 baseada em proveitosa experiência, embora ainda seja 

prematuro apontar-lhe as vantagens, porque seus efeitos concretos foram 

diferidos por 90 (noventa) dias e só tiveram início no dia 12 de abril último. Mesmo 

assim, podem ser contabilizados, desde logo, os seguintes ganhos: 

“Permite maior contato com os sindicatos. 

Maior conhecimento dos direitos e deveres contratuais, resultando em 

melhor desempenho para empregadores e empregados. 

Participação efetiva no processo de discussão e conciliação, facilitando o 

diálogo entre as partes. 

Acesso a informações sobre direito e processo do trabalho, como 

necessidade de anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social 

(CTPS), contratos de experiência, tipos de faltas graves, as conseqüências 

da falta de aviso prévio, etc. 

Não há custo operacional. 

Os conflitos são resolvidos em poucos dias, enquanto na Justiça do 

Trabalho os processos levam anos antes de serem concluídos. 

Os acordos são mais vantajosos que na Justiça comum. 

                                                 
67 Brasil. Lei nº 9.958, de 12 de janeiro de 2000.  
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A reunião conciliatória pode ocorrer mesmo com o processo em tramitação 

na Justiça e não impede o acesso à mesma. 

Cada sindicato estabelece a forma de composição e funcionamento das 

suas comissões, sem obrigação de obedecer as regras estabelecidas por 

outra categoria. 

As cláusulas coletivas têm redação simples e conhecida dos integrantes da 

categoria. Elas são negociadas ano a ano, podendo ser modificadas pelas 

partes de maneira simples e clara. 

As comissões tentam apenas a conciliação, sem estimular nem reprimir 

conflitos”.68 

Esta tendência certamente haverá de espraiar-se, espera-se. É a 

institucionalização da mediação, em termos absolutamente racionais e sem a 

intervenção estatal, eliminando-se conflitos por meio de soluções construtivas, 

obtidas por uma ativa participação dos interessados, desprovidas do sentido 

vencer-perder, e ainda com a vantagem de preservar uma perspectiva favorável 

em relação aos demais empregados em suas relações com o empregador e vice-

versa.  

A mediação não é novidade no Brasil. Foi atribuída aos Juízes de 

Paz na primeira Constituição brasileira (a imperial, de 1824: arts. 161 e 162), os 

quais eram investidos de função conciliatória prévia, condição obrigatória para o 

início de qualquer processo. “No entanto, a instituição foi paulatinamente perdendo 

pé, até a transformação dos juízes de paz em órgãos incumbidos apenas de 

habilitação e celebração de casamento”.69 Foi a Justiça de Paz incluída na 

Constituição Federal vigente (art. 98, II), para ser instituída pela União, Estados, 

Distrito Federal e Territórios Federais,  

                                                 
68 Uma nova era para a Justiça do Trabalho. Revista Jurídica Consulex, Brasília, ano IV, v. 1, n. 38, p. 18,  29 
fev. 2000.  
69 GRINOVER, Ada Pellegrini. Novas tendências em Direito processual. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
1996. 
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“remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, 

universal e secreto, com mandato de quatro anos e competência para, na 

forma da lei, celebrar casamentos e verificar, de ofício ou em face de 

impugnação apresentada, o processo de habilitação e exercer atribuições 

conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na 

legislação”. 

Não foi, entretanto, regulamentado o dispositivo constitucional, e a 

Justiça de Paz continua funcionando como no sistema constitucional anterior com 

atribuições voltadas à celebração de casamento.70 

Certamente, não advirá regulamentação a esta norma (nenhum 

projeto de lei tramita atualmente nas Casas do Congresso Nacional) que incide no 

equívoco de oficializar a mediação, e agora vai de encontro à política de 

descentralização estatal. É uma pena. E nem sempre o legislador tem sido 

sensível a esta realidade, ou, por falta de tradição, tem tido habilidade para tratar a 

matéria. Tanto assim que antes da promulgação da atual Constituição, ou seja, no 

regime constitucional anterior, a mediação efetivamente ocorreu praeter legem, no 

ano de 1982, por iniciativa de juízes do Rio Grande do Sul, que, na Comarca de 

Sarandi, a despeito do vazio legal, instituíram um “Juizado de Conciliação”, 

informal, com vistas a proporcionar ambiente favorável ao desarmamento de 

espíritos em conflito com vistas a uma solução. A vitoriosa experiência logo foi 

imitada em Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte e outras capitais, inclusive Distrito 

Federal. Em São Paulo, houve um comparecimento de 70% dos “convites” 

enviados aos “reclamados” e, destes, 90% conciliaram-se.71  

A aprovação desse método levou à edição da Lei nº 7.244/84, que 

instituiu os Juizados de Conciliação. Essa norma legalizou um procedimento 

reconhecidamente eficiente no âmbito da própria estrutura do Judiciário. Foi 

precursora da Lei dos Juizados Especiais de Pequenas Causas (Lei nº 9.099/95). 

Eram práticas opcionais e, apesar de funcionarem nos fóruns, não tinham caráter 

                                                 
70 O art. 30 do Ato das Disposições Finais e Transitórias manteve os juízes de paz em exercício na data da 
promulgação do Texto Constitucional, “assegurando-lhes os direitos e atribuições conferidos a estes”.  
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jurisdicional. Citando o professor Galeno Lacerda, o desembargador Simão 

Guimarães de Souza assinalou: “O que vale é que por meio dele, graças aos 

homens de bem a ele dedicados, a paz e a harmonia, quem sabe, o amor e a 

amizade, voltem  ao convívio da gente simples”. E mais adiante destacou que  

“a criação de um ambiente de concórdia e de diálogo com a 

credibilidade de que é detentor, ainda, o Judiciário, para a composição dos 

conflitos por intermédio da conciliação, de modo rápido e eficaz, 

conseguindo, além da solução do conflito, a paz dos desavindos e até 

mesmo a restauração da amizade perdida, por força das divergências”.72  

Com efeito, o objetivo da Lei nº 9.099/95 era aperfeiçoar o sistema 

da Lei nº 7.244/82 para dar “autoridade” à atuação dos Juizados Especiais. 

Contudo, verificou-se um resultado inverso. Os Juizados Especiais acabaram 

assimilando os defeitos da Justiça Comum. Como registrado acima, agigantaram-

se e os resultados perseguidos acabaram não acontecendo porque a Lei nº 

8.009/90 considera impenhoráveis o imóvel da entidade familiar e os móveis que o 

guarnecem. Ou seja, funcionaram bem enquanto predominou originalmente o 

espírito conciliatório, que tinha mais de construtividade do que de 

jurisdicionalidade. Não se tratou de experiência inédita.  

“Essa modalidade de solução dos conflitos teve início 

modernamente depois da implantação do sistema jurisdicional, segundo o 

Professor Galeno Lacerda, em 1929, com o Juiz W. James e seus vogais 

da 3ª Circunscrição Judiciária de Michigan, Detroit, que começaram a 

celebrar conferências prévias com as partes e seus advogados, mais como 

amigos do que como juízes. O propósito era ajudá-los a encontrar modos 

de simplificar o processo, e, assim, economizar tempo e despesas. O 

sucesso da experiência alastrou-se rapidamente e diversos juízes 

acorreram a Detroit buscando a fonte de simplificação”.73 

                                                                                                                                                     
71 SOUZA, Simão Guimarães. Breves considerações sobre o Juizado Especial de Pequenas Causas.  Revista 
da Escola Superior da Magistratura, Brasília, set./dez. 1995. p. 35-37. 
72 Idem, p. 37-40. 
73 Idem, p. 37. 
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No Direito brasileiro, contudo, a experiência é mais longeva. Embora 

ainda embaralhando os conceitos de mediação e conciliação porque na época não 

era clara a distinção, o Código Filipino estabelecia: 

“E no começo da demanda dirá o Juiz a ambas as partes que 

antes que façam despesas e sigam entre elas os ódios e dissenções, se 

devem concordar, e não gastar suas fazendas por seguirem suas vontades, 

porque o vencimento da causa sempre é duvidoso. E isto, que dissemos de 

reduzirem as partes à concórdia, não é necessidade, mas somente de 

honestidade nos casos em que o bem puderem fazer. Porém isto não 

haverá lugar nos feitos crimes, quando os casos forem tais que segundo as 

Ordenações a Justiça haja lugar”.  

Impende, pois, uma volta às origens74. Saturada, improdutiva e 

ineficaz (em razão do gigantismo da máquina, da formação dogmática de seus 

operadores, entre outras causas), e, por outro lado, fortalecida a 

representatividade social por meio das associações, sindicatos, partidos políticos, 

Ministério Público e assim por diante, a jurisdição só apresentará resultados se se 

tornar produtiva e construtiva, passando de instituída a instituidora.75 Nisso a 

mediação e os “equivalentes jurisdicionais” têm papel de fundamental importância.  

                                                 
74 Nas reformas processuais em perspectiva há proposta de “desjurisdicionalização de inventários e 
arrolamentos” incontroversos entre herdeiros maiores e capazes. 
75 Garapon, op. cit, p.49. 
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Em sua célebre obra, O Espírito das Leis, Montesquieu  escreveu no 

Livro Décimo Primeiro intitulado “Das leis que formam a liberdade política em sua 

relação com a constituição”:  

“(...) a experiência eterna mostra que todo homem que tem 

poder é tentado a abusar dele; vai até onde encontra limites. Quem o diria! 

A própria virtude tem necessidade de limites. Para que não se possa 

abusar do poder é preciso que, pela disposição das coisas, o poder freie o 

poder. Uma constituição pode ser de tal modo que ninguém será 

constrangido a fazer coisas que a lei não obriga e a não fazer as que a lei 

permite”.76  

Mais adiante, examinando a constituição da Inglaterra (Capítulo VI), 

anotou:  

“Há, em cada Estado, três espécies de poderes: o poder 

legislativo, o poder executivo das coisas que dependem do direito das 

gentes, e o executivo das que dependem do direito civil. Pelo primeiro, o 

príncipe ou magistrado faz leis por certo tempo ou para sempre e corrige ou 

ab-roga as que são feitas. Pelo segundo, faz a paz ou a guerra, envia ou 

recebe embaixadas, estabelece segurança, previne as invasões. Pelo 

terceiro, pune os crimes ou julga as querelas dos indivíduos. Chamaremos 

este último o poder de julgar e, o outro, simplesmente o poder executivo do 

Estado. A liberdade política, num cidadão, é esta tranqüilidade de espírito 

que provém da opinião que cada um possui de sua segurança; e, para que 

se tenha esta liberdade, cumpre que o governo seja de tal modo que um 

cidadão não possa temer outro cidadão.  

                                                 
76 MONTESQUIEU. O espírito das leis. Trad. Fernando Henrique Cardoso e Leôncio Martins Rodrigues. 
Brasília: Edunb, 1982. p. 186 
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Quando na mesma pessoa ou no mesmo corpo de 

magistratura, o poder legislativo está reunido ao poder executivo, não 

existe liberdade, pois pode-se temer que o mesmo monarca ou o mesmo 

senado apenas estabeleçam leis tirânicas para executá-las tiranicamente. 

Não haverá também liberdade se o poder de julgar não estiver separado do 

poder legislativo e do executivo. Se estivesse ligado ao poder legislativo, o 

poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria arbitrário, pois, o juiz 

seria o legislador. Se estivesse ligado ao poder executivo, o juiz poderia ter 

a força de um opressor. Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o 

mesmo corpo de principais, ou dos nobres ou do povo, exercesse esses 

três poderes: o de fazer leis, o de executar as resoluções públicas, e o de 

julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos”.77  

Aí está resumida, em sua mais connhecida formulação, a doutrina da 

separação dos poderes que foi adotada universalmente a partir da Declaração 

Universal dos Direitos do Homem, cujo artigo 16 estabelece: “qualquer sociedade 

em que não esteja assegurada a garantia dos direitos, nem estabelecida a 

separação dos poderes, não tem constituição”. 

Ocorre, no entanto, que, como adverte Eros Roberto Grau no 

capítulo “CRÍTICA DA ‘SEPARAÇÃO DOS PODERES’: As Funções Estatais, os 

Regulamentos e a Legalidade no Direito Brasileiro, as Leis-Medida”, invocando 

textos de Charles Eisenmann (1985), que, por sua vez, se reporta a Althusser 

(1985):  

“A separação dos poderes constitui um dos mitos mais 

eficazes do Estado liberal (...) Sua doutrina chega até nós a partir da 

exposição de Montesquieu, e não pela via da postulação norte-americana 

dos freios e contrapesos (...) A ‘separação dos poderes’ é, em 

Montesquieu, um mecanismo imediatamente voltado à promoção da 

liberdade do indivíduo; para os federalistas norte-americanos, 

                                                 
77 Idem, p. 187. 
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diversamente, ela está imediatamente voltada à otimização do desempenho 

das funções do Estado, fundando-se também na divisão do trabalho”.78 

Mais adiante, Grau considera a separação dualista de poderes 

(Legislativo e Executivo) em John Locke, e conclui:  

“O que importa verificar, inicialmente, na construção de 

Montesquieu, é o fato de que não cogita de uma efetiva separação de 

poderes, mas sim de uma distinção entre eles, que, não obstante, devem 

atuar em clima de equilíbrio. Isso fica bastante nítido na análise de outro 

trecho de sua obra. ‘Eis, assim, a constituição fundamental do governo de 

que falamos. O corpo legislativo sendo composto de duas partes, uma 

paralisará a outra por sua mútua faculdade de impedir. Todas as duas 

serão paralisadas pelo Poder Executivo, que o será, por sua vez, pelo 

Poder Legislativo. Estes três poderes deveriam formar uma pausa ou uma 

inação. Mas como, pelo movimento necessário da coisa, eles serão 

obrigados a caminhar, serão forçados a caminhar de acordo’”.79 

Nos idos de 1948, Victor Nunes Leal já procurava dar a melhor 

interpretação à teoria da separação dos poderes. Suas palavras:  

“A teoria da divisão dos poderes está, pois, condenada no 

mundo contemporâneo. Mas ela nasceu para atender a um reclamo da 

consciência humana, que é a proteção das liberdades do homem e do 

cidadão. O problema, pois, que se arma nos dias de hoje é o de descobrir 

uma nova técnica de proteção às liberdades humanas. Técnica que ainda 

não se conhece e que, portanto, não está sendo posta em prática nos 

países em que o poder tem tido necessidade de se afirmar com vigor. A 

única nação que ainda conserva as liberdades humanas em grau bastante 

apreciável e concilia a preservação dessas liberdades com um poder 

energético e eficiente é a Inglaterra, que tem sido a mestra da humanidade 

em matéria política, sob muitos aspectos”.80  

                                                 
78 GRAU, op. cit. 1998, p. 167-168. 
79 Idem, p.171. 
80 LEAL, Victor Nunes. A divisão dos poderes no quadro político da burguesia. Brasília, 1997. v. 2, p. 35. 
(Série Arquivos do Ministério da Justiça). 
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Pena que os estudos do eminente publicista não tiveram a 

repercussão devida, subsistindo até os dias atuais a interpretação “burguesa” da 

teoria da divisão dos poderes.  

Essa foi, aliás, a primeira idéia a ser desenvolvida no presente 

trabalho, pois se pretendia questionar o princípio da separação de poderes, 

adotando entendimento coincidente com o sustentado pelo professor paulista. O 

objetivo era, com isso, mostrar que a independência e a harmonia dos poderes do 

Estado brasileiro anunciados no art. 2º da Constituição Federal não podem ficar 

atreladas à doutrina liberal porque sua inspiração imediata foi o sistema norte-

americano da divisão de trabalho e cooperação recíproca própria dos checks and 

balances. No entanto, operou-se a mudança de rota para concentrar-se no tema 

MEDIAÇÃO, NOVAS PERSPECTIVAS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. Mas a 

mudança foi parcial porque se sustenta seu incremento como condição de 

aperfeiçoamento do sistema republicano para que a jurisdição exerça sua função, 

de acordo com a vocação constitucional, que consiste em eliminar os conflitos de 

interesses de toda a ordem, mesmo quando para isso tenha de agir de modo 

suplementar a outra função estatal. Mas, evidentemente, para atingir seu objetivo 

final, haverá de redefinir sua atuação e preparar-se adequadamente. Ou seja, 

pretende-se sustentar que a mediação, como forma alternativa de solução das 

lides, funcione como verdadeira justiça consensual e, com equivalentes 

jurisdicionais (v.g. arbitragem), permita um aperfeiçoamento do sistema. São, 

portanto, conexos os dois enfoques, funcionando o primeiro como condição para 

que se alcance o segundo. 

Com efeito, a observação dos acontecimentos está a indicar que hoje 

não tem sustentação, a não ser no plano teórico, a “separação dos poderes”, 

consoante se infere da seguinte enumeração meramente exemplificativa e 

ilustrativa: O Poder Executivo tem editado normas com força de lei à guisa de 

“relevância e urgência” (CF, arts. 84, XXXVI, e 62), cujo controle discricionário 

somente a ele compete, consoante reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal; pelo controle da constitucionalidade, o Poder Judiciário declara leis 

inconstitucionais, interferindo na atividade legislativa; o Poder Executivo remete às 
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agências reguladoras o controle de atividades estatais e concede-lhes autonomia 

legislativa; o Poder Legislativo esmera-se em apurar fatos criminosos de toda 

ordem que antes eram circunscritos ao âmbito da polícia e do Ministério Público; 

submete-se o exame da discricionariedade do ato administrativo ao Poder 

Judiciário a pretexto de exame da observância dos princípios da proporcionalidade 

e da razoabilidade;81 o controle judicial da discricionariedade do ato administrativo; 

o próprio controle jurisdicional da administração pública;82 o impeachment (CF, art. 

86); os mandados de injunção (CF, art. 5º, LXXI) e a ação declaratória 

inconstitucional de omissão; o controle dos atos do Poder Legislativo pelo Poder 

Executivo por intermédio do veto (CF, art. 84, V); a penhora administrativa...83 

Fiquemos por aqui. Já é suficiente para demonstrar a proposição. 

Na década de 60, Manoel Gonçalves Ferreira Filho, em sua tese de 

concurso à cátedra do Largo de São Francisco, posteriormente publicada sob o 

título Do Processo Legislativo, após analisar os textos de Montesquieu e Locke, 

conclui que “a tendência contemporânea é a de restringir o Parlamento a uma 

função de controle, (...) de fiscal do governo (...) voltando assim ao ponto de vista 

histórico”.84  

Emerge de todo esse contexto, sob o prisma da jurisdição, que 

interessa aos limites do trabalho, correta a observação de Cappelletti:  

“Pelo fato de que o ‘terceiro poder’ não pode simplesmente 

ignorar as profundas transformações do mundo real, impôs-se novo e 

grande desafio aos juízes. A Justiça constitucional, especialmente na forma 

do controle judiciário da legitimidade constitucional das leis, constitui um 

aspecto dessa nova responsabilidade”.85 

E mais adiante: 

                                                 
81 Cf. Barros, op. cit. 1996. 
82 Cf. Moraes, Germana de Oliveira. Controle jurisdicional da administração pública. São Paulo: Dialética, 
1999. 
83 No direito alemão e espanhol confere-se à administração fiscal a prerrogativa de promover a execução 
forçada de crédito tributário após o seu lançamento. Cf.: Szklarowsky, Leon F. A penhora administrativa. 
Correio Braziliense, Brasília, 3 abr. 1995, Suplemento Direito & Justiça, p. 3.   
84 Apud HAGE, op. cit. 1999. 
85 CAPPELLETTI, op.cit. 1992, p. 46. 
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“A verdade é que apenas um sistema equilibrado de 

controles recíprocos pode, sem perigo para a liberdade, fazer coexistir um 

legislativo forte com um executivo forte e um judiciário forte. Justamente 

este equilíbrio de forças, contrapesos e controles recíprocos, constitui o 

grande segredo do inegável sucesso do sistema constitucional 

americano”.86 

Este é o desafio a vencer. Transformar o Judiciário legalista 

originário do Estado liberal (no qual a lei é “sacralizada”, consoante expressão 

utilizada por Favoreu, 1994) em Judiciário constitucionalista e participativo das 

grandes questões públicas (inclusive pela “judicialização da política”, na expressão 

feliz de Lowenstein, 1970). O modelo judicial positivista-legalista é o mais 

difundido. Nele distingue-se a atividade política do legislador da atividade técnica 

do juiz, na trilha dos ensinamentos de Kelsen.87 Mas esse modelo não atende às 

necessidades da preservação das liberdades do cidadão moderno e da 

preservação de seus direitos. Em primeiro lugar, porque não se há mais de 

questionar a teoria da representação popular como obstáculo à legitimidade da 

atuação judicial. Acertado afirmar, nesse passo, que, “enquanto o Parlamento 

ostenta uma legitimidade de origem, os juízes possuem uma legitimação adquirida 

pelo modo como exercem a jurisdição. Aos parlamentares, a sociedade confere a 

legitimidade pela eleição; aos juízes pelo controle de seu comportamento”.88 Em 

segundo lugar, porque, como adverte Luiz Flávio Gomes: “Não se trata de 

desvincular o juiz da lei, nem de submetê-lo a algo metajurídico”.89 Esclarece: 

                                                 
86 Idem, p. 54. 
87 Sintomático desse vezo o entendimento condensado em repetidas ementas de julgados do Colendo STF 
assim redigidas: “(....) A INTERPRETAÇÃO DO ORDENAMENTO POSITIVO NÃO SE CONFUNDE COM O 
PROCESSO DE PRODUÇÃO NORMATIVA. O ordenamento normativo nada mais é senão a sua própria 
interpretação, notadamente quando a exegese das leis e da Constituição emanar do Poder Judiciário, cujos 
pronunciamentos qualificam-se pela nota da definitividade. A interpretação, qualquer que seja o método 
hermenêutico utilizado, tem por objetivo definir o sentido e esclarecer o alcance de determinado preceito 
inscrito no ordenamento positivo do Estado, não se confundindo, por isso mesmo, com o ato estatal de 
produção normativa. Em uma palavra: o exercício de interpretação da Constituição e dos textos legais – por 
caracterizar atividade típica do Juízes e Tribunais – não importa em usurpação das atribuições normativas 
dos demais Poderes da República. Precedente”. (STF, Ag.Reg.Ag.Inst. nº 252.851-5, DJU de 24/03/00, 
p.51). Visível e indisfarçado o contorcionismo para admitir que o Poder Judiciário participa da produção da 
norma jurídica, ainda que à guisa de interpretação (e até suprindo a sua omissão).  
88 COELHO, Inocêncio Mártires. Interpretação constitucional. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1997. p.72. 
89 GOMES, Luiz Flávio. Modelos de atuação judicial: rumo à constitucionalização do juiz do Terceiro Milênio. 
Justiça e Democracia, Revista Semestral de Informação e Debates, São Paulo, n. 2, 2º sem. 1996.  
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“O instrumento que o juiz deve manejar, dessa forma, para 

resolver os casos concretos, já não é a lei tão somente, muito menos sua 

consciência isoladamente, senão o Direito (ordenamento jurídico 

globalmente considerado) que, como enfatizou Ollero Tassara, nem sempre 

‘está posto na norma, pronto para ser aplicado ao caso, nem se condensa 

no caso mediante uma peculiar força normativa do fático. Consiste em um 

conjunto de exigências reais que se revelam no peculiar sentido que brota 

ao se colocar em correspondência norma (incluindo a Constituição) e fato’. 

Uma das principais conclusões do seminário de Juízes realizado em 

Buenos Aires (1991), aliás, foi exatamente neste sentido: ‘os juízes devem 

utilizar todas as possibilidades que subministram as constituições e os 

tratados internacionais para aplicá-los com preferência às leis ordinárias 

que em tantas ocasiões resultam conflitivas com aqueles, superando assim 

o legalismo positivista e a concepção de julgar como uma tarefa asséptica e 

neutra descomprometida com a realidade social (...)”.90 

Mais adiante: 

“Neste sentido as Constituições modernas representam um 

tipo de ‘pacto social’, onde estão contidas as principais ‘regras do jogo 

democrático’ (rules of the game), que foram elaboradas para serem 

cumpridas”.91 

A transformação é uma questão de tempo. Por ora, ainda procede a 

observação de Luis Roberto Barroso: 

“A crônica desatenção com a composição do Supremo 

Tribunal Federal na experiência constitucional brasileira tem reduzido a 

importância de seu papel em momentos graves. Sua falta de lastro 

representativo, de deferência institucional e de autoridade política efetiva 

tem impedido que a Corte, pela concretização afirmativa dos grandes 

princípios constitucionais, seja o árbitro das crises políticas”.92  

                                                 
90 Idem, p. 69-70. 
91 Idem, p. 73. 
92 Barroso, op.cit. 1998, p.103. 
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Eis aí uma das causas da prisão ao sistema legalista. Outras há, 

evidentemente. Mas esta é a principal. Perdeu-se historicamente a grande 

oportunidade de operar pelo Direito grandes transformações sociais em direção a 

uma sociedade livre, justa e solidária, reduzindo-se as desigualdades sociais e 

regionais, com a promoção do bem de todos e sem discriminação (CF, art. 3º). O 

Supremo Tribunal Federal, intérprete-mor da Constituição, esvaziou o mandado de 

injunção e a ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão (Hage, 1999), 

abrindo mão de uma tarefa construtiva. Mas a porta não foi definitivamente 

fechada. Percebe-se uma evolução do entendimento daquela Corte a respeito do 

tema e certamente acabará por chegar a um resultado definitivo.93  

Como, entretanto, a jurisdição não é função exclusiva do STF, o 

processo tradicional tem solução para que se observe a cláusula da 

inafastabilidade da jurisdição em toda a sua extensão e profundidade, inclusive 

pela judicialização das causas públicas concernentes à administração e mesmo na 

produção do Direito pelos métodos tradicionais, prestando-se a tanto até mesmo o 

enunciado do art. 641 do Código de Processo Civil: “Condenado o devedor a 

emitir declaração de vontade, a sentença, uma vez transitada em julgado, 

produzirá os efeitos da declaração não emitida”. Ademais, as obrigações de fazer 

e não fazer ali disciplinadas são suficientes para aparelhar pretensões de 

suprimento de atividade estatal do Executivo. Por isso, diz com razão Garapon:  

“A cooperação entre os diferentes atores da democracia não 

é mais assegurada pelo Estado, mas pelo direito, que se coloca, assim, 

                                                 
93 Ilustrativa evolução (tímida embora) desse avanço extrai-se do julgamento do RE 226.835-6-RS, no qual 
embora não tenha sido o recurso conhecido, o STF pronunciou-se enfaticamente sobre a incidência do art. 
196 da CF (Direito social à saúde), em acórdão assim ementado: “DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE PERMITIU A INTERNAÇÃO HOSPITALAR NA 
MODALIDADE ‘DIFERENÇA DE CLASSE’, EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO DOENTE, QUE 
NECESSITAVA DE QUARTO PRIVATIVO. PAGAMENTO POR ELE DA DIFERENÇA DE CUSTO NOS 
SERVIÇOS. RESOLUÇÃO Nº 238/91 DO EXTINTO INAMPS. O art. 196 da Constituição Federal estabelece 
como dever do Estado a prestação de assistência à saúde e garante o acesso universal e igualitário do 
cidadão aos serviços e ações para sua promoção, proteção e recuperação. O direito à saúde, como está 
assegurado na Carta, não deve sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas, no sentido de 
reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele. O acórdão recorrido, ao afastar a limitação da citada Resolução nº 
283/91 do INAMPS, que veda a complementariedade a qualquer título, atentou para o objetivo maior do 
próprio Estado, ou seja, o de assistência à saúde. Refoge ao âmbito do apelo excepcional o exame da 
legalidade da citada Resolução. Inocorrência de quebra da isonomia: não se estabeleceu tratamento desigual 
entre pessoas numa mesma situação, mas apenas facultou-se atendimento diferenciado em situação 
diferenciada, sem ampliar direito previsto na Carta e sem nenhum ônus extra para o sistema público”. 
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como a nova linguagem política na qual são formuladas as reivindicações 

políticas. A justiça torna-se um espaço de exigibilidade da democracia. Ela 

oferece potencialmente a todos os cidadãos a capacidade de interpelar 

seus governantes, de tomá-los ao pé da letra e de intimá-los a respeitarem 

as promessas contidas na lei. A justiça lhes parece oferecer a possibilidade 

de uma ação mais individual, mais próxima e permanente que a 

representação política clássica e intermitente”.94 

Pois bem, é preciso crescer. A jurisdição ainda está muito aquém do 

papel que lhe é confiado pela sociedade. Tem de aperfeiçoar-se para alcançar a 

eficiência preconizada no art. 37 da Carta Constitucional para, assim, cumprir a 

promessa de eliminação dos conflitos de interesses. Tocqueville advertia:  

“Sem esta combinação do espírito judicialista com o espírito 

aristocrático, duvido que a democracia possa governar a sociedade por 

muito tempo, e eu não poderia acreditar que, em nossos dias, uma 
república possa pretender conservar sua existência se a influência 
dos juízes não crescer na mesma proporção que o poder do povo”95 

(destaques da transcrição).  

Importante passo, nessa direção, está sendo dado pela 

“jurisprudência dos valores” em substituição à tradicional “jurisprudência dos 

interesses”,96 em que se contrapõe a uma concepção normativa de interesse “a 

exigência de bens ou valores para realizar ou proteger”. E esclarece o estudioso 

peninsular:  

“A jurisprudência dos valores constitui, sim, a natural 

continuação da jurisprudência dos interesses, mas com maiores aberturas 

para com as exigências de reconstrução de um sistema de ‘Direito Civil 

constitucional’, enquanto idônea a realizar, melhor do que qualquer outra, a 

funcionalização das situações patrimoniais àquelas existenciais ligadas 

estritamente às pessoas, reconhecendo a estas últimas, em atuação dos 

                                                 
94 GARAPON, op. cit. 1999, p. 48-49. 
95 TOCQUEVILLE, A. de. De la démocratie en Amérique. Paris: Calmann Levy, 1888. p. 366. 
96 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil.  Trad. Maria Cristina de Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. 
p. 31-32. 
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princípios constitucionais, uma indiscutível preeminência. Mesmo 

interesses materiais e suscetíveis de avaliação patrimonial, como 

instrumentos de concretização de uma vida digna, de pleno 

desenvolvimento da pessoa e da possibilidade de libertar-se das 

necessidades (libertà dal bisogno), assumem o papel de valores. O 

instrumento de ressarcimento dos danos e da responsabilidade civil, 

embora adaptado às exigências da vida moderna, demonstra-se, 

freqüentemente, inidôneo. A jurisprudência dos valores tem necessidade de 

afinar as técnicas da prevenção do dano, da execução específica, da 

restituição in integro  e de ter à disposição uma legislação de seguros 

obrigatória e de prevenção social. Alargam-se, nesse meio tempo, as 

hipóteses de responsabilidade civil, utilizam-se os institutos processuais, 

inclusive aqueles típicos da execução, com o objetivo de dar atuação, do 

melhor modo possível, aos valores existenciais. O jurista, e especialmente 

o juiz, é chamado a exercer uma função de suplência em relação ao Poder 

Legislativo e àquele Executivo, freqüentemente com justo equilíbrio, mas, 

por vezes, superando os limites autorizados. Crises de crescimento das 

instituições que uma correta jurisprudência dos valores pode contribuir a 

superar”. 97 

Não se trata de utopia, nem de mero exercício de retórica. Esta 

“jurisprudência de valores” tem sido seguida, embora sem este rótulo. Exemplo 

disso  se pode colher na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça 

em caso no qual, após diagnosticar o “efeito teratológico a que chegou o decisum” 

recorrido, para “repará-lo”, utilizou-se “de um método ou lógica de interpretação 

que perquira a situação concreta, conciliando os princípios da eqüidade com os da 

segurança jurídica, de modo que a solução encontrada realce os valores sociais e 

econômicos envolvidos. Esse critério hermenêutico, adequado à exegese dos 

objetos culturais, entre estes, avultado o direito, é a lógica del humano e del 
razonable, lógica essa desenvolvida por Ortega Y Gasset e Recaséns Siches ou 

ainda Dilthey, em sua própria visão do mundo jurídico, exposta na “Teoria Vitalista 

do Direito”. E concluiu: “Tanto o STF, quanto nossa Corte têm ressaltado a 

                                                 
97 Idem, p. 32-33. 
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importância da aplicabilidade desse método” (REsp. 155.363-DF). Com efeito, 

trata-se de caso exemplar em que a Corte Superior de Justiça compatibilizou a 

flexibilização da segurança jurídica decorrente da “coisa julgada”, um dos pilares 

de qualquer sistema jurídico ocidental, com a eqüidade. Independentemente do 

nome que se queira atribuir a esse procedimento, o certo é que o justo prevaleceu 

sobre o jurídico.  

Ao concluir este capítulo, impende explicitar que a “politização da 

razão judiciária, judicialização da razão política”, de que trata Garapon, implica “a 

justiça passar a encarnar, assim, o espaço público neutro, o direito, a referência da 

ação política, e o juiz, o espírito público desinteressado”.98 

                                                 
98 GARAPON, op. cit. 1999, p. 45 
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444...   MMMEEEDDDIIIAAAÇÇÇÃÃÃOOO   

   

   

   

   

444...111...   NNNoootttíííccciiiaaa   HHHiiissstttóóórrr iiicccaaa   

 

A primeira forma utilizada para desfazer os conflitos de interesse na 

história da humanidade foi a violência, pelo uso da força. Com a evolução da 

sociedade, a força foi dando lugar à razão. Nesse passo, surgiu a Lei de Talião. 

De origem antiga, conforme se lê na Bíblia: 

“Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. 

Queimadura por queimadura, ferida por ferida, pisadura por pisadura”. 

(Exodus, 21, 24-25) 

A Lei de Talião constituiu forma primitiva de solucionar a reparação 

dos danos pessoais, fundada na eqüidade.99 Outra forma de se resolver 

pendências de ordem patrimonial era responsabilizar o corpo do devedor pela 

dívida, matando-o ou vendendo-o como escravo. Essa situação somente se 

alterou com a Lex Poetelia Papiria, substituindo a forma corporal pela patrimonial.  

Osvaldo Alfredo Gozaíni observa que as formas alternativas também 

eram prestigiadas na Antiguidade: 

“La antigua sociedad ateniense solicitaba que los conflictos 

se dirimieran sin necesidad de recurrir al juicio, a cuyo fin encargaban a los 

                                                 
99 Não se nega seu avanço histórico para a época porque representou um freio à vingança privada ilimitada 
anterior a ela. 
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thesmotetas la disuasión y persuasión de los espíritus en crisis para 

avertirlos en transacción o compromisos arbitrales. 

Del derecho romano nos llegan los llamados jueces de 

avencia, y de la época de Cicerón los juicios de árbitros que acudían a la 

equidad para resolver las disputas”.100  

A mediação também era usada no Sudão Meridional em disputas 

abrangendo propriedades de gado, onde a ação do mediador se limitava a ir à 

casa da parte contrária e pedir-lhe e aos seus parentes que discutissem o 

assunto. Somente se ambos os lados estivessem dispostos à arbitragem é que o 

caso poderia ser solucionado. 

Outro tipo de solução de disputas é fornecido pelos Arushas, do 

norte da Tanzânia e pelos Ndendeulis, do sul do mesmo país. No caso de conflitos 

— desde pequenas ofensas, litígios civis, até homicídios — o queixoso, ou as 

pessoas importantes do grupo pediam uma reunião para negociar. Com a solução 

do caso, a reunião terminava em confraternização regada a cerveja, para celebrar 

o restabelecimento da paz. Trata-se, pois, de uma solução de conflitos por acordo, 

obtido pela pressão dos partidários dos contendores, com a ajuda de um 

mediador. 

Mais complexo o método de solução das contendas entre os ifugaos 

(povo do interior norte de Luzon, nas Filipinas), que, antes de infligir diretamente o 

castigo à parte contrária para cobrar desta qualquer dívida ou indenização, devia 

esgotar uma espécie de processo de mediação, utilizando-se dos serviços de um 

intermediário (monkalun). A fim de conseguir a solução pacífica de uma questão, o 

monkalun deveria esgotar toda a arte diplomática ifugao: ele adula, sugestiona, 

insinua, ameaça, lisonjeia, pressiona, repreende, até chegar a um ponto em que 

as duas partes possam transigir. 

                                                 
100 GOZAÍNI, Osvaldo Alfredo. Formas alternativas para la ressolución de conflictos. Buenos Aires: Depalma, 
1995. 
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Entre os esquimós existem outras formas de solução de disputas: 

lutas físicas e cantigas de desafio. Os prélios corporais são a luta romana, a de 

esbofeteamento e a de cabeçadas. Esses combates individuais servem para 

resolver todas as disputas, mas só excepcionalmente se aplicam para homicídios. 

Por curioso, na esfera penal, nos crimes de adultério, os comanches 

enviavam a própria esposa infiel para a onerosa tarefa de pedir ao amante uma 

indenização para o marido ofendido. 

A violência também era encontrada nos Estados Unidos, ao tempo 

da colonização, quando o povo ianque se apoderava do criminoso, julgando-o e 

condenando-o à execução imediata. Era uma espécie de justiça sumária 

conhecida como Lei de Lynch, atribuída a Charles Lynch, não se sabendo ao certo 

se era juiz ou simples fazendeiro. O uso imoderado desse procedimento acabou 

por suprimir o julgamento, que já era sumário, passando à execução do criminoso 

pelo povo, dando origem à expressão “linchamento”.  

Em linhas gerais, resta inegável que as formas alternativas de 

solução de conflitos sempre estiveram presentes na história da humanidade, 

procurando o homem aprimorá-las à medida de sua evolução.    

   

   

444...222...   CCCooonnnccceeeiii tttooo   dddeee   MMMeeedddiiiaaaçççãããooo   

 

A mediação é forma alternativa de solução de conflitos perante uma 

pessoa, física ou jurídica, estatal ou não. Para Osvaldo Alfredo Gozaíni “mediar es 

interceder o rogar por alguien; también significa interponerse entre dos o más que 

riñen, procurando reconciliarlos unirlos en amistad”.101  

                                                 
101 GOZAÍNI, op. cit.1995, p.71. 
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Aproxima-se da conciliação, acabando, por vezes, a confundir-se 

com ela. Segundo o doutrinador antes mencionado: 

“Con la conciliación se destingue seguir las modalidades 

como aquella se realice. La conciliación extrajudicial tiene bastante 

proximidad con la mediación al estar ambas despojadas del marco litigioso 

que enfrentan pretensiones interesadas. 

De todos modos es suficiente ver que las actitudes son 

diferentes. Son diferentes; mientras la conciliación arrima posiciones desde 

la perspectiva del objeto a decidir, la mediación facilita la comunicación 

entre las partes, no se detiene en el conteudo del problema — aun cuándo 

lo lleva en su destino — sino en conducir un proceso de interpretación 

sobre las verdaderas necesidades e intereses de los sujetos en 

conflicto”.102  

Figura central da mediação é o mediador, que deve possuir 

conhecimento e habilidade suficientes para tentar conduzir as partes a uma 

solução que repute razoável. Não tem autoridade sobre a decisão em si, apenas 

ajuda as pessoas interessadas a encontrar a solução. Sua forma é menos jurídica, 

e mais moral; sua natureza é, portanto, mais administrativa que judicial, nada 

impedindo, entretanto, que um magistrado atue como mediador, sem 

desempenhar tal função como juiz. 

“(...) La mediación parte de una premisa diferente. No se 

trata de conciliar intereses opuestos que miran una misma situación 

(contractual o de hecho); sino de encontrar una respuesta pacífica, una 

alternativa flexible que no tenga el marco preciso de la perspectiva 

analizada, pudiendo conseguir resultados absolutamente diferentes del 

cuadro típico que califica la pretensión y su resistencia”.103 

A mediação é um mecanismo para solução de conflitos pelas 

próprias partes, na qual estas constróem uma decisão rápida, ponderada, eficaz e 

                                                 
102 Idem, p. 81. 
103 Idem, p.15. 
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satisfatória para os envolvidos.104 Para Joze Luis Bolzani de Morais, mediação é 

uma espécie do gênero justiça consensual, poderia ser definida como  

“(...) um modo de construção e de gestão da vida social 

graças à intermediação de um terceiro neutro, independente, sem outro 

poder que não a autoridade que lhes reconhecem as partes que o 

escolheram ou reconheceram livremente. Sua missão fundamental é 

(re)estabelecer a comunicação. (...) “Através deste instituto, busca-se 

solucionar conflitos mediante a atuação de um terceiro desinteressado e 

neutro. Este terceiro denomina-se mediador e exerce uma função como 

que de conselheiro, pois pode aconselhar e sugerir, porém, cabe às partes 

constituir suas respostas”.105   

Aponta, o mencionado autor, as seguintes características da 

mediação: privacidade, economia financeira e de tempo, oralidade, reaproximação 

das partes, autonomia das decisões e equilíbrio das relações entre elas.106 Essas 

características podem ser aceitas sem maiores dificuldades e dispensam outras 

explicações, sendo admitidas amplamente na doutrina que trata do tema.  

O autor em referência reproduz as 16 características indicadas em 

estudo de William E. Simkin (1996), para o mediador: 

1. a paciência de Jó; 

2. a sinceridade e as características do buldog de um inglês; 

3. a presença de espírito de um irlandês; 

4. a resistência física de um maratonista; 

5. a habilidade de um halfback de esquivar-se ao avançar em campo; 

6. a astúcia de Machiavelle; 

7. a habilidade de um bom psiquiatra de sondar a personalidade; 

                                                 
104 ARAÚJO, Silveira & Dytz, 1997. 
105 MORAIS, op. cit.  1999, p. 45. 
106 Idem, p. 147-151. 
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8. a característica de manter confidências de um mudo; 

9. a pele de um rinoceronte; 

10. a sabedoria de Salomão; 

11. demonstrada integridade e imparcialidade; 

12. conhecimento básico e crença no processo de negociação; 

13. firme crença no voluntarismo em contraste ao ditatoriarismo; 

14. crença fundamental nos valores humanos e potencial, temperado pela 

habilidade, para avaliar fraquezas e firmezas pessoais; 

15. docilidade tanto quanto vigor; 

16. desenvolvido olfato para analisar o que é disponível, em contraste com 

o que possa ser desejável, suficiente capacidade de conduzir-se e ego 

pessoal qualificado pela humildade.  

Esses paradigmas coincidem com os que Osvaldo Gozaíni107 

considera necessários e imprescindíveis no mediador:  

1) confiável;  

2)  bom ouvinte;  

3)  perceptivo;  

4)  conhecedor de conflito;  

5)  imbuído de séria intenção;  

6)  hábil para a comunicação;  

7)  imaginativo;  

8)  flexível;  

                                                 
107 GOZAÍNI, op. cit. 1995, p. 95. 
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9)  neutro;  

10)  imparcial;  

11)  paciente;  

12)  bem humorado;  

13)  persuasivo;  

14)  discreto (respeita a confiabilidade e as normas éticas que o impedem 

de violar qualquer segredo);  

15)  criativo;  

16)  capta os interesses, distinguindo-os das posições;  

17)  conciliador; 

18) eficaz; 

19) conhecedor de técnicas que levam à solução do conflito.  

Nos Estados Unidos, entre os anos de 1992 e 1994, um comitê 

composto por: dois delegados da American Arbitration Association (John D. 

Feerick Chair e David Botwinick), dois delegados da American Bar Association 

(James Alfini e Nancy Rogers) e dois delegados da Society of Professionals in 

Dispute Resolution (Susan Dearborn e Lemoine Pierce), produziu o que veio a ser 

chamado de “Modelo Padrão de Conduta para Mediadores”, arrolando os 

seguintes princípios a serem observados na mediação:  

1) autodeterminação (vontade das partes);  

2) imparcialidade do mediador;  

3) conflitos de interesses (esclarecimentos pelo mediador quanto à 

possibilidade de surgimento, caso em que a mediação pode ser 

interrompida);  

4) competência (qualificação profissional do mediador);  
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5) confidencilidade (somente serão reveladas informações quando 

autorizado pelas partes ou requisitado por autoridade competente e por 

força de lei);  

6) qualidade do processo;  

7) anúncios ou solicitações verdadeiros (sem garantia de resultados);  

8) custos (informação antecipada sobre os custos);  

9) os mediadores têm obrigações para com a mediação porque conhecem 

o seu “processo”.  

A esses princípios podem ser somados outros, como os 

mencionados por Maria Cristina Hernandez108:  

“1) informalidad y comodidad sin restarle seriedad al proceso, permitiendo 

que las partes se sientan más distendidas;  

2) cooperación de ambas as partes;  

3) participación: todos tienen que opinar y tomar decisiones;  

4) confidencialidad: la información es privada, y sólo se comunicará a la 

otra parte, aquello que lo permita la otra. Pero de esa manera, el 

mediador puede ir descobriendo los verdaderos intereses que motivan a 

las partes, más allá de sus posiciones;  

5) respecto a la persona;  

6) intimidad: las reuniones son privadas y limitadas a quienes tienen 

relación con la controvérsia”.  

Como se percebe, a mediação tende a observar princípios e 

características universais, requerendo sempre, quanto ao mediador, a observância 

dos mesmos requisitos. 

                                                 
108 HERNANDEZ, Maria Cristina. Conciliación y mediación. Revista da Escola Superior da Magistratura, 
Brasília, n. 2, p. 50-51, 1996. 
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A mediação como técnica moderna de resolução de conflitos 

apresentou-se mais eficaz na experiência norte-americana nas causas de família, 

irradiando-se logo, em razão do sucesso obtido, para outros países, e ampliou seu 

leque de atuação para praticamente qualquer questão, de direito público ou 

privado, envolvendo questões particulares e coletivas, cujas soluções possam ser 

obtidas por meio de conciliação, e não em decorrência de aplicação de sanção.109 

A mediação voluntária não tem um procedimento apriorístico e 

obrigatório a ser observado pelo mediador e a ser imposto às partes. Providência 

desta natureza evidentemente acabaria por descaracterizar a mediação, que tem, 

na informalidade, extra-oficialidade e confiabilidade e contínua atividade das 

partes, seus pilares básicos. Mas os especialistas têm recomendado a 

observância de etapas comuns como boas condutoras ao resultado esperado. 

Requer, no entanto, das partes, as seguintes atitudes: 1) voluntariedade de 

espírito (despir-se de conceitos como ter razão, ou não ter razão); 2) espírito de 

colaboração (engajamento para construir soluções conjuntas); 3) poder aceitar ou 

negar as propostas: liberdade de ação relacionada com o poder de decisão; e 4) 

confidencialidade. 

Joze Luis Bolzani de Morais110 sugere, com base em estudos de 
Kovach (1994), os seguintes estádios, que podem ser aceitos sem dificuldades, 

encontrando-se indicados pela doutrina especializada: 1) Arranjos preliminares; 2) 

Introdução do mediador; 3) Depoimentos iniciais pelas partes; 4) (Arejamento); 5) 

Objeto de informações; 6) Identificação da causa; 7) (Acerto do cronograma); 8) 

(Reuniões); 9) Criação de Opções; 10) (Teste da realidade); 11) Acordo; e 12) 

Fechamento.111 

Antoine Garapon, a propósito, observa:  

                                                 
109 Observou Ada Pellegrini Grinover (op. cit. 1990, p. 212) em obra publicada em 1990, quando ainda se tinha 
esperança que o processo judicial fosse suficiente para compor as lides: “A tipologia das questões é a mais 
diversa, sendo a grande maioria de caráter civil, envolvendo relações de vizinhança, de condomínio, de 
família”.  
110 MORAIS, op. cit. 1999, p. 165. 
111 Os estádios entre parêntesis são apresentados como opcionais. 
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“A mediação se caracteriza por uma grande liberdade, que, 

entretanto, não é total. Todos os programas de mediação partem de uma 

espécie de constituição, um protocolo; em outras palavras, o processo que 

todas as partes devem comprometer-se a respeitar antes de engajarem-se 

no diálogo. O acordo não podendo acontecer no início, o trabalho começa 

quase sempre por um consentimento prévio sobre a maneira pela qual ele 

será conduzido. Sob o beneplácito desse acordo inicial, as partes poderão 

abordar todos os aspectos do conflito, livrando-se da submissão às 

categorias jurídicas”.112  

A mediação, quanto à sua iniciativa, apresenta-se sob duas formas: 

1) voluntária (modelo anglo-saxão), eleita livremente pelas partes, que 

espontaneamente escolhem um mediador; 2) mandatória, decorrente de previsão 

legal (modelos criminal francês e civil argentino e colombiano), ou de cláusula 

contratual expressa, ou de determinação pelo juiz no curso de uma demanda 

judicial (modelo civil francês).  

Até aqui foi tratada a mediação extra-oficial, não estatal e regulada 

por “princípios universais” colhidos na experiência alienígena. Nesse passo, 

impõe-se uma observação: a mediação nos países anglo-saxões é apresentada 

constantemente como uma solução mais econômica dos conflitos de interesses. 

Procede o argumento. Realmente litigar no sistema da Common Law representa 

uma opção dispendiosa com advogados e custas judiciais. A solução dos conflitos 

é ditada pelo juiz, com base em precedentes e numa atuação cercada de 

formalismos. Forjados numa concepção de resultados práticos e econômicos e 

sociedade mais informada (e mais escolarizada qualitativamente), os anglo-saxões 

têm tirado bom proveito da mediação, empregando-a sob diversas formas. 

Evidentemente, sua adoção por países da Civil Law somente terá 

resultados se se proceder a um perfeito entendimento do instituto para que se faça 

uma adaptação.113 Veja-se que a recente Lei da Arbitragem (Lei nº 9.307/96) 

                                                 
112 GARAPON, op. cit. 1999, p. 228-229. 
113 Espera-se que se repitam as experiências de adaptação de institutos como o Mandado de Segurança ou 
da Duplicata Mercantil que o Direito brasileiro captou externamente e aperfeiçoou internamente de maneira 
absolutamente satisfatória e vitoriosa.  
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ainda não “pegou”. Desconfia-se que tenha vindo para privilegiar o setor mais 

organizado e mais favorecido (inclusive economicamente) da sociedade em 

detrimento dos menos favorecidos. Isso ocorre por diversos fatores. Um deles é o 

histórico: o Direito Romano é um dos maiores orgulhos dos países que o adotam, 

dada sua estrutura milenar (o Brasil é o paraíso dos “bacharéis”!); outro, o 

econômico: apesar das queixas contra o custo da Justiça, este é relativamente 

pequeno (até para os padrões internos), e quem não pode pagar as despesas 

processuais obtém dispensa sem nenhuma dificuldade senão a de assinar um 

documento declarando-se “pobre na forma da lei” (o que equivale a dizer: sem 

condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua 

subsistência e da de sua família: Lei nº 1.060/50).  

Além disso, o custo final do processo, mesmo incidindo todos os 

encargos legais, ainda compensa “economicamente” para quem não tem razão e 

que apenas utilizou um instrumento posto à sua disposição pelo Estado. Convém 

não esquecer o que já foi destacado nos capítulos anteriores: o incentivo ao 

demandismo - o próprio Estado se apresenta como o único autorizado a resolver 

os conflitos, criando toda uma estrutura para este serviço; a manipulação político-

administrativa - o próprio Estado serve-se do sistema para retardar seus 

compromissos (ressente-se o sistema de providências equivalentes ao Contempt 

of Court; a herança cultural-social - o cidadão ainda reclama do Estado como se 

não fosse parte dele e espera passivamente que ele lhe dê segurança e resolva 

todos os conflitos sociais, pois, conforme certa tradição paternalista-protetora, é 

mais fácil aguardar uma solução pronta e acabada e depois reclamar contra o 

mesmo Estado que não consegue fazer cumprir a sua decisão. As associações e 

iniciativas privadas ainda não conseguiram afirmar-se, e há desconfianças de que 

iniciativas desta natureza estejam vinculadas a interesses “eleitoreiros” ou 

demagógicos114; a ambigüidade de certa formação espiritual - ao mesmo tempo 

                                                 
114 Somente agora a sociedade está despertando para a existência das ONGs, entidades não governamentais 
devotadas a causas públicas que tiveram início no Brasil a partir da década de 70 (ISER, FASE, IBRADES, 
NOVA, CEDAC etc) , que chegaram a 1288 em 1988 (Landim, 1988) e se projetaram de modo mais incisivo 
no plano interno com a Conferência Internacional do Meio Ambiente no Rio de Janeiro, a ECO-92. 
Emblemática, aliás, a Campanha contra a Fome – Ação Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida – que 
teve na pessoa de Betinho (Herbert de Souza, do IBASE) a figura mais expressiva. No plano internacional, 
grupos de ativistas também se formaram para reivindicar melhoria na política dos direitos humanos, meio 
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em que se prega o perdão, estimula-se o egoísmo na busca de uma “salvação 

individualista” que importa, conseqüentemente, um comportamento 

individualista.115 

Outras causas poderiam ser enumeradas. Envolvem observações 

psicológicas, sociais, antropológicas, culturais, econômicas e outras que escapam 

aos limites do presente trabalho. As acima relatadas servem suficientemente para 

demonstrar que a mediação espontânea até aqui tratada não teria o proveito 

experimentado por outros países. Mas pode chegar lá.  

Em primeiro lugar, porque já há um lastro histórico e cultural 

representado pelas experiências vitoriosas dos juízes de paz no século passado e 

pelos Juizados Informais de Conciliação da década de 80, referidos no capítulo 

anterior. Em segundo lugar, porque a própria sociedade está exigindo mudanças, 

consciente da inépcia do modelo e da necessidade de sua participação direta116. 

Em terceiro lugar, porque o próprio Estado está em processo de reestruturação e 

de “enxugamento”, por razões econômicas (melhor emprego do dinheiro público 

que a sociedade não suporta mais desperdiçar), jurídicas (princípio da eficiência), 

políticas (afirmação perante os demais Estados e ante os Organismos 

Internacionais) e mesmo administrativas. 

As circunstâncias acima delineadas, relativas ao Brasil, são 

compartilhadas por outros países da Civil Law, sobretudo os “latinos”. Nestes se 

encontram duas experiências recentes, proveitosas, que revelam uma assimilação 

da “mediação” do modelo anglo-saxão. É o caso da Argentina. A Lei nº 24.753, de 

04 de outubro de 1995, regulamentada pelo Decreto nº 1.021/95, instituiu a 

                                                                                                                                                     
ambiente, trabalho, desenvolvimento dos países de terceiro mundo. No plano internacional são bem 
conhecidas a Greenpeace (que atua na defesa do meio ambiente e ecologia), a Anistia Internacional (que 
opera na defesa dos direitos humanos) e os Médicos Sem Fronteira (na defesa da saúde).  
115 Justiça seja feita: impulsionada pelo pontificado de João XXIII (1958-1963), pela renovação do Concílio 
Vaticano II (1962-1965) e pela Conferência Episcopal Latino-Americana de Medelín (1968), a Igreja Católica 
(Apostólica Romana) do Brasil tem investido na criação das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e 
pastorais sociais (v.g. do menor) como uma maneira de tirar do imobilismo seus adeptos e de colocá-los como 
colaboradores ativos da Providência Divina, despertando, com isso, uma consciência política mais 
participativa e chamando-os a uma atitude positiva: da conscientização à ação. 
116 Há, também, expectativas espúrias, como as dos grandes financistas internacionais que vêem na Justiça 
obstáculo para o êxito de suas propostas e por isso “pressionam”  os meios políticos e a mídia contra o 
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“Mediação Prévia Obrigatória” (salvo para os casos do art. 2º, em relação aos 

quais é inadmissível, e para as hipóteses do art. 3º, execução e despejo, para as 

quais é facultativa117), pelo prazo de cinco anos. Por esse modelo, exige-se o 

esgotamento prévio dos meios suasórios como condição para o ingresso em juízo.  

Aqui o procedimento é absolutamente diferente do modelo anglo-

saxão. Na verdade, o Estado ainda está intermediando e custeando a “mediação”, 

regulando-a expressamente e tutelando-a, sob a égide do Ministério da Justiça. O 

mediador é obrigatoriamente um advogado (art. 16 da Lei), devidamente inscrito 

no “Registro de mediadores”. O ritual ainda segue fórmulas e observa a seguinte 

ordem (art. 4º usque 14):  

1) apresentação de reclamação por escrito (segundo padrão 

previamente aprovado) à “Mesa de Recepção”;  

2) distribuição  a um dos mediadores legalmente habilitados, e a 

fixação do juízo competente para o caso de não haver acordo;  

3) dentro de 03 (três) dias a “Mesa” remete a reclamação ao 

“mediador”;  

4) este, no prazo de dez dias do recebimento da comunicação, 

marca uma audiência;  

5) as partes devem comparecer pessoalmente à audiência (quem 

faltar arcará com uma multa correspondente a duas vezes a 

retribuição básica do mediador);  

6) celebrado o acordo, será reduzido a escrito e assinado pelas 

partes, “mediador” e “letrados”;  

7) em caso de descumprimento de acordo, será passível de 

execução no juízo competente.  

                                                                                                                                                     
Judiciário. Mas estes interesses igualmente são desconsiderados no presente trabalho porque extravasam 
seus limites e porque são complexos e mereceriam um trabalho específico. 
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Percebe-se que o modelo argentino está muito próximo do modelo 

em vigor em nossos Juizados Especiais de Pequenas Causas (Lei 9.099/95). 

Mutatis mutandis, é quase o mesmo. O Decreto Regulamentar da Lei argentina foi 

indisfarçavelmente técnico (jurídico-processual). Adotou uma nomenclatura 

processual e regulou os atos da mediação como se fossem “atos processuais” 

(CPC, arts. 154-261), estabelecendo regras como o lugar da mediação (escritório 

do mediador, art. 12),118 o tempo (o prazo para a mediação é de 60 dias, art. 9º da 

Lei; seu trâmite ocorrerá nos dias úteis “judiciais” (sic), salvo acordo em contrário 

das partes e do mediador”).119 

Uma leitura atenta do padrão argentino não é, portanto, muito 

animadora porque continua a prestigiar a intervenção estatal. Será, oxalá, um 

passo importante na descentralização do Estado. Mas a descentralização pela 

simples ampliação da atividade estatal não tem apresentado resultados 

satisfatórios. Veja-se a experiência brasileira: o DL 200/67 descentralizou a 

administração direta pela criação de “entes” como as autarquias, fundações 

públicas e empresas públicas, com as quais se esperava uma administração 

indireta, mas o resultado foi decepcionante; estes entes para-estatais acabaram 

encarnando os mesmos defeitos das estatais (burocracia, ineficiência, dispendioso 

quadro de pessoal com as mesmas vantagens dos servidores estatais...).  

De um modo ou de outro, não se pode esquecer que o modelo 

argentino é mandatório (obrigatório ex vi legis) e oficial, enquanto o modelo anglo-

saxão é espontâneo e informal.  

Autêntica e expressiva mediação, digna de ser adaptada, é a 

experiência chilena, que envolve tanto a sociedade civil como o setor público e 

tem como fundamento o resgate integral da cidadania, vista sob uma ótica de 

direito de participar da gestão cotidiana de agentes e programas do público, 

deixando de contentar-se com a mera atividade eleitoral. Nela,  

                                                                                                                                                     
117 Confiram-se os textos legais no anexo. 
118 Ter um escritório constitui um dos requisitos para ser mediador (art. 21, § 3º). 
119 A forma, o tempo e o lugar dos atos processuais são disciplinados nas Leis Processuais. 



   

 

  87
 

 

“Os direitos reivindicados e as situações conflitantes 

apresentadas têm como espaço de resolução a comunidade, e como atores 

e partes implicadas, a institucionalidade –tanto ‘pública governamental’ 

como ‘pública-privada’ – municipal e provincial (....) privilegiando a 

convivência pacífica ao invés da confrontação”.120 

Compreendendo que o Estado não é o exclusivo responsável pela 

satisfação das necessidades públicas, o setor privado assumiu papel fundamental 

e desenvolveu programa de orientação e assessorias jurídicas e mediações como 

soluções pré-judiciais para resolver a maioria das demandas que afetam a 

convivência familiar, vicinal e comunitária. Com isso, ao mesmo tempo em que 

está desobstruindo a jurisdição, com a preservação e até, por paradoxal que 

possa parecer, revalorizando a cidadania e dando espaço a que causas públicas 

relevantes sejam solucionadas por novos institutos como o recurso de proteção 

(constitucionalmente previsto), que permite o controle do cidadão na gestão 

pública.121  

Seja como for, entretanto, a mediação constitui alternativa de 

eliminação das lides sem a intervenção estatal (ou com esta interferência 

mitigada). Não se trata privatização da justiça, como apressadamente se poderia 

rotular, mas de reconhecimento de uma realidade inafastável: a necessidade de 

descentralizar um serviço que pode ser melhor prestado extra-oficialmente, sem 

que isso implique demérito para a tradicional (a tradição é atávica ao direito) 

jurisdição. 

Ademais, a mediação confirma a natureza política reconhecida ao 

processo122 com as vantagens não só de prevenir, diminuir ou eliminar as lides, 

mas, principalmente, ensejar o progresso da comunidade sem a intervenção oficial 

do Estado (com todos os seus inconvenientes). 

 

                                                 
120 COX URREJOLA, Sebastián. Políticas sociais e justiá comunitária – ações de interesse público a partir da 
sociedade civil no Chile. In: PEREIRA, Luiz Carlos Bresser; GRAU, Nuria Cunill. O público não-estatal na 
reforma do Estado. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1999 
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444...333...   FFFooorrrmmmaaasss   aaalll ttteeerrrnnnaaattt iiivvvaaasss   dddeee   sssooollluuuçççãããooo   dddeee   cccooonnnfff lll iii tttooosss:::   vvviiisssãããooo   pppaaannnooorrrâââmmmiiicccaaa   

 

As formas alternativas de solução de conflitos, conhecidas pelas 

iniciais A.D.R. (Alternatives Disputes Resolutions), têm despertado ao longo do 

globo terrestre, sobretudo nos países do Ocidente ou afeitos à cultura ocidental, 

significativo interesse, tendo os Estados incrementado a sua atuação por meio de 

produção legislativa.  

O sucesso dessa opção tem-se revelado promissor na composição 

de conflitos entre pessoas oriundas das “instituições totais”, denominação dada 

pelos sociólogos para identificar determinados locais, como escolas, escritórios, 

hospitais, bairros urbanos, aldeias, vizinhança, nos quais os seus integrantes 

mantêm contato diário, onde as queixas são muitas e variadas. 

Os conflitos de interesses estabelecidos nessas “instituições totais” 

não podem ser resolvidos com a fuga pelo insatisfeito da instituição porque 

implica, geralmente, perda do emprego, mudança do seu local de trabalho, 

separação de amigos e familiares. 

A solução contenciosa também não se revela a melhor via, pois 

conduz à animosidade entre seus integrantes, fator este indesejável para quem 

precisa viver e conviver diariamente num ambiente onde deve imperar a 

cordialidade. 

A tendência, então, foi buscar a solução para suas disputas nas 

A.D.R., que permitem uma composição pacífica, e mais vantajosa para os 

interessados. 

                                                                                                                                                     
121 O modelo chileno será tratado de modo mais completo mais adiante, no quadro de Direito Comparado. 
122 DINAMARCO, Candido Rangel. A instrumentalidade do processo. São Paulo: Malheiros, 1993. 
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Várias formas alternativas são amplamente utilizadas em vários 

países do Ocidente e do Oriente, seja o Commom Law ou o Civil Law. Mas é 

preciso em ambos os sistemas distinguir  

“procedimentos e organismos que têm como escopo 

precípuo o de facilitar o acesso à justiça – e que acabam exercendo função 

de conciliação – dos órgãos especificamente encarregados da função de 

conciliação e mediação”.123  

Exemplos do primeiro são os Registrar das County Courts inglesas, 

encarregadas do pre-trial: incumbidos desde as County Courts Rules de 1891 para 

funcionar como árbitros em causas de pequena expressão ou a pedido das partes. 

Nos Estados Unidos foram instituídos arbitramentos obrigatórios para os Small 

Claims, constituídos de advogados indicados pela ABA e o pre-trial. Quanto aos 

segundos, consoante a emérita processualista Ada Pellegrini:  

“No quadro dos órgãos especificamente encarregados da 

função de conciliação extrajudicial, com competência geral, é notável a 

experiência norte-americana dos Neighborhood Justice Centers, criados no 

governo Carter em Atlanta, Kansas City e Los Angeles, para os litígios de 

pequena expressão econômica. O principal caráter desses órgãos é sua 

facultatividade, tentando-se a conciliação e a arbitragem somente a pedido 

dos interessados. Ao lado dos Centers, por iniciativa dos governos locais, 

foram criados ultimamente mais de 140 centros de conciliação que se 

espalham pelos EUA, todos tendentes a possibilitar à população a solução 

de seus conflitos, sem necessidade de buscar o Judiciário.  

                                                 
123 GRINOVER, op. cit.  1990, p. 211. 
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Via de regra, o mediator apresenta-se como um terceiro, que 

refoge ao juízo do legal e do justo, buscando sobretudo atingir uma solução 

prática aceitável pelas partes”.124  

 

 

 

444...333...111...   –––   AAA   EEExxxpppeeerrriiiêêênnnccciiiaaa   AAAmmmeeerrriiicccaaannnaaa   

 

Nos Estados Unidos, a conciliação e a mediação possuem campo de 

atuação expressivo. 

A conciliação norte-americana nasceu da seguinte forma: a idéia do 

juízo prévio remonta ao século XIX, quando surgiu na Inglaterra. Foi introduzida 

nos Estados Unidos por dois magistrados progressistas – Ira W. Jayne e Joseph 

A. Moynhan – do Tribunal de Apelação de Michigan, em Detroit. Impressionados 

pelo fato de estarem julgando casos que havia quatro anos se achavam 

pendentes, começaram eles a convocar os advogados das partes, antes do juízo, 

para discutir, sem formalidades, os meios de conciliação e simplificação. Os 

resultados foram surpreendentes. 

Sob a influência do Presidente da Suprema Corte, do Chief Justice, 

Warren Burgu, e do Reitor da Universidade de Harvard, vários tribunais federais e 

estaduais dos Estados Unidos criaram programas de mediação ou arbitragem. 

A American Bar Association, fundada há mais de um século, em 

21/08/1878, é a maior organização voluntária profissional do mundo, encorajou a 

criação dos neighborhood justice centers e das multi-door courthouses e tem uma 

seção dedicada ao estudo e regulamentação das A.D.R., a Section of Dispute 

                                                 
124 Idem, ibidem. 
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Resolution. Especificamente sobre mediação, a ABA vem desde o ano de 1971 

desenvolvendo esforços para a sua instalação, e no Encontro do Meio de Ano de 

1997 aprovou resoluções com vistas a uma expansão das A.D.R. em todos os 

setores do Poder Judiciário norte-americano, no modelo espontâneo e não-

mandatório.  

Também a American Arbitration Association, com sede em Nova 

Iorque, desde 1926 presta assistência técnica a pessoas e instituições 

interessadas e oferece treinamento em técnicas de negociação. 

As Universidades, por sua vez, criaram cursos onde se ensinam 

essas técnicas alternativas, de longo alcance numa sociedade democrática. Ainda 

nos Estados Unidos da América é freqüentemente utilizado o mini-trial, no qual as 

partes submetem o caso a um conselheiro neutro, ou até a um júri de imitação 

(mock jury), que são os chamados summary jury trials. 

Ressalta-se, também, o trabalho democrático dos advogados com a 

criação de law communes, isto é, escritórios de atendimento ao público, com 

verdadeiro caráter de assistência jurídica, capazes de defender os pobres em 

questão de inquilinato, invasão de terras e residências abandonadas, num serviço 

de esclarecimento que impeça a proliferação de demandas inúteis. Esses 

escritórios são descentralizados e próximos aos pontos de estrangulamento 

(guetos, favelas etc.) e têm, ainda, por finalidade também a modificação de 

jurisprudência (leading case). 

A lista é variável, haja vista que os Estados Federados têm 

competência para legislar a respeito da matéria. Variáveis, também, têm sido seus 

resultados. Uma das mais promissoras é a neutral expert factfinding que consiste 

numa avaliação por peritos particulares sobre determinadas controvérsias, 

emitindo um laudo, particularmente utilizado em questões que envolvem 

propriedade intelectual, registro de marcas e patentes e desenho industrial, 

principalmente porque envolvem “segredo industrial”, e a confidencialidade da 

mediação impede o acesso da concorrência às discussões travadas.  
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444...333...222...   –––   NNNooo   CCCaaannnaaadddááá   

 

O Canadá também faz uso das A.D.R., como informa Mauro 

Cappelletti, através das “Rules of Civil Procedure”, que encorajam as partes a 

negociar o resultado do processo. Se o autor ou o réu faz promessa de acordo, 

recusado pela outra parte, esta é “punida” (com o aumento das custas a serem 

pagas ao adversário), se o resultado do processo não impede ou supera o que lhe 

adviria da aceitação da proposta. 

A mediação é utilizada na audiência preliminar (pre-trial conference) 

e nas causas de família, quer perante os mediadores do Tribunal ou mediadores 

particulares. Para cuidar de arbitragem, foi criado em Toronto um Tribunal Privado, 

composto de advogados experientes e juízes aposentados. 

 

 

444...333...333...   –––   NNNaaa   FFFrrraaannnçççaaa   

A França instituiu os “conciliadores da justiça” como “profissão 

judiciária” em 1978 pelo Decreto nº 78.381, de 20 de março. Recentemente, 8 de 

fevereiro de 1995, editou a Lei nº 95, relativa à organização das jurisdições de 

processo civil, penal e administrativo, em cujo capítulo 1º inseriu normas para a 

conciliação e a mediação judicial (arts. 21/25). No próprio Código de Processo 

Civil (“novo”), de 5 de dezembro de 1975, foi acrescentado o título VI Bis no título 

III, por força do Decreto n.º 96.652, de 22 de julho de 1996, que trata da mediação, 

vizinha topograficamente da conciliação (arts. 127/131, título VI).  

No processo penal francês, importante passo acaba de ser dado 

nessa direção ao legitimar o Ministério Público (Procureur de la République) a agir 

como “mediador” em causas penais antes do oferecimento da denúncia (CPP, art. 

42) e editar a Circular de 18 de outubro de 1996 “relativa a procedimento de 

habilitação de mediadores penais e das condições de exercício das funções de 
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mediador” em circunstâncias bastante avançadas (não elege uma categoria 

profissional, mas prestigia pessoas “suscetíveis de dialogar com todas as classes 

da população”; exige “maturidade”; não estabelece limite etário, nem discrimina 

nacionalidade).  

Mais: recentemente instalou “Casas de Justiça e Direito” cujo objetivo 

é “revalorizar o direito e facilitar seu acesso”. Esta iniciativa é significativa. 

Consistiu em criar nas comunidades espaços destinados à diminuição da violência 

e, concomitantemente, auxílio às vítimas. Confira-se a exposição de motivos:  

“Criarão ocasião para facilitar o acesso dos cidadãos a seus 

direitos e responder melhor aos pequenos litígios da vida cotidiana que 

continuem a degradar o clima local. Vão também aumentar a compreensão 

das decisões da justiça e torná-las mais eficazes. Sob esta perspectiva, o 

tratamento dos atos delituosos pode especialmente revestir diversas formas 

que, independentemente das decisões judiciais, são a expressão de uma 

política de prevenção da reincidência nas regiões expostas à delinqüência 

cotidiana. Entre as diferentes maneiras de intervenção específica que 

emanam da autoridade judiciária, e especialmente do Ministério Público, 

ensejam uma resposta rápida e adequada à pequena e média delinqüência, 

constitui a criação da Casa da Justiça, um modo particular de 
responder a um largo objetivo de pacificação social na zona 
geográfica concernente” (acento acrescentado).125  

Esta Casa da Justiça não constitui “entidade jurídica” (art. 9º). 

Representa uma atividade complementar da justiça, quer auxiliando e amparando 

as vítimas, quer informando as pessoas de seus direitos (arts. 7º e 8º), orientando-

se preferencialmente pela prevenção e reparação (art. 4º, § 2º), quer mesmo por 

uma intervenção “eventual” dos magistrados do Judiciário (magistrats du siège). 

Legitima-se o Promotor de Justiça (magistrat du parquet) a valer-se de “outros 

intervenientes habilitados (conciliadores, associações, organizações sociais)” a 

cooperar nesta atividade.  

                                                 
125 Cf. Morais, Jose Luis Bolzan, op. cit. 1999, p. 274. 
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Esta experiência já se apresenta mais amadurecida sob todos os 

pontos de vista. Nela o Estado mantém sua autoridade ao deslocar agentes à 

comunidade, onde passarão a atuar em colaboração com ela, de maneira até 

informal, mas, quando necessário, intervindo com o emprego do “poder de polícia”. 

Ou seja, mantém a estrutura jurídica intocada, respeita a comunidade em sua 

constituição natural e interage. Aí, sim, o Estado atua como GARANTE da 

sociedade, numa intervenção horizontal e não apenas vertical (de cima para 

baixo). 

O médiateur já era conhecido na experiência francesa desde 1955, 

considerado auxiliar do juiz, mas pouco acionado. Redimensionada sua atividade, 

consoante novos conceitos internacionalmente admitidos, deixará de ter atuação 

incidental ou preparatória da jurisdição para assumir sua verdadeira identidade. 

 

 

444...333...444...   –––   NNNaaa   AAAllleeemmmaaannnhhhaaa,,,    EEEssspppaaannnhhhaaa   eee   III tttááálll iiiaaa   

 

A conciliação e a mediação têm presença, também, no direito 

alemão, no espanhol (salvo as exceções previstas nos arts. 460, 461 e 462 da 

LEC (Ley de Enjuiciamiento Civil),126 nos quais há obrigatoriedade de conciliação 

                                                 
126 Art. 460. Antes de promover un juicio declarativo deberá intentarse la conciliación ante el juez municipal 
competente.  
Excetuanse:  
1º) Los juícios verbales; 
2º) Los juícios declarativos que se promuevan como incidente o consecuencia de otro juício o de un acto de 
jurisdicción voluntaria. 
3º) Los juícios en que sean demandante o demandados la hacienda pública, los municipios, los 
establecimientos de beneficencia y, en general, las corporaciones de carácter público. 
4º) Los juícios en que están interesados los menores y los incapacitados para la libre administración de sus 
bienes.  
5º) Los que se promuevan contra personas desconocidas o inciertas, o contra ausentes que no tengan 
residencia conocida, o que residan fuera del territorio del juzgado en que deba entablarse la demanda. En 
este último caso, si los litigantes residen en un mismo pueblo, deberá intentarse la conciliación.  
6º) Los juícios declarativos que se promuevan para reclamar la nulidad o el cumplimiento de lo convenido en 
acto de conciliación. 
7º) Los juícios de responsabilidad civil contra jueces y magistrados. 
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perante o Juiz Municipal) e no italiano (neste está incluído no Código Civil no livro 

das obrigações). 

 

 

444...333...555...   –––   NNNaaa   ÁÁÁsssiiiaaa   

 

O Japão, país de jurídica tradição conciliatória, comprova que uma 

sociedade altamente industrializada pode muito bem adaptar-se à justiça 

coexistencial. Lá se desenvolve, cada vez mais, o instituto da conciliação e se 

introduzem novos tipos de métodos alternativos de solução de litígios, quer no 

âmbito judicial quer nos órgãos administrativos. Cada Tribunal institui sua junta 

conciliadora, cujas estatísticas mostram número expressivo de resolução de 

conflitos. O Comitê de Conciliação foi instituído pela Lei de Conciliação Civil (Civil 

Conciliation Law), em 1953. 

Outro país asiático onde se observa tendência crescente para a 

justiça conciliatória é a China, especialmente no tocante à arbitragem em causas 

comerciais. 

444...333...666...   –––   NNNaaa   AAAmmmééérrriiicccaaa   LLLaaattt iiinnnaaa      

 

                                                                                                                                                     
8º) Los juícios de arbitros y de amigables componedores, los universales, los ejecutivos, de desahucio, 
interdictos y de alimentos provisionales.  
 
Art. 461. No será necesário el acto de conciliación para la interposición de las demandas de tanteo, de 
retracto y de cualquiera otra que sea urgente y perentoria por su naturaleza. Mas si hubiere de seguirse pleito, 
se exigirá el acto de conciliación  o la certificación de haberse intentado sin efecto.  
 
Art. 462. El juez no admitirá demanda a que no se acompañe certificación del acto de conciliación, o de 
haberse intentado sin efecto en los casos en que por derecho corresponda.  
 
Serán no obstante, válidas y subsistentes las actuaciones que se hayan practicado sin este requisito, salvo la 
responsabilidad en que el juez haya incurido, pero se procederá a la celebración del acto en cualquier estado 
del pleito en que se nota su falta.  
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Na América Latina despontam as experiências: 1) da Argentina, que 

instituiu pela Lei nº 24.573, de 04/10/95, a conciliação e a mediação, com caráter 

obrigatório, pelo prazo de cinco anos, para as demandas que se iniciem a partir de 

sua vigência, como regra (salvo as exceções do art. 2º); 2) da Colômbia, que 

anteriormente já tinha adotado este modelo pela Lei nº 23/91 que criou “Centros 

de Conciliação e Composição Amigável”; e 3) do Chile, que merece tratamento 

específico.  

Interessante experiência da mediação em sua mais lata acepção é 

narrada por Sebastián Cox Urrejola127 (apud PEREIRA e GRAU, 1999). 

Desacreditando no sistema jurídico/judicial chileno, tido como ineficiente, 

discriminatório, arbitrário, lento e corrupto, mais temido que respeitado, a 

sociedade civil128 acabou encontrando mecanismo de auto-regulação social  para 

resolução dos conflitos que afetam a convivência familiar, vicinal e comunitária, 

por meio de solução pré-judicial de orientação, assessorias sociojurídicas e 

mediação oportuna, envolvendo agentes públicos não necessariamente com 

formação jurídica e profissionais liberais em geral (advogados, educadores, 

sociólogos, comunicadores e outros).  

Percebendo “que o direito, no quadro de um regime democrático, 

pode ser um instrumento eficaz para a superação da pobreza, o melhoramento da 

qualidade de vida e a convivência pacífica da população”, profissionais liberais 

fundaram a FORJA (“corporação, sem fins lucrativos, de formação jurídica para a 

cidadania e a democracia”), com vistas ao desenvolvimento de uma ampla reforma 

estrutural em reação àquele quadro caótico referido, a partir da campanha “Todos 

pela Justiça para Todos” (1992/93), quando se iniciou o programa “Ações Cidadãs 

                                                 
127 Cox Urrejola, op. cit. 1999, p. 191-209.  
128 Interessante, a propósito, a evolução do conceito de sociedade civil apresentado por Bresser Pereira: “A 
sociedade civil era vista pelos filósofos iluministas como símbolo de sociedade política, em oposição à 
sociedade ou ao estado de natureza. A partir de Hegel, a sociedade civil vem sendo entendida como terceira 
esfera entre o Estado e o mercado – este constituído pelas empresas e os consumidores. Existe algo de 
verdade nessa posição, mas é importante ver a sociedade civil como a sociedade organizada e ponderada de 
acordo com o poder que detenham os diversos grupos e indivíduos. A sociedade civil é, de fato, um conceito 
político, já que envolve poder. É formada por indivíduos com poder derivado de sua riqueza, de seu 
conhecimento ou de capacidade organizadora, por organizações corporativas e por entidades públicas não-
estatais, do terceiro setor (....)” (PEREIRA, Luis Carlos Bresser; GRAU, Nuria Cunil. O público não estatal na 
reforma do Estado. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1999. p. 19-20). 
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pela Justiça e a Democracia”, que em sua mobilização e execução associa 

municípios, organizações comunitárias, instituições governamentais e não-

governamentais. Uma de suas principais realizações foi a adoção do projeto 

“Habitação Sócio-Jurídica e Protagonismo Cidadão de Líderes e Organizações 

Comunitárias”. Consiste  

“na capacitação sociojurídica de líderes comunitários, que, 

organizados e reconhecidos juridicamente como associações comunitárias 

e orientadores jurídicos em centros jurídicos vicinais, prestam consultas em 

matérias sociojurídicas e ajudam seus vizinhos e familiares na resolução 

pré-judicial de conflitos”.  

Trabalham com líderes comunitários que reúnam as seguintes 

capacidades: liderança pessoal e social, associativismo e trabalho em redes, 

honestidade e serviço comunitário, cidadania e interesse público, gratuidade e 

eficiência no trabalho, desenvolvendo, para tanto, cuidadoso programa que se 

manifesta em três momentos “com conteúdos temáticos, metodologias de trabalho 

e objetivos que, sendo específicos a cada um, guardam relação de continuidade e 

conjunto”:  

 1ª etapa: mobilização e seleção dos postulantes (futuros 

orientadores) e início da capacitação (assinatura de convênio de 

colaboração entre o município, a Forja e o candidato é o 

momento de maior solenidade);  

 2ª etapa: curso de capacitação que se desenvolve em sete 

módulos temáticos (35 unidades teórico-práticas), 

compreendendo mais de 40 sessões num total de 168 horas-aula;  

 3ª etapa: os orientadores formam uma organização comunitária 

(Associação de Orientadores Jurídicos) a serem devidamente 

registradas nos municípios nos quais passam a ter existência e 

reconhecimento.  

Esses cidadãos,  
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“capacitados técnica e juridicamente, e organizados como 

dirigentes orientadores jurídicos (DEJs) em seus consultórios jurídicos 

vicinais (CJVs), que assumem a tarefa de informar e orientar sobre direitos 

e ajudam a resolver muitos problemas e conflitos, em nível familiar, 

trabalhista e vicinal, principalmente, afetam a vida e as relações entre os 

membros da comunidade”.129  

Relata o autor em evidência que os orientadores e consultórios 

jurídicos vicinais intervieram fundamentalmente em quatro áreas:  

1) orientação e apoio;  

2) resolução consensual de conflitos (mediação, “quer entre os 

cidadãos, quer entre estes e as entidades e instituições públicas, 

em nível municipal e provincial”);  

3) articulação e ação acordada com outros (encaminham as 

pessoas cujas situações e conflitos não podem atender às 

instituições e organismos competentes);  

4) fiscalização e controle cidadão (com “outras organizações 

comunitárias, identificam, selecionam e priorizam as situações 

mais importantes que afetam a convivência em nível comunitário 

e que correspondem a deficiências ou omissões da autoridade”).  

No âmbito municipal e nos governos provinciais, assistentes sociais e 

funcionários são treinados a  

“atender e informar o público sobre os procedimentos e 

antecedentes para exercer seus direitos. No âmbito de serviços e órgãos 

especializados – do Trabalho, da Mulher, de Jovens, de Camponesas, de 

Indígenas, de Consumidores, do Orçamento, da Educação, da Habitação, 

da Saúde – que trabalham descentralizadamente em nível provincial e 

comunitário, são outras pessoas especialmente encarregadas que devem 

                                                 
129 COX URREJOLA, op. cit. p. 199-200. 
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assumir essa importante tarefa de interesse público: dar informação e 

orientação sociojurídica à população”.130 

Esta mobilização, segundo o autor em comento, foi possível graças a 

uma exitosa campanha de conscientização da cidadania e de alteração de seu 

enfoque, deixando de ser “mera e fundamentalmente eleitoral para outra decisória 

e fiscalizadora”.131 O “protagonismo cidadão” consiste no “processo através do 

qual o cidadão contribui de maneira permanente para determinar as prioridades de 

acionamento do Estado, para definir suas respostas às demandas sociais e para 

influenciar as modalidades de satisfação das necessidades públicas”. A 

participação do cidadão assume a feição de exercício de seu direito público e não 

de mera concessão da autoridade, num “contexto de um processo constante de 

construção/recuperação de um poder cidadão eficaz na sociedade civil”, dentro de 

um quadro de retorno ao Estado Democrático de Direito.  

Com efeito, o modelo exposto comporta, evidentemente, o ilustre 

autor não o nega, antes o admite expressamente, “reações de repúdio” de “alguns 

setores da associação profissional dos advogados (em todo caso parciais e 

minoritários)” e “dos setores sociais mais empobrecidos e isolados pelo 

sistema”,132 mas seguramente é irreversível. 

Este sistema combina, como se percebe, a iniciativa privada e 

autoridades, atuando de modo construtivo com vistas a um melhoramento da 

sociedade. Tanto que já se encontra em fase de expansão. Ainda conforme Cox 

Urrejola,  

“Recentemente foi elaborada uma proposta – Mobilização e 

Plataforma de Trabalho: Ações Cidadãs para o Acesso à Justiça, à 

Superação da Pobreza e à Democracia – que é um convite para ultrapassar 

                                                 
130 Idem, 197-198. 
131 Idem, p. 193. 
132 Acrescenta que “Há aqueles que, por zelo profissional, consideram prejudicial à profissão e à imagem dos 
advogados permitir que qualquer cidadão possa conhecer e fazer uso do direito. Os elementos de gratuidade 
e de serviço comunitário se convertem então no ‘risco de politização e de caudilhismo’ que implicariam 
obrigatoriamente essas práticas sociais, no dizer dos opositores”  e que “Há também aqueles que consideram 
e valorizam a ação social do Estado a partir de uma perspectiva exclusivamente assistencial, e o direito como 
uma ciência e uma técnica de acesso e exercícios seletivos (profissional e institucional)”.  
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o âmbito das ações experimentais nos microespaços locais e para analisar 

e implementar mudanças nos programas e políticas públicas em nível 

nacional. Essa mobilização e plataforma teve extraordinária acolhida no 

mundo institucional, governamental e universitário em especial. Dos 

diálogos abertos se podem esperar importantes e novos desenvolvimentos 

da proposta”.  

   

   

444...444...   MMMeeedddiiiaaaçççãããooo   eee   ooouuutttrrraaasss   FFFooorrrmmmaaasss   AAAlll ttteeerrrnnnaaattt iiivvvaaasss   dddeee   CCCooommmpppooosssiiiçççãããooo   dddooosss   CCCooonnnfff lll iii tttooosss   dddeee   

IIInnnttteeerrreeesssssseeesss   

 

São catalogadas oito A.D.R.s no Direito norte-americano: 1) 

Adjudicatory processes; 2) Court Annexed Arbitration; 3) Private Tribunals; 4) 

Ombudsperson; 5) Fact-finding; 6) Negociation; 7) Mediation e 8) Conciliation. 

Além delas, há quatro alternativas consideradas mistas: 1) Mediation-

Recommendation; 2) Mediation-Arbitration; 3) Mini-trial; e 4) Summary Jury Trial. 

Serão abordadas apenas as mais próximas ao Direito brasileiro, por questão de 

praticidade. 

O Direito brasileiro, apresenta poucos e tímidos instrumentos 

extrajudiciais de composição de litígios, porém eles despontam como efetivos na 

composição dos conflitos. São eles: os juizados especiais, o juízo arbitral, a 

execução hipotecária do DL70, o CADE, o PROCON, a consignação extrajudicial, 

dentre outros. 

Está havendo evolução e já surgem escritórios especializados em 

mediação nas principais capitais do país (Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, 

Porto Alegre, Curitiba, Goiânia, Cuiabá, Campo Grande, Fortaleza e Brasília). 
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444...444...111...   –––   AAArrrbbbiii tttrrraaagggeeemmm   

 

Instituto de origem antiga, cujas formas e terminologia características 

foram desenvolvidas por juristas canonistas, sob influência dos modelos no Direito 

Romano, nos finais do século XII.133 

A arbitragem baseia-se no acordo de vontades entre as partes, que 

designam um ou mais árbitros, para formar o juízo arbitral, com a finalidade de 

solucionar um litígio entre elas surgido, desde que verse sobre questões em que é 

permitido transigir, obrigando-se a acatar a decisão prolatada.  

A arbitragem compreende: - a fase pré-arbitral (cláusula 

compromissória e compromisso); - a formação do juízo arbitral; - o procedimento 

utilizado para resolver a controvérsia havida entre as partes; e - o laudo arbitral, 

que obriga os contratantes, contudo, para surtir todos os efeitos de uma sentença 

deve ser homologado pelo Juiz togado. 

O Brasil já conhecia a arbitragem desde as Ordenações Filipinas, 

embora, àquela época, estivesse ultrapassado em termos de técnica legislativa. 

Em 1850, o Código Comercial fez referência à arbitragem, submetendo, 

obrigatoriamente, ao juízo arbitral as questões sociais que surgissem entre sócios, 

durante a existência da sociedade. Com o advento do Regulamento 737, de 1850, 

passou-se a distinguir entre arbitragem voluntária e necessária sendo, em 1866, 

abolida a forma obrigatória. Com a proclamação da República, os estados 

brasileiros passaram a elaborar seus Códigos de Processo, recebendo a 

arbitragem tratamento processual diferenciado. Com a promulgação do Código de 

Processo Civil em 1916, foi disciplinado o procedimento do compromisso arbitral 

facultativo que pouco foi alterado com o advento do Código de Processo Civil de 

1973. 

                                                 
133 Cf. PAWELL, E. apud HESPANHA, op.cit. 1993. 
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Não se usa adequadamente no Brasil a arbitragem. Por isso, o 

resultado é diferente do alcançado pelos países desenvolvidos onde o instituto é 

ampla e proveitosamente utilizado. Vários fatores se apresentam como forma de 

estímulo ao uso da arbitragem, dentre eles, a instalação do Mercosul. Realmente, 

o Decreto nº 1.878, de 26/04/96, traz, no item 7 do Acordo que o acompanha, 

previsão para aplicação de negociações diretas e de  grupo de peritos. 

Sobre o instituto da arbitragem, Osvaldo Alfredo Gozaíni enfatiza a 

sua utilização desde os tempos bíblicos: 

“Ocurre que la institución toma cuerpo en las más antiguas 

disposiciones de derecho, yacer en las mismas voluntades humanas que 

preferían concordar sus entredichos sobre la base del consejo de otra 

persona de confianza. 

Por eso, ya las inscripciones babilónicas, como los relatos 

bíblicos y el sistema romano, tenían referencias sobre el arbitraje. En 

verdad, la historia de la humanidad nos muestra la recurrencia hacia el 

modismo y esos juicios remotos eran observados con los dioses griegos al 

designar a Paris para resolver sobre la belleza de Venus, Juno y Minerva. 

O entre los hebreos, que según el texto del Génesis debía interceder ante 

la crisis suscitada entre Jacob y Laban. O en la Atenas regida por las Leyes 

de Solón, que hablaba de arbitrajes privados y públicos, entre otros 

antecedentes remotos. 

Este es el nascimiento estricto del arbitraje, y se compadece 

con la etimologia que la palabra tiene. Esto es, adbiter, formada por la 

proposición ad y arbiter, que significa tercero que se dirige a dos litigantes 

para entender sobre su controversia”.134 

Depois de discorrer acerca das teorias contratualista e 

jurisdicionalista da arbitragem, e da teoria mista que a considera instituição de 

jurisdição voluntária, decide-se por sua índole eminentemente privada. Eis o que 

sustenta:  

                                                 
134 GOZAÍNI, op.cit. 1995, p. 113-115. 
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“El arbitraje no poderia ser jurisdicional, ni la actividad 

cumplida un proceso. Lo primero porque la jurisdicción es una garantia que 

reporta el orden constitucional de un Estado permitiendo que los individuos 

tengan la possibilidad de resolver sus conflictos ante un tercero imparcial, 

designado por el Estado en uno de sus poderes judicial, o tribunales 

administrativos, en su caso  e independiente de la simple voluntad de las 

partes. 

Lo segundo, porque también el proceso es una garantía. La 

real posibilidad del justiciable de contar con un mecanismo de tutela 

previamente establecido y conocido por todos que es anterior al conflicto 

mismo, y, por tanto, pervive a las fórmulas que las partes quieran atribuírse. 

En todo caso habría un procedimiento, pero enmarcado en el 

perímetro de los derechos disponibles, dentro de los cuales, justamente, no 

se encuentran las formas y solemnidades del proceso judicial. Tampoco es 

jurisdiccional la función del árbitro. Y en esto es preciso insistir en la 

diferencia que se debe hacer para reconocer cuándo hay jurisdicción (como 

poder-deber del Estado) y cuándo funciones jurisdiccionales (por ejemplo, 

las que realiza la administración pública al resolver situaciones críticas del 

administrado). 

En efecto, la naturaleza constitutiva del arbitraje no puede 

ser punto de arranque para establecer su esencia, porque puede originarse 

en el acuerdo de voluntades libremente concertadas (arbitraje voluntario), o 

bien ser fructo de una disposición legal o contractual según lo imponga el 

ordenamiento jurídico (arbitraje legal, como en los casos de los arts. 1627 

del Código Civil, 179, 180 y 182 del mismo cuerpo jurídico; 457, 1471 y 476 

del Código de Comercio, etc.) o lo hayan estipulado las partes con 

anterioridad (compromiso arbitral). 

Asimismo, definir por las formas no es buen indicativo, ni 

otorga seguridad alguna. Si al proceso arbitral se lo pudiere pensar 

jurisdiccional porque, en suma, resuelve conflictos intersubjetivos en virtud 

de un procedimiento selectivo, caeríamos en el error de confundir el 

aspecto exterior con las vivencias que se desenvuelven internamente. 
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Un árbitro no hace justicia, ni crea derecho, ni genera 

mandatos imperativos, solamente pacifica”.135 

Deixando de lado as questões doutrinárias acerca do instituto, o 

certo é que hoje está consolidado no ordenamento jurídico nacional por meio da 

Lei nº 9.307/96, que revogou os artigos 1.072 a 1.102 do Código de Processo 

Civil. Além da lei específica, admite-se a arbitragem incidental no Juizado Especial 

de Pequenas Causas. 

Apesar do parentesco entre mediação e arbitragem, são bastante 

distintas. Ambas são meios alternativos de solução de conflitos de interesses em 

que particulares (pessoas físicas ou jurídicas) intercedem junto às partes. Mas a 

arbitragem guarda muita semelhança com a jurisdição. Seu desenvolvimento tem 

início com o compromisso de aceitação do laudo, atuando o árbitro, à semelhança 

do juiz, como um terceiro imparcial que dita a solução da controvérsia. Já na 

mediação, a espontaneidade subsiste em todo o seu desenrolar e o mediador 

apenas conduz as partes para uma solução que vai sendo paulatinamente 

construída por elas próprias, de modo que não se vêem como adversários. 

 

                                                 
135 Idem, p. 123-125. 
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444...444...222...   –––   CCCooonnnccciii lll iiiaaaçççãããooo   

 

O instituto da conciliação já era conhecido no Direito brasileiro 

quando as relações jurídicas entre nós eram regidas pelas Ordenações e Leis do 

Reino de Portugal, sob a denominação de Código Filipino, que estabelecia: 

“E no começo da demanda dirá o Juiz a ambas as partes que 

antes que façam despesas, e se sigam entre elas os ódios e dissenções, se 

devem concordar, e não gastar suas fazendas por seguirem suas vontades, 

porque o vencimento da causa sempre é duvidoso. E isto, que dissemos de 

reduzirem as partes à concórdia, não é necessidade, mas somente de 

honestidade nos casos em que o bem puderem fazer. Porém isto não 

haverá lugar nos feitos crimes, quando os casos forem tais que segundo as 

Ordenações a Justiça haja lugar”. 

O referido instituto foi muito utilizado entre nós, com grandes 

benefícios aos jurisdicionados, desde os primórdios da independência política 

brasileira. Atualmente, ganhou maior relevo com a recente reforma processual que 

deu maior celeridade aos feitos e efetividade na prestação jurisdicional. 

Extraprocessualmente, esse instituto tem muita importância. 

Apresenta excelentes resultados àqueles que, diante de uma questão menos 

complexa e desanimados em apelar ao Judiciário, obtêm conciliação sob a 

assistência de órgãos governamentais como o PROCON e o CADE. 

A introdução da realização de audiência preliminar foi um grande 

passo para o direito brasileiro, introduzindo na nossa sede processual o instituto 

do pre-trial anglo-saxônico adotado, também, no direito alemão e no austríaco. 

Sobre essa forma alternativa, Osvaldo Alfredo Gozaíni esclarece: 
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“Conciliar supone avenimiento entre intereses contra-

puestos; es armonía establecida entre dos o más personas con posiciones 

disidentes. 

El verbo proviene del latín conciliatio que significa 

composición de ánimos en diferencia. 

Remotos antecedentes muestran que siempre estuvo 

presente en el espíritu de los hombres sacrificar sus posiciones extremas 

para lograr un acuerdo perdurable que permitiera la convivencia sin 

esfuerzos y en lógica armonía. 

La conciliación puede ser procesal e instalarse en el curso de 

un proceso en trámite o en vias hacia ello; o ser preprocesal, y en su caso, 

estar fuera de la noción jurisdiccional para meditarse como mecanismo 

alternativo de composición por medio de personas o instituciones 

debidamente respaldadas. 

La conciliación voluntaria, anterior al proceso, ha germinado 

en instituciones de múltiples finalidades en la mira de acercar soluciones a 

conflictos planteados por interpretaciones de (los derechos del consumidor, 

intereses difusos, asuntos de família, laborales, etc.)”.136  

Assim, a conciliação como uma das formas alternativas de 

composição de conflitos objetiva também aliviar o volume dos processos judiciais, 

reduzir os custos processuais e dar celeridade ao procedimento judiciário, 

assegurando melhor aplicação da justiça às divergências de qualquer caráter, 

notadamente patrimoniais. Mais sutil é a distinção entre conciliação e mediação. 

Valiosa a observação do ilustre professor portenho a propósito:  

“(...) La conciliación extrajudicial tiene bastante proximidad 

con la mediación al estar ambas despojadas del marco litigioso que 

enfrentan pretensiones interesadas. De todos los modos es suficiente ver 

que las actitudes son diferentes; mientras la conciliación arrima posiciones 

desde la perspectiva del objeto a decidir, la mediación facilita la 

                                                 
136 Idem, p. 39-40. 



   

 

  107
 

 

comunicación entre las partes – aun cuando lo lleva en su destino –, sino 

en concluir un proceso de interpretación sobre las verdaderas necesidades 

e interés de los sujetos en conflicto. En cambio, con la conciliación procesal 

(intraprocesal o extraprocesal) las distancias son elocuentes. Esta persigue 

pacificar sobre la cuestión litigiosa; su marco es el thema decidendum 
propuesto en la demanda y su contestación; hay un hálito de contienda que 

subsiste y pervive sobre la eficacia posible del acto; además suele 

instalarse obligatoriamente (o no) como etapa del proceso, lo cual 

condiciona su flexibilidad y oportunidad; sin perjuicio de advertir que su 

eficacia depende en grado sumo de las personas que dirijan el debate. La 

mediación no está en órbita de estos condicionamientos. Parte del princípio 

de voluntariedad para el modismo y sigue todo su curso atendiendo la 

manifestación de deseos liminar; el mediador no es absolutamente neutral, 

o, al menos, lo es desde una perspectiva singular. En esta corriente, el 

resultado es lo que menos interesa por estar elevado el sentido humanista 

del encuentro que pretende quebrar rigideses para acercar puntos de 

reflexión coincidentes. Por eso es correcto ver al mediador como un 

negociador espiritual que busca despejar la crisis elocuente entre las 

partes”.137  

 

 

 

444...444...333...   –––   OOOmmmbbbuuudddsssmmmaaannn    

 

Adalberto Cassemiro Alves Braz ensina que o termo ombudsman 

pode sugerir a idéia de procurador, pois ombud quer dizer representar alguém e 

man, homem. Designaria, portanto, o representante de alguém, principalmente 

quando investido em cargo público. 

                                                 
137 GOZAÍNI, op. cit. 1995, p. 82-83. 
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O ombudsman, embora tenha raízes históricas em Roma (Tribunus 

Plebis), surgiu por disposição constitucional de 06/06/1809, na Lei Fundamental 

do Reino da Suécia, portanto, há quase duzentos anos. 

O ombudsman escandinavo foi instituído para fiscalizar o poder 

público em geral no cumprimento das leis. Narra a doutrina que a razão de sua 

instituição nasceu quando o Rei Carlos XII, preocupado com problemas de 

natureza militar e diplomática, que lhe tomavam todo tempo, nomeou alguém que 

seria seu representante ou delegado, seu ombudsman. 

A Carta Política Sueca dedicou ao instituto os artigos 6, 7 e 8 do 

Capítulo 12 do The Instrument of Government. Osvaldo Alfredo Gozaíni assim se 

manifesta sobre o instituto: 

“La institución del ombudsman difiere de las anteriores en la 

naturaleza del conflicto que ha de solucionar. 

En efecto, originariamente las misiones esenciales de esta 

figura fueron de fiscalización a los funcionarios de gobierno, tal como 

informa el antecedente más concreto, que el canciller sueco (....). 

El ombudsman, a diferencia de otras instituciones, no tiene 

como función específica resolver controvérsias o conflictos de los 

particulares, sino tutelar el servicio pleno y eficaz de la administración 

pública”.138 

Vários países estabeleceram o ombudsman: na Itália (Il Difensore 

Civico), na Espanha e Argentina (El Defensor del Pueblo), no México (El Defensor 

del ciudadano), em Portugal (Provedor de Justiça), na França (Le Médiateur), em 

Israel (State Compholler ou Comissioner for Complaints from the Public), na Nova 

Zelândia, no Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte (Parliamentary 

Commissioner for Administration – PCA, Parliamentary Ombudsman ou 

simplesmente Ombudsman). Na Suécia, onde teve origem, é denominado 

                                                 
138 Idem, p. 19-20. 
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Justiliconbudsman (JO) para assuntos civis e Militieombudsman para assuntos 

militares.139 

Assim, sua função precípua é investigar as queixas que lhe são 

apresentadas pelo público contra os atos administrativos considerados injustos, 

entretanto, sem competência para revogar, invalidar ou convalidar qualquer ato 

administrativo. 

 

 

 

444...444...444...   –––   NNNeeegggoooccciiiaaaçççãããooo   

 

É utilizada nos entendimentos entre os Estados, no plano 

internacional, e na celebração de acordos e tratados de interesse dos 

contratantes. Sobre essa forma alternativa, esta é a abordagem de Osvaldo 

Afredo Gozaíni: 

“La negociación es un proceso que les ofrece a las partes 

interesadas la oportunidad de intercambiar promesas y contraer 

compromisos en un esfuerzo para solucionar sus diferencias y llegar a un 

acuerdo. 

De suyo, como en cualquier encuentro voluntario destinado a 

resolver situaciones conflictuales, en las partes que concurren existe un 

ánimo especial proclive al sometimiento de fórmulas para el acercamiento. 

Si no existe este animus negotiandi es improbable que se llegue a buen 

puerto. 

                                                 
139 No Brasil, tentou-se instituir o Ombudsman no governo Sarney. A experiência não foi proveitosa, mas 
inspirou alguns Estados. Hoje o Distrito Federal tem um “departamento” com esta atribuição.. Com este nome 
o BRB, Banco de Brasília, coloca à disposição de clientes um “ouvidor” em condições semelhantes ao SAC 
(Serviço de Atendimento ao Consumidor). Anteriormente, o Ouvidor-Geral do Brasil Colônia exercia funções 
jurisdicionais.   
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En efecto, para negociar se necesitan partes, que pueden 

ser individuales o colectivas; e intereses sobre un problema, que oscilar 

conforme la diversidad del conjunto que compone.” 

“... el éxito se habrá logrado cuando concertado el acuerdo 

ninguno entienda que ha sacrificado derechos o renunciado a beneficios 

eventuales.  

En la negociación nunca se cede, tan sólo se discute 

amistosamente sobre intereses definidos y permeables para una 

conveniencia compartida”.140 

A distinção entre a mediação e a negociação consiste, 

fundamentalmente, na ausência de um terceiro como dinamizador do diálogo entre 

os interessados. É voluntária e informal:  

“Procura un acuerdo mutuamente aceptable, el que puede o 

no estar respaldado por abogados o la puede realizar dichos profesionales 

sin que las partes esten necesariamente presentes. Se puede negociar 

personalmente, por teléfono, por carta, fax etc.”141  

 

                                                 
140 Idem, p. 29-30. 
141 HERNANDEZ, op. cit. 1996, p. 50. 
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444...555...   AAA   MMMeeedddiiiaaaçççãããooo   eee   ooo   DDDiiirrreeeiii tttooo   

 

O Direito deve refletir os problemas e os anseios de uma sociedade 

para poder realizar a Justiça de forma a atender às  necessidades da pessoa 

humana. Não fosse o direito, regulando e disciplinando as relações sociais, qual 

seria o destino da humanidade numa sociedade desprovida de justiça? 

Indubitavelmente o caos. Ubi societas, ibi jus. 

A realização da Justiça é tão importante e tão antiga que a própria 

Magna Charta Libertatum trazia, em 1215, a idéia da justiça como função 

obrigatória do Estado, a quem compete assegurar a paz e o desenvolvimento 

pacífico das relações coletivas, já que os conflitos fazem parte de qualquer 

sociedade, contribuindo para sua própria evolução. 

Neste sentido, José Eduardo Carreira Alvim, citando observação de 

Cipriano Gómez Lara, diz: 

“a lide faz parte dos fenômenos sociais, pois o choque de 

forças contrárias é uma das características mais importantes de toda 

sociedade. Quando o choque de forças mantém o equilíbrio, o grupo social 

progride e mantém-se estável; quando as forças não mantêm o equilíbrio, o 

grupo social entra em crise ou se estanca (é um sintoma patológico-

social)”.142 

É verdade. Os conflitos de interesses são freqüentes e normais em 

uma sociedade que se desenvolve. Esses conflitos, em sua maioria, são 

inevitáveis, envolvendo, no dia-a-dia, as mais variadas e inusitadas questões. 

Entretanto, quando não podem ser evitados, devem ser controlados e 

satisfatoriamente resolvidos, com ou sem a intervenção direta do Estado na 

relação em conflito.  

                                                 
142 Apud ALVIM, José Eduardo Carreira. Elementos de teoria geral do processo. Rio de Janeiro: Forense, 
1995. 
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Surgem, então, duas formas de resolução de conflitos: a tradicional e 

a heterônoma não judicial. 

A primeira forma de composição, concedida pelo Judiciário, através 

da prestação jurisdicional, tem-se revelado demorada e por vezes insatisfatória, 

quando ao ser concedida não mais se presta à solução do caso, pelo decurso do 

tempo. Portanto, além de justa, a decisão deve ser útil.  

Assim, forçoso convir que a jurisdição não pode ser a única forma de 

composição dos conflitos de interesse, pois afronta ao sentimento humano ver 

humildes homens do povo, pobres viúvas e operários enfermos aguardarem 

decênios para obter a prestação jurisdicional a que o Estado se obrigou desde o 

momento em que avocou o monopólio de distribuição da justiça. 

A segunda forma de composição, extrajudicial, também conhecida 

como alternativa ou equivalentes jurisdicionais, apresenta como força motriz a 

celeridade e a informalidade. 

Direito e mediação são termos imbricados. O Estado para manter a 

ordem entre seus súditos interpõe-se entre os contendores, apresenta-se como 

um terceiro imparcial e dita a solução do conflito. Não é esta a mediação objeto do 

presente estudo. Aqui, embora seja considerada como instrumento de composição 

de conflitos, conforme o estamento jurídico estatal (não se pode conceber o 

contrário!), a mediação é apresentada, preferencialmente, como alternativa 

paraestatal, espontânea, para a solução de conflitos de todas as naturezas. 

Destaca-se a mediação da arbitragem e da conciliação, incorporadas 

ao ordenamento jurídico brasileiro (a primeira pela Lei nº 9.307/96 e a segunda 

consta difusamente no Código de Processo Civil), e da negociação (restrita ao 

âmbito comercial), para cotejá-la em nova perspectiva com os demais ramos do 

Direito.  
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444...555...111   –––   AAA   MMMeeedddiiiaaaçççãããooo   eee   ooo   DDDiiirrreeeiii tttooo   CCCooonnnsssttt iii tttuuuccciiiooonnnaaalll       

 

O constitucionalismo é recente. Emergiu após a Revolução Francesa 

e a Carta de Filadélfia americana. As constituições são leis de hierarquia superior 

que regulam as relações das pessoas de uma sociedade consigo própria, em seus 

âmbitos individual e coletivo, e com o Estado, e estabelecem normas de 

funcionamento deste, distribuindo competências. Nas modernas constituições, a 

tarefa de resolver os conflitos de interesses tem sido confiada ao Poder Judiciário.  

Na Constituição brasileira, estão institucionalizadas as duas justiças: 

a tradicional, entregue aos órgãos do Poder Judiciário (art. 92), e a conciliatória, 

da Justiça de Paz (até hoje não instituída). 

Estruturalmente, a Constituição organiza o Estado como ente 

supremo que não se sujeita a qualquer autoridade senão a si próprio e ao limite 

necessário à convivência com outras potestades de igual quilate no concerto 

internacional. Em seu mecanismo interno, o Estado se movimenta exercendo suas 

funções (executiva, legislativa e judiciária) em contínuo diálogo construtivo. Seus 

conflitos internos são solucionados conforme as cláusulas previamente 

estabelecidas. A mediação tem natureza eminentemente política e só pode ser 

exercida pelos agentes públicos competentes, eleitos ou investidos legalmente. 

Externamente, os conflitos são solucionados pelo emprego da força (guerra, 

ocupação), por meios suasórios internacionalmente constituídos (ONU, OEA), ou 

pelo emprego tradicional da arbitragem, na qual um Estado neutro, imparcial, atua 

como árbitro.  

Entre Estados, as negociações e mediações são feitas por meio dos 

diplomatas, agentes especializados e treinados para estas empresas. 

Globalização e agrupamento de Estados (blocos) não alteram este 

quadro. O Direito Constitucional “ainda” não apresenta brecha para a mediação 
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paraestatal internacional e internamente não tem tido igualmente espaço.143 

Apenas um movimento se pode esperar do Estado constitucionalizado: o 

incremento de política que favoreça a mediação em atividade complementar (na 

prática será até suplementar) à jurisdição.   

 

 

444...555...222...   –––   AAA   MMMeeedddiiiaaaçççãããooo   eee   ooo   DDDiiirrreeeiii tttooo   AAAdddmmmiiinnniiissstttrrraaattt iiivvvooo   

 

Um dos princípios reitores da Administração Pública é o princípio da 

legalidade. O administrador deve cumprir a lei. Apenas nos casos em que se lhe 

reconhece a possibilidade de eleger critérios de conveniência e oportunidade 

(princípio da discricionariedade) poderá atuar praeter legem. Envolve, por outro 

lado, o Direito Administrativo direitos indisponíveis. As questões que envolvem 

ilegalidade do ato administrativo são judicializadas; as que envolvem o mérito do 

ato administrativo, não. Essa a prática tradicional em Direito Administrativo. 

Porém, como mencionado anteriormente, a jurisprudência e a doutrina já vêm 

revendo esta interpretação e, seguindo a orientação da escola alemã, à guisa de 

examinar a proporcionalidade e a razoabilidade do ato administrativo, enfrentá-lo. 

Essa evolução, além de condizer adequadamente com uma divisão de poderes, 

voltada ao equilíbrio recíproco, pode levar a uma política de conciliação nos 

conflitos de interesses que envolvem Direito Administrativo. Utopia? Não. No Brasil 

a Lei nº 9.469/97 estatuiu que  

“o Advogado-geral da União e os dirigentes máximos das 

autarquias e das empresas públicas federais poderão autorizar a realização 

de acordos nas transações, em juízo, para terminar o litígio, nas causas de 

valor até R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), a não propositura de ações e a 

                                                 
143 Reconhece-se a existência de “lobbies”, regulamentados em lei, cuja atuação se assemelha à negociação. 
Os “lobistas” são pessoas físicas ou jurídicas que representam os interesses de particulares perante agentes 
públicos, com vistas a transformar estes interesses em vantagens. 
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não-interposição de recursos, assim como requerimento de extinção das 

ações em curso ou de desistência dos respectivos recursos judiciais, para a 

cobrança de créditos, atualizados, de valor igual ou inferior a R$ 1.000,00 

(mil reais), em que interessadas essas entidades, na qualidade de autoras, 

rés, assistentes ou opoentes, nas condições aqui estabelecidas”.  

Mais: possibilita essa lei transação ou acordo mesmo “quando a 

causa envolver valores superiores ao limite fixado”, desde que haja expressa 

“autorização do Ministro de Estado ou de titular da Secretaria da Presidência da 

República” (§ 1º) e, ainda, dividir em até trinta parcelas débitos não superiores a 

R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) (art. 2º).  

Esta lei tem sido pouco utilizada, por falta de uma cultura de 

transação em questões desta natureza e por receio das autoridades públicas. Mas 

é um avançopara a desjurisdicionalização das causas administrativas. Com efeito, 

hoje o Poder Público é quem mais engessa o Poder Judiciário. E tem-se servido 

do processo com o único objetivo de transferir cumprimento de obrigações para a 

administração seguinte, num jogo de empurra-empurra sem fim que, mesmo 

depois de esgotadas todas as práticas protelatórias, acaba na expedição de 

precatórios impagáveis.144 

Ora, muito mais proveitoso seria para o interesse público, aí 

compreendidos os interesses da Administração Pública, os das pessoas com 

quem se estabeleceu o conflito de interesses (geralmente servidores ou empresas 

com as quais contratou) e os interesses da Justiça (o cumprimento de suas 

decisões), se pudesse “negociar” esses créditos. Proposta neste sentido houve do 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil para a criação de uma 

Câmara com representantes de vários segmentos da sociedade. É uma mediação 

específica perfeitamente passível de concretização.145  

                                                 
144 O Distrito Federal não paga precatórios há mais de cinco anos e os meios jurídicos (intervenção federal, 
seqüestros de valores, ameaças de prisão a governador e a autoridades) não têm resolvido. 
145 Observa-se nos dias atuais uma prática perversa: credores da Fazenda Pública vêem-se obrigados a ceder 
seus créditos a instituições financeiras e empresas de grande porte por preços muito inferiores, haja vista a 
falta de perspectiva de recebimento de créditos alimentares, ensejando, assim, uma prática especulativa 
condenável.  
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Examinando-se, contudo, o Direito Administrativo como gestão da 

coisa pública, falida a mediação exclusiva do Estado, impõe-se um modelo que 

possibilite a aproximação dos cidadãos com a administração dos interesses da 

vida coletiva. Com efeito, não se pode olvidar que a mediação não representa um 

conceito novo e isolado. Ela deve traduzir a confirmação de uma transformação da 

sociedade em suas relações com o Estado e deste com ela. O Estado de Direito 

contemporâneo tem nova concepção de representação. Esta não se reduz à 

escolha de pessoas, de tempos em tempos, para o exercício de mandatos. É 

renovada constantemente. Ultrapassado o modelo do Estado Liberal e rendido o 

Estado do Bem-Estar Social, cabe à sociedade assumir uma co-gestão da coisa 

pública, estabelecendo-se novas relações entre o Estado e a sociedade civil.146  

Ademais, novas perspectivas estão se abrindo neste ramo do Direito, 

como conseqüência da criação do “Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 

Estado” que, embora não tenha afetado o denominado “núcleo estratégico” 

(correspondente aos três Poderes e Ministério Público), nem o setor das 

“atividades exclusivas do Estado (Polícia, Fazenda, Receita Federal, Segurança 

Pública e da Seguridade Social, entre outras), está transferindo os “serviços não-

exclusivos – ou competitivos – do Estado” (áreas sociais [Sáude e Educação], 

culturais, de proteção ambiental e de pesquisa científica e tecnológica) para o 

setor público não estatal (ou terceiro setor), por meio de programa de publicização, 

transformando entidades públicas em organizações sociais147 ((Lei nº 9.637/98) e 

transferindo para o setor privado, mediante políticas de privatização, o setor 

designado de “bens e serviços para o mercado” (empresas estatais do segmento 

produtivo ou do mercado financeiro, caracterizado por atividades econômicas 

voltadas ao lucro, como as empresas de infra-estrutura), reorganizando, 

conseqüentemente, os órgãos de regulação dos monopólios que se vierem a 

formar.  

                                                 
146 Garapon, op. cit. 1999, p. 232-233. 
147 Pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades são dirigidas ao ensino, à 
pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura, à 
saúde (art. 1º da Lei nº 9.637/98). 
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Ora, esta mudança rompe os limites e a orientação do Direito 

Administrativo tradicional e implicará uma série de demandas (como, v.g. as 

pertinentes a tarifas) que certamente ensejaram enfrentamentos que desafiarão 

perspectivas igualmente novas de solução de conflitos, dentre as quais a 

mediação (que pode ser exercida até por meio do terceiro setor [não-estatal], 

como as “organizações de serviço público não-estatais” conhecidas pela sigla 

Ospnes, expressão correspondente a ONG148).  

Não se pode olvidar também que o Brasil adotou o chamdo sistema 

de jurisdição dupla, conhecido por contencioso administrativo ou sistema francês, 

que possibilita à própria Administração solucionar conflitos nos quais se veja 

envolvida. Abandonando-se a mentalidade adversarial, como proposto ao longo do 

estudo, e adotando-se uma atitude cooperativa, ter-se-á, sem muito esforço, 

alcançado a mediação no Direito Administrativo sem qualquer rompimento 

traumático com a doutrina em vigor. 

 

 

444...555...333...   –––   AAA   MMMeeedddiiiaaaçççãããooo   eee   ooo   DDDiiirrreeeiii tttooo   TTTrrriiibbbuuutttááárrr iiiooo   

 

O Direito Tributário é um dos ramos do Direito Público. Encerra a 

noção de “indisponibilidade”. Como o Direito Administrativo, por definição, não 

comportaria transação. Este conceito de intransigência do Direito Público, porém, 

como visto anteriormente, deve ser flexibilizado. A compensação tributária é um 

instituto plenamente válido neste ramo do Direito. Por que não incrementá-la, sob 

a forma de uma Câmara de Compensação, nos moldes referidos no capítulo 

                                                 
148 BRESSER PEREIRA (1999, p. 17) adverte que “A expressão ‘não-governamental’ é anglicismo que reflete 
uma confusão entre Estado e governo”. 
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anterior? Veja-se que, ademais, a própria Lei nº 9.469/97 admite a transação e a 

negociação, formas aparentadas à mediação e com ela compatíveis.149  

   

   

444...555...444...   –––   AAA   MMMeeedddiiiaaaçççãããooo   eee   ooo   DDDiiirrreeeiii tttooo   CCCiiivvviii lll    eee   PPPrrroooccceeessssssuuuaaalll    CCCiiivvviii lll    

 

Em diversos de seus institutos, o Direito Civil estabelece direitos e 

obrigações para os sujeitos que se relacionam. O espectro de negócios regulados 

neste ramo do Direito é muito amplo, indo de indenizações por danos em 

acidentes a questões complexas como as de estado (vida, personalidade,  nome e 

outros, personalíssimos). 

Em todos eles, a mediação tem lugar garantido. Nos institutos que 

regulam questões patrimoniais, é absolutamente pertinente. E nas questões de 

estado pode levar a soluções juridizáveis, submetidas ao crivo do Ministério 

Público (v.g. as questões de paternidade negada). 

Não apenas nas questões do Direito Civil tradicional, mas nas 

novíssimas, como as decorrentes das relações de consumo. Os PROCONS, SACs 

e quejandos são imbuídos dessa intenção e suas intervenções são construtivas.  

As associações têm tido uma participação de destaque neste quadro. 

Privilegiando vocações para liderança, ocupam espaços em que o setor público se 

mostrou omisso. Extremamente ágeis, funcionam como instrumento de pressão, 

ora defendendo diretamente os interesses dos associados, ora gerindo-os. 

                                                 
149 Auspiciosa experiência está sendo posta em prática com êxito em Santa Catarina. O Colendo Tribunal de 
Justiça daquele Estado instituiu a Casa da Cidadania, “local público, sob a supervisão do Poder Judiciário, na 
pessoa do Juiz de Direito, visando proporcionar serviços úteis ao exercício da cidadania” (Resolução nº 2/01, 
publicada no DJSC nº 10.687, p. 1, de 23.04.2001), na qual, entre outras atividades (Juizado especial, 
Conselho Tutelar, Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal de Entorpercentes, 
PROCON, INCRA, serviços afetos à Justiça Eleitoral, expedição de carteira de identidade), procede-se à 
cobrança amigável de tributos municipais. Os resultados têm sido promissores, conforme estatística 
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A conciliação é incentivada no Código de Processo Civil. Também na 

Lei nº 9.099/95. Mas com tanta juridicidade permeada tem tido baixo proveito. 

Preferível observar-se o mandamento contido no cânon 1.446 do Código de 

Direito Canônico:  

“§ 1º. Christifideles omnes, in primis autem Episcopi, sedulo 

annitantur ut, salva iustitia, lites in populo Dei, quantum fieri, possit, vitentur 

et pacifice quam primum componantur” (Todos os fiéis, mas principalmente 

os Bispos, empenhem-se diligentemente a fim de que se evitem, quanto 

possível, salva a justiça, lides no povo de Deus e se componham 

pacificamente quanto antes”).  

 

 

 

444...555...555...   –––   AAA   MMMeeedddiiiaaaçççãããooo   eee   ooo   DDDiiirrreeeiii tttooo   dddeee   FFFaaammmííí lll iiiaaa   

 

É principalmente no Direito de Família que a mediação tem-se 

mostrado particularmente eficiente na composição dos conflitos de interesses na 

experiência estrangeira. Natural que assim o seja, afinal, melhor que dar uma 

resposta meramente formal às partes, baseada no padrão legal vigente, é 

preferível:  

“assistir uma família na gestão de sua fortuna, ou, mais 

freqüentemente, de seu infortúnio, em ensinar aos pais como se 

comportarem com seus filhos, em ajudar uma pessoa a se conduzir na vida 

social, em procurar um emprego”, profissionalizar-se, “o que era resolvido 

em outras épocas pela própria vida comum”.150  

                                                                                                                                                     
colhida na Comarca de Camboriú, com o recebimento de 100% dos créditos fiscais sem necessidade de 
inscrição na dívida ativa e ajuizamento de executivos fiscais. 
150 GARAPON, op. cit. 1999, p. 151. 
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Em outras palavras: os conflitos familiares envolvem aspectos 

emocionais, psicológicos e morais para os quais nem o Direito tem respostas, nem 

os profissionais do Direito têm habilidade para perceber. Por isso, aliás, o recurso 

amplamente difundido na experiência forense brasileira em varas de Família: a 

consulta aos “Serviços Psicossociais”151 antes de tomar decisões. Correta esta 

atitude:  

“Eis por que (sic) solicita-se (sic) da justiça não tanto uma 

decisão jurídica, porém a designação de uma pessoa referente: assistente 

social, terapeuta, educador, tutor, gerente de tutela etc. A justiça procura 

assim introduzir mais adiante as mediações que faltaram na origem”.152  

Os consultórios de mediação (aparelhados com equipe 

interdisciplinar) estão sendo paulatinamente instalados em substituição aos 

escritórios especializados em Direito de Família porque têm se mostrado mais 

eficientes. Até aqui a especialização apregoada dos advogados neste ramo era 

medida pela possibilidade de obter para seus clientes maior vantagem no litígio, 

ainda que para alcançá-la tivessem com freqüência de utilizar recursos amorais ou 

imorais (chantagens emocionais, ofensas e acusações recíprocas). A passagem, 

portanto, dessa justiça conflitual para a justiça consensual é apenas uma questão 

de tempo.153 Correta, uma vez mais, a análise do eminente autor francês:  

“Um casal que está se separando não chega a um acordo? 

Será proposto que procurem um centro de mediação familiar cujo objetivo 

não será investigar a gênese da separação dentro de uma perspectiva 

terapêutica, mas criar condições para um diálogo, a fim de que a separação 

possa se dar no melhor interesse de cada um e dos filhos. Às vezes, o 

centro de mediação familiar intervém mais tarde e propõe um lugar neutro 

para a entrega das crianças, até mesmo para exercício do direito de visita, 

                                                 
151 Os serviços psicossociais no Tribunal de Justiça do Distrito Federal são prestados por assistentes sociais,  
pedagogos e psicólogos da Corte, que emitem relatórios e laudos que são juntados aos autos do processo. 
Estes servidores ouvem as pessoas em conflito nas dependências do fórum, onde funcionam, e fazem visitas 
às casas dos interessados. Infelizmente ainda são vistos com certa “desconfiança” pelos operadores do 
Direito que preferem continuar a simples operação de cotejamento entre fato e norma.  
152 GARAPON, op. cit.  1999, p. 232-233. 
153 Bem sucedida tem sido a experiência da Casa da Cidadania instituída pelo TJSC nessa matéria, 
resolvendo conflitos em soluções não-adversáriais. 
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quando não é possível exercê-lo de outra forma. Na maioria das vezes, não 

há somente um mediador, mas uma comissão composta por várias 

pessoas com diferentes qualificações (quase sempre assistentes sociais e 

juristas)”.154  

 

 

444...555...666...   –––   AAA   MMMeeedddiiiaaaçççãããooo   eee   ooo   DDDiiirrreeeiii tttooo   CCCooommmeeerrrccciiiaaalll    

 

Os negócios do dia-a-dia são dinâmicos e padronizados. A 

sociedade moderna tem-se caracterizado por ser uma sociedade de massas, que 

exige soluções imediatas para os conflitos, com interesses nos quais as partes 

estão em condições de igualdade, ou não. Grandes negócios são “formatados” por 

escritórios especializados em fusões, incorporações etc, mediante “negociações” 

que se desenvolvem conforme procedimento adequado. Os conflitos são 

resolvidos preferentemente com o emprego da arbitragem (Lei nº 9.307/96), ou 

pelo apelo ao Judiciário.  

 

 

444...555...777...   –––   AAA   MMMeeedddiiiaaaçççãããooo   eee   ooo   DDDiiirrreeeiii tttooo   PPPeeennnaaalll    eee   PPPrrroooccceeessssssuuuaaalll    PPPeeennnaaalll    

 

Em todos os quadrantes do planeta, o sistema penal punitivo está 

falido. Não conseguiu deter a violência. A predominância tem sido a de buscar 

“penas alternativas” à privativa da liberdade. O crime já não mais tem sido visto 

como pura opção do delinqüente. Tem sido contextualizado e examinado à luz de 

vários fatores como o econômico e o social. O combate ao crime moderno, o 

                                                 
154 Garapon, op. cit. 1999, p. 229. 
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produzido pelo consumo e tráfico de drogas, passa, necessariamente, por atitudes 

preventivas e centrípetas, em direção à família e à comunidade em que está 

inserida a pessoa.  

Evidentemente, sempre haverá crimes. Ora preponderarão os crimes 

contra o patrimônio, ora contra os costumes155, e assim sucessivamente. Há 

crimes para os quais nem sequer tipicidade penal há, por enquanto (como os 

crimes praticados pela internet).  

De toda sorte, a mediação é absolutamente apropriada no Direito 

Penal. Comprova esta afirmação a iniciativa francesa de instalar as Casas de 

Direito e de Justiça nas condições acima mencionadas. Garapon, tantas vezes 

citado, informa “o sucesso dos referentes ou ‘acompanhantes’ para os 

toxicômanos” naquele país, ele que é juiz de menores e conhece de perto o 

problema, acrescentando:  

“A função tutelar evoca a idéia de subsidiariedade que afasta 

a justiça da perspectiva clássica de autoridade. É uma maneira de criar 

artificialmente vínculos sociais, e até familiares, mas não é a isso que 

condena a modernidade? O preço do individualismo é a crescente 

tutelarização do sujeito”.156   

Quer prevenindo crimes, assistindo vítimas ou indenizando os 

prejudicados, a mediação tem lugar no Direito Penal, podendo, até mesmo, 

apresentar respostas positivas onde o Estado mais tem falhado: na recuperação 

dos delinqüentes.  

Aliás, o grande problema da sociedade brasileira tem sido a 

delinqüência juvenil. Para acabar com ela, foi editada a Lei nº 8.069/90 (Estatuto 

da Criança e do Adolescente). A norma é impecável sob o ponto de vista jurídico, 

e traduz o que de mais moderno há no mundo sobre o tema. Mas não alcançou 

seus objetivos. Por quê? Simples: porque não se resolve o problema da 

                                                 
155 GARAPON (1999, p. 122-138) denominou esta mudança de crimes visível nas sociedades de todos os 
tempos de “metamorfoses da violência”.  
156 GARAPON, op. cit. 1999, p. 151. 
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delinqüência infantil e juvenil por lei, mas com educação, emprego e políticas 

públicas. Pior: tentou-se uma descentralização de poderes do juiz para o Ministério 

Público e os Conselhos Tutelares.  

Mas a burocracia judiciária e o “ranço” autoritário continuaram a 

centralizar as ações na “polícia judiciária”: os menores continuaram a ser “presos” 

(embora eufemisticamente as prisões sejam chamadas de internação) como se 

adultos fossem e amontoados em Centros; depois, revoltados, desempregados, 

deseducados e despreparados, readquirem a liberdade para voltar a delinqüir num 

círculo vicioso infindo.  

Continuou-se na mesma situação do anterior Código de Menores. 

Uma pena, mas o fato confirma que a mera judicialização não resolve o 
problema. Pior: desperdiça-se e relega-se a um plano secundário o trabalho da 

equipe técnica (pedagogas, psicólogas, assistentes sociais, defensores 

públicos...). Mas, enfim, isto só ocorre porque se insiste na política de combate 

aos efeitos, e não às causas. Os conflitos subsistem, não são resolvidos senão 

formalmente pelo modelo tradicional. A conjugação de esforços de entidades não-

governamentais, associações de moradores e governo, em verdadeira mediação, 

certamente será muito mais eficaz que a política da repressão. 

Oficial, extra-oficialmente ou  pela conjugação de esforços do Poder 

Público e da sociedade (como no modelo francês157), a mediação possibilita o 

tratamento do fato criminoso e do delinqüente de modo mais amplo, segundo 

perspectivas que somente a lei não consegue condensar. Uma vez mais se revela 

adequada a lição do autor francês:  

“A reparação e a mediação penais são mais voltadas para o 

futuro do que para o passado; elas procuram não tanto expiar um erro 

cometido mas corrigi-lo. Elas podem até mesmo afastar-se da 

materialidade da infração, anulando o sofrimento infligido ao outro, não 

através de um outro sofrimento, mas por um prazer, uma gratificação (por 

                                                 
157 Em que pese ao ceticismo de alguns, v.g. Garapon. 
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exemplo, prestando ‘um serviço’ à vítima). O direito também concerne à 

civilidade... Não seria preciso dar um cunho mais oficial ao fim da sanção, e 

dinamizá-la com a perspectiva de uma reabilitação mais aberta, ou pelo 

esquecimento mais rápido, em caso de sucesso? O aspecto social é 

reconsiderado, mas de maneira não sacrificial: a noção de visibilidade 

substitui pouco a pouco aquela de exemplaridade. A sanção passa a ser 

assunto de todos, não mais somente das instituições penais, mas também 

das autoridades, principalmente do setor associativo, e até mesmo das 

empresas (por exemplo, a RATP [transportes públicos], pelos delitos 

cometidos no metrô). O movimento de divisão do trabalho social parece 

reverter-se em benefício de uma socialização da sanção penal que passa a 

concernir a todo o grupo social”.158  

E mais adiante exemplifica:  

“Inquilinos, exasperados por causa do barulho do comércio 

do vizinho do andar debaixo, um dia trocam socos ao se encontrarem nas 

escadas. Um processo por lesões corporais é estabelecido pela polícia 

contra as duas partes, enviado para a mediação do Ministério Público, e um 

protocolo de acordo é assinado, nos termos do qual, de uma parte, o 

açougueiro – este é seu negócio – se compromete a despachar seu 

material para o mercado na véspera, à noite, em vez de madrugada; e de 

outra, os vizinhos aceitam modificar a disposição das peças de seus 

apartamentos de maneira que o quarto não fique mais em cima da área de 

despacho da mercadoria”. E conclui: “Trata-se, como se vê, de soluções 

muito simples, que esvaziam realmente os contenciosos, para situações 

que, se levadas à justiça, provavelmente teriam envenenado as coisas”.159  

 

                                                 
158 GARAPON, op. cit. 1999, p. 217. 
159 Idem, p. 229. 
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444...555...888...   –––   AAA   MMMeeedddiiiaaaçççãããooo   eee   ooo   DDDiiirrreeeiii tttooo   IIInnnttteeerrrnnnaaaccciiiooonnnaaalll    

 

Anotou com pertinência Joze Luis Bolzani de Morais:  

“Também no âmbito supranacional, como é o caso da União 

Européia e do Mercosul – evidentemente com variáveis intrínsecas –, o que 

se pode observar é que (...) estamos frente a este mesmo dilema: ou 

construir/fortalecer os mecanismos jurisdicionais de solução de conflitos, 

via organismo supranacional de jurisdição – o que implica o reforço dos 

sistemas ditos heterônomos –, privilegiado pelos nominados 

institucionalistas, ou, por outro lado, pretender o reforço de fórmulas 

privilegiadoras do consenso”.160  

Tomando-se o Mercosul como paradigma, observa-se que havendo 

conflitos entre Estados, inicialmente, operam-se negociações, as quais, se 

desfavoráveis, ensejam o contencioso estabelecido no “Protocolo de Brasília” e, se 

ainda assim subsistir o conflito, lança-se mão da arbitragem. O descumprimento 

ao laudo arbitral dá ensejo a sanções “compensatórias temporárias”.  

Também é admitida reclamação, no caso do Mercosul, de particular 

contra Estado-Parte, decorrente “de medidas legais ou administrativas de efeito 

restritivo, discriminatórias ou de concorrência desleal, em infração ao Tratado de 

Assunção, dos Acordos celebrados no âmbito do mesmo, ou das decisões que 

emanem do Conselho do Mercado Comum” (art. 25). O resultado consiste no 

estabelecimento de “contatos diretos... a fim de procurar, por meio de consultas, 

uma solução imediata para a questão suscitada”; ou ensejar um contraditório a ser 

examinado por um grupo de peritos; e persistindo o impasse, recorre-se à 

arbitragem.  

                                                 
160 MORAIS, Joze Luis Bolzani de. Op. cit. 1999, p. 136-137. 
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Como no Direito Constitucional, entre os Estados as negociações e 

mediações são feitas por meio dos diplomatas, agentes especializados e treinados 

para estas empresas. 

   

   

444...555...999...   –––   AAA   MMMeeedddiiiaaaçççãããooo   eee   ooo   DDDiiirrreeeiii tttooo   dddooo   TTTrrraaabbbaaalllhhhooo   eee   PPPrrroooccceeessssssuuuaaalll    dddooo   TTTrrraaabbbaaalllhhhooo   

 

No Direito do Trabalho, além do que foi exposto no capítulo 3 deste 

trabalho, onde foi noticiada a edição da Lei nº 9.958, de 12/01/2000, que instituiu 

as “Comissões de Conciliação Prévia nas empresas e nos sindicatos”, cumpre 

registrar que o Ministério do Trabalho acaba de instituir a mediação oficial, 

gratuitamente, para facilitar a solução entre empregados e empregadores 

(empresas). O programa tem o nome “Mediação de Conflitos Coletivos de 

Trabalho”. Exclui as seguintes matérias: 1) reajuste salarial vinculado à correção 

monetária de periodicidade inferior a um ano; 2) reajuste salarial vinculado a 

qualquer índice inflacionário ou de correção monetária; e 3) aumento salarial 

vinculado ao índice de produtividade, salvo se fundamentado em critérios 

objetivos, ou seja, acréscimo de produtividade apurado em determinado período.  

Seu procedimento é o seguinte:  

1) as entidades sindicais e as empresas interessadas na mediação 

pública devem encaminhar às unidades regionais do Ministério do 

Trabalho um pedido por escrito, em duas vias, contendo a matéria 

ou a pauta de reivindicações a ser discutida;  

2) recebido o pedido, será expedida a comunicação aos 

interessados, marcando dia e hora para a realização da “mesa-

redonda” (nome dado à reunião entre as partes e o mediador);  
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3) na mesa-redonda, o sindicato deverá ser representado por seu 

presidente ou por diretores; a empresa por seu titular ou 

representantes com poderes para negociar;  

4) os trabalhadores pertencentes a categorias não organizadas 

poderão ser representados por federações ou confederações 

representativas da categoria correspondente ou a ela vinculada;   

5) frustrada a negociação entre as partes, tenha sido ela promovida 

diretamente ou através de mediador, poderá ser ajuizada a ação 

de dissídio na Justiça do Trabalho;  

6) realizada a mesa-redonda, o mediador deve lavrar ata assinada 

pelas partes, sendo esta o registro da reunião. 

No caso de ausências das partes, as conseqüências são as 

seguintes: 1) ausência da parte convidada para a reunião: a parte ausente poderá 

ser considerada de má-fé, lavrando-se termo de ausência; 2) ausência da parte 

requerente: a parte ausente ficará impedida de solicitar mediação oficial durante 

90 dias, salvo a negociação por ocasião da data-base; e 3) na ausência de ambas 

as partes, aplicam-se as regras anteriores, e o procedimento é encerrado, 

arquivando-se os autos. 

Com efeito, as experiências trabalhistas têm repercutido no Direito de 

modo geral, sobretudo no Direito Processual Civil, que assimilou vários 

procedimentos (v.g. citação pelo correio) e institutos (v.g. o rito sumário). 

Certamente, a mediação trabalhista poderá vir a inspirar o legislador a estendê-la 

a outros ramos do Direito.  
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444...666...   –––   PPPeeerrrssspppeeecccttt iiivvvaaasss   

 

Muito há ainda que ser feito. A mediação ainda não é um conceito 

definitivo, apesar de ter aplicação em quase todos os ramos do Direito, 

envolvendo questões patrimoniais e não patrimoniais. Mesmo nos países em que 

foi adotada há dúvidas quanto a seus resultados. No entanto, no bojo das 

reformas até aqui empreendidas no Brasil, tem-se insistido num modelo 

centralizador ineficiente. As alternativas não existem para concorrer com o poder 

estatal, mas para suplementá-lo em benefício da sociedade. Pertinente, mais uma 

vez, a observação de Osvaldo Alfredo Gozaíni: 

“El concepto de justicia y equidad confronta un hecho 

manifesto en los estudios judiciales de los últimos tiempos. Ha perdido su 

concepción aislada, donde la doctrina de los valores postulaba el dogma, 

para insertarse en las políticas de globalización sobre la calidad de vida. 

No obstante la importancia del enfoque al postular un miraje 

universal en el acceso a la justicia, arrasta un serio repliegue cuando se 

considera al sector de la justicia no desde la perspectiva del litigante que 

recurre al servicio, sino del marco en que se desenvuelve el sistema 

económico. 

Esta visualización despejo la seguridad los postulados, pues 

la aglomeración de decisiones asumidas en ‘macro’ pierden consistencia 

para las justicias particulares que cada uno requiere. Es decir, tal concepto 

de estudio no analiza los derechos individuales de cualquier interesado”.161  

De fato, engana-se quem pensa que terá seu day in Court como uma 

fórmula mágica que resolva conflitos. Fá-lo, sem dúvida; mas conforme um padrão 

que nem sempre permite seja cada caso particularizado, como devido. 

                                                 
161 GOZAÍNI, op. cit. 1995, p. 376. 
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Insista-se: a mediação não tem a infundada pretensão de substituir 

ou levar a jurisdição a um plano secundário. Ao contrário, sua adoção possibilitará 

uma melhor compreensão de sua verdadeira vocação constitucional e possibilitará 

sua valorização à medida que a própria sociedade engajar-se na solução de 

conflitos, deixando o papel de mera espectadora. Como adverte Garapon:  

“A mediação é apenas uma alternativa para a justiça, uma 

nova técnica para a solução de conflitos: ela antevê a emergência de um 

novo modo de regulação social. E talvez, também, um novo tipo de 

socialidade. (...) A mediação não é apenas o sinal de uma nova concepção 

da intervenção judiciária, é também o sintoma de uma evolução do 

imaginário contemporâneo. Esses novos espaços descentralizados da 

justiça têm como objetivo não apenas cuidar do indivíduo, ou intervir 

diretamente no social, mas favorecer uma auto-reflexão crítica a cada uma 

das partes (usuário e profissional, infrator e vítima, pais e filhos etc.), 

oferecendo uma instância para discussão. Para fecundar essa reflexão, é 

oferecido um terceiro personagem que reúne, dentro de certos limites, a 

ação das diferentes partes e as estimula a encontrar soluções. Ele 

determina os limites do tempo, define o objetivo, sanciona os 

compromissos assumidos e, enfim, garante a devida aplicação do protocolo 

a todos, a começar por ele mesmo”.162 

O processo tem de deixar de ser utilizado como um “duelo”. Mas, 

mesmo nos casos em que se mostra desaconselhável em razão da exaltação das 

partes, pode ter efeitos benéficos como demonstra Robert M. Smith em artigo para 

instituições financeiras acerca da A.D.R.: 

“The voluntary, nonbinding nature of mediation can be a 

disadvantage when one or more parties are recalcitrant or cannot be trusted 

to honor a voluntary settlement. When coercive methods are likely 

necessary to force a party to honor a settlement agreement or reward, an 

adjudicatory dispute resolution process, such as binding arbitration or 

litigation, may be more appropriate that mediation.  

                                                 
162 GARAPON, op. cit. 1999, p. 230. 
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Disputants and their counsel sometimes seek to avoid 

mediation because it is not final or binding. They are worried that any 

mediated agreement will not be enforceable in the same ways as court 

judgements or arbitration awards are. However, mediated agreements may 

have an advantage over court judgements and arbitration awards because 

mediated agreements are the product-at least theoretically- of the mutual 

agreement and understanding of the parties. Thus, disputants can structure 

a mediated agreement to meet the needs of both sides. Moreover, mediated 

settlement agreements can, and generally should, be executed and signed 

at the and of the mediation session. This produces an enforceable 

settlement agreement”.163  

Tem de ser construtivo. Tratando da “jurisconstrução”, ou jurisdição 

do consenso, Joze Luis Bolzani de Morais faz algumas indagações percucientes 

que de certo modo tiram a mediação do plano abstrato e trazem-na para a 

realidade, com as dificuldades inerentes a esta transposição: “como ficariam, a 

jurisdição como função do estado, os operadores tradicionais do Direito e os seus 

métodos? Como os interesses seriam representados? Qual o conteúdo das 

demandas que estariam afetas a este tipo de solução? E, sobretudo, a questão 

das garantias próprias ao estado (democrático) de Direito? Tais questões apontam 

para o receio em relação ao surgimento de uma justiça paralela desprovida das 

características e garantias tradicionais do modelo estatal, ou apenas a um apego 

xenófobo a prestígios e/ou garantias profissionais dos diversos operadores 

jurídicos? Será que o mercado de trabalho se reduziria ou, pelo contrário, se 

ampliaria pela incorporação de conteúdos e pessoas de longa data alijados do 

processo jurisdicional estatal?“.  

São questões que desafiam reflexões maduras e  implicam 

amadurecimento. Melhor que apresentar respostas apressadas é, por ora, ficar no 

questionamento e expandi-lo. Mostrar ao menos as perplexidades que o modelo 

atual apresenta e algumas alternativas a ele, na busca de um aprimoramento.  

                                                 
163 Disponível em <http://www.robertmsmith.com> (acessso em mar. 2001). 
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O momento é propício a alternativas. Afinal, como demonstrado, o 

Estado brasileiro está atravessando ampla reforma para adaptar-se aos novos 

tempos, em todos os seus segmentos. As dimensões políticas abandonaram a 

tradicional dicotomia público/privado e passaram a admitir outras duas, a não 

estatal (também conhecida como “terceiro setor”, ou “setor não-governamental”, 

ou “setor sem fins lucrativos”) e a corporativa (associações com interesses 

comuns localizados). Deixou-se de confundir o público com o estatal e de reduzir o 

privado ao mercado. Entidades sem fins lucrativos defendem o interesse público 

sobretudo nas causas sociais (v.g. as ONGs, ou Ospnes), e o Estado reconhece 

seu papel de regulador atuando por meio das “organizações sociais” (Lei nº 

9.637/98).   

A jurisdição é uma função pública estatal e continuará a sê-lo, mas é 

hora de tirar o véu e admitir que há um espaço público a ser preenchido por 

iniciativa não estatal, envolvendo os conflitos individuais tradicionais e as novas 

demandas supra-individuais, sujeitando os particulares e até mesmo o setor 

público.  

Assim, a despeito de um manifesto, inevitável,  ufanismo em torno do 

tema, afigura-se oportuno considerá-lo na perspectiva apresentada de alternativa 

à composição dos conflitos de interesses (eliminando-os), desafogando a 

jurisdição, diminuindo custos, motivando a sociedade civil a uma participação mais 

“cidadã”,164 gerando novos campos de trabalho e admitindo a atuação de 

profissionais parajurídicos mediante atuações variadas, que vão desde a 

incrementação de escritórios especializados em mediação, passando pelas 

associações e setores organizados da sociedade (como as ONGs), e até mesmo 

por intermédio das organizações sociais que representam o moderno instrumento 

estatal de gestão na área pública social. 

                                                 
164 A “democratização das instituições políticas e da sociedade são processos interdependentes nos quais é 
fundamental ampliar as possibilidades de realização do que concerne a todos e interessa a todos: o público” 
(PEREIRA & GRAU, op. cit. 1999, p. 20).  
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Tramita no Congresso Nacional o projeto de Lei nº 4.827, de 1998, 

de inciativa da Deputada Zulaiê Cobra, que “institucionaliza e disciplina a 

mediação, como método de prevenção e solução consensual de conflitos”.165  

Apesar da simplicidade de sua redação, o texto desafia uma 

interpretação elaborada. Literalmente lido, parece tímido, mas esconde a 

profundidade da questão legislada. Aparenta até certa superficialidade. Contudo, 

sua compreensão transcende as palavras em que está gravado. Revela que o 

legislador está sendo cauteloso no trato da matéria, que é nova e merece tratos 

políticos e jurídicos que fogem ao padrão institucional e cultural em voga. E tem 

razão o legislador. Trata-se de uma caminhada, cujos primeiros passos têm de ser 

equilibrados, sob pena de não ir longe. Tanto que, no âmbito do próprio 

parlamento, ao tramitar pela Comissão de Constituição e Justiça e Redação da 

Câmara dos Deputados, foi preparada, inicialmente, pela assessoria legislativa, 

minuta de parecer que fulminava o projeto pela alegada inconstitucionalidade.166 

Com efeito, esse parecer traduz o autêntico pensamento dos 

profissionais do direito a respeito da mediação, pois ainda estão aferrados ao 

ângulo estritamente processual do tema, fiéis à tradição jurisdicional cristalizada 

na doutrina.167  

A mediação desafia mais que mera técnica legislativa. Desafia 

abertura para admissão de três pontos básicos: a) conscientização de que o 

modelo tradicional de jurisdição como atividade monopolizada do Estado é 

insustentável, porque jamais conseguirá eliminar completamente as lides, e o 

princípio da inafastabilidade da jurisdição não passa de mito; b) é necessário 

procurar alternativa mais eficiente e menos onerosa para o problema, a qual, já 

mostrou bons resultados na experiência alienígena; e c) não são exclusivamente 

                                                 
165 Cf. o texto integral no anexo 1. 
166 Idem. 
167 A propósito, a Comissão de Juristas encarregada pelo Ministério da Justiça para elaborar Anteprojeto de 
Lei que institui a Mediação, ainda em fase de discussão, cujo inteiro teor também consta no anexo, incide em 
lamentáveis equívocos na redação do texto. Nota-se uma tentativa de regulamentação completa da mediação 
como atividade processual, o que contraria a natureza do instituto, traz conceitos processuais (v.g., 
litispendência, prescrição) e é centralizadora (Estatal). Percebe-se certa influência da legislação argentina, a 
qual é merecedora de críticas, porque acabou constituindo mera etapa prévia e burocrática do processo. 
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os profissionais do direito que podem resolver os conflitos de interesses, havendo 

largo espaço para o trato interdisciplinar da questão.  

Sintomático desse entendimento é a resistência que a Lei nº 

9.958/2000 tem encontrado onde se poderia esperar que melhor fosse aceita: nos 

sindicatos e entre os profissionais do direito do trabalho, aí incluídos juizes e 

advogados, como deixa estreme de dúvidas o ajuizamento de Ações Declaratórias 

de Inconstitucionalidade perante o Colendo Supremo Tribunal Federal,168 o que 

autoriza a suposição de que, por mais completa que seja qualquer inciativa 

legislativa, por melhor que seja o texto, enfrentará oposição da dogmática 

tradicional.  

Mas a polêmica não está encerrada. A caminhada ainda está no 

começo. Tanto que a minuta de parecer pela inconstitucionalidade do Projeto 

Legislativo 4.827/98, que seria apresentado perante a Comissão de Constituição e 

Justiça e Redação da Câmara dos Deputados, pelo Relator, Dep. Iédio Rosa, 

anteriormente mencionada, foi substituída por outra. Esta sim, submetida à 

deliberação foi aprovada, tendo sido acolhido parecer pela constitucionalidade. 169  

Confessadamente, como se infere do voto do Relator, a mudança de 

enfoque deveu-se à intervenção de órgão especializado na matéria (CONIMA). A 

alteração foi profunda. O discurso jurídico foi aprimorado pela estirpação do ranço 

preconceituoso do texto anterior. 

O debate está aberto. A expectativa é que não se limite ao 

parlamento, mas que nele se engage a sociedade civil, sobretudo, os profissionais 

e estudiosos do direito.  

 

                                                 
168 AdinMC 2.139-DF, requerida pelo Partido Comunista do Brasil (PC do B), Partido Socialista Brasileiro 
(PSB), Partido dos Trabalhadores (PT) e Partido Democrático Trabalhista (PDT), e AdinMC 2.160-DF, 
requerida pela Confederação nacional dos Trabalhadores no Comércio – CNTC. Relator. Min. Octávio Galotti. 
Ambas em fase de julgamento, encontrando-se com o Min. Sepúlveda Pertence em razão de pedido de vista. 
169 Cf. nota 155. 
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Em meio a tantas tentativas de reformas do Código de Processo Civil 

e do Código de Processo Penal, o projeto de Lei nº 4827/98, traz em seu bojo ao 

menos uma imensa vantagem: descentraliza a atividade mediadora e abre espaço 

para uma atuação profissional ampla e criativa, dando oportunidade ao 

desenvolvimento de um novo método de composição e eliminação de conflitos.    

A proposta desafiadora que se apresenta pela frente consiste em 

admitir definitivamente que o direito não se resume ao ordenamento jurídico, e 

que, consequentemente, a solução das lides não se resume ao previsto na 

legislação. 

Definitivas as palavras de Carnellutti, tantas vezes invocado 

justamente pelos processualistas mais conservadores. Em sua maturidade, 

excedendo os limites meramente jurídicos, em obra pouco conhecida, 

lamentavelmente, assim se expressou:  

“(...) Cuando el derecho se concibe como ordenamiento 

jurídico, se confunde lo que califica por lo que és calificado; jurídico no 

significa mas que atañante al derecho y por eso no pueden ser lo mismo el 

substantivo y el adjetivo.  

Derecho, pues, no consiste en el ordenamiento sino en lo 

que ordena, es decir que une o, de una manera más realista, que liga; y, 

por tanto, es una fuerza. Y para investigar cómo obra e y, ante todo, 

adónde llega, el primer paso está en descubrir esta verdad.  

Fuerza, dunamis, decían los griegos. El contraste de la 

estatica con la dinámica ilumina todavía más la relación del derecho y del 

Estado. El primero no puede ser, como creen los modernos, lo mismo que 

el segundo precisamente porque no puede identificarse la causa con el 

efecto. Fuerza no significa más que la idoneidad de algo para transformar el 

mundo. Y el derecho significa a su vez esa idoneidad”.170  

A mediação traz consigo essa força transformadora, idônea, capaz 

de definitivamente tirar a Ciência do Direito de seu diminuto espaço nomológico.      

                                                 
170 CARNELLUTTI, Francesco. Arte del Derecho (seis meditaciones sobre el Derecho). Buenos Aires: 
Ediciones Jurídicas Europa-América, 1948. p. 20-21 
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CCCOOONNNCCCLLLUUUSSSÃÃÃOOO   

 

 

 

 

"Os tempos parecem pobres em valores genuinamente 

éticos. Interesses eleitoreiros prevalecem sobre os interesses do país, a 

avidez do lucro desmedido, o desejo de manutenção de privilégios, a 

sucessão de fraudes, parecem se sobrepor aos valores, que gostaríamos 

estivessem mais presentes na vida pública. A ética parece perder a 

batalha, quando confrontada com interesses mesquinhos de pessoas que 

deveriam dar exemplo de caráter e honradez; os valores éticos parecem 

asfixiados pela insensibilidade e insolidariedade de muitos que se omitem e 

pouco ou nada fazem para atenuar a miséria e pelo cinismo daqueles que 

se locupletam às custas da miséria alheia, dilapidando recursos públicos 

destinados à saúde, à educação, ao saneamento básico, à habitação para 

os menos favorecidos. E isso para não falar de políticas mal-concebidas, 

perversas, que geram grande número de excluídos, que desrespeitam os 

direitos morais de ampla gama de desassistidos, que aviltam a pessoa 

humana e ameaçam retomar o avanço democrático deste país uma simples 

quimera".171  

Um certo sentido de destino imutável toma conta da consciência, 

parece que o país não tem jeito, a justiça é lenta e não satisfatória, os políticos 

não mudam, as leis são caducas e não "pegam"!!!  

É desse tipo de homem moderno que a sociedade não precisa; rico 

ou pobre, novo ou velho, negro ou branco, forte ou fraco. O homem deve ser 

otimista, deve observar e captar bem os problemas que estão à sua volta, deve 

                                                 
171 BUNSON, Matthew. A sabedoria do Papa. Rio de Janeiro, 1997. p. 81. 
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pensar nas possibilidades de solução para cada um deles, seja na educação, na 

economia, na justiça, no trabalho, no clube, em qualquer lugar. Só o homem é 

capaz de resolver um problema surgido de uma nova situação para a qual não tem 

uma resposta biológica; só ele é criativo e surpreendente, inteligente e contente.  

O neoliberalismo ou liberalismo (como preferem alguns) e a 

globalização chamam o homem a um comportamento quase que instintivo diante 

da reação mundial. Entretanto, é preciso muita reflexão a respeito desses 

processos: estaremos prontos a aceitá-los nos moldes como nos são 

apresentados? Se existe benefício social neles, será estendido a toda população 

ou somente àqueles que têm condições de fazer parte deles? Para João Paulo II:  

“A experiência do passado e de nossos próprios dias 

demonstra que a justiça não basta por si só, e que até pode levar à 

negação e à própria ruína se não se permite a esta força mais profunda, 

que é o amor, configurar a vida humana em suas diversas dimensões. A 

experiência da história levou a formular o axioma summum ius, summa 
iniuria: o sumo direito é a suma injustiça. Esta afirmação não diminui o 

valor da justiça, nem atenua o significado da ordem instaurada sobre ela; a 

única coisa a fazer é indicar, de outro ângulo, a necessidade de recorrer às 

forças ainda mais profundas do espírito que condicionam a própria ordem 

da justiça”.172 

Aqui, todavia, entra o Direito. O papel do Direito, da Constituição, é o 

de estabelecer as margens, os limites desta sociedade, e, embora estes limites 

sejam cada vez mais largos, eles continuam a existir, como requisito e, mesmo, 

como razão de ser do Estado. Desta forma, o Estado tem como finalidade 

importante a função de reagir e conservar. Conservar o modelo de sociedade e 

reagir com sua força a qualquer tentativa de mudança fora das permitidas pelo 

modelo posto. Mesmo com o atual enfraquecimento do Estado nacional, este 

ainda é importante dentro do sistema globalizado para reagir a qualquer tentativa 

de mudança fora dos limites estabelecidos, agora, pelo grande capital 

                                                 
172 Encíclica: Dives in misericordia, 1980, nº 7. 
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transnacional globalizado, conservando desta forma o modelo existente e seus 

interesses e sistema de privilégios.  

No lugar deste Estado reacionário, nas suas formas liberal, socialista, 

social-liberal, social-fascista e neoliberal deve-se buscar o encontro de um Estado 

democrático em que a Constituição efetivamente assegure o respeito aos direitos 

humanos universais não culturais e os direitos sociais.  

Com efeito, os Estados se relacionam entre si e com os segmentos 

sociais por meio de um quadro normativo em constante elaboração, produção e  

aplicação. Fá-lo por meio de seus três Poderes. A atuação da jurisdição que dirime 

os conflitos de interesses (individuais e/ou coletivos) é de indiscutível importância, 

mas não consegue sozinha, afastada da sociedade, atrair para si a exclusividade 

da tarefa de manter-se pela simples aplicação das normas.  

Os conflitos de interesses devem ser compreendidos como algo 

maior que a simples disputa em torno de direitos individuais. Hoje remanesce a 

consciência de que a lide individual não é uma lide individual, pois cada parte que 

reclama a realização de seu direito, por menor que seja, está contribuindo para o 

aperfeiçoamento da sociedade como um todo173. Só assim justifica-se a “Luta pelo 

Direito”. 

Em todos os quadrantes do planeta, sobretudo nas principais famílias 

jurídicas (René David), a romano-germânica, a dos países da Common Law  e até 

a oriental, com o Japão à vanguarda, percebe-se que há uma constante 

inquietação com a qualidade da jurisdição.  

A tendência universal modernizadora aponta em duas direções: 1) 

pelo incremento dos meios alternativos de solução dos conflitos de interesses (e a 

mediação é um deles). Admiti-los e assimilá-los implicará o esvaziamento de uma 

competência estatal cujo espaço haverá de ser ocupado por uma atuação mais 

participativa (e ativa) nos destinos da sociedade; e 2) pela concentração dos 

                                                 
173 O analfabeto político e o apático se equivalem e o processo tem cunho político (Cf. Dinamarco, op. cit. 
1993). 



   

 

  138
 

 

órgãos jurisdicionais em questões verdadeiramente construtivas social e 

politicamente, operando-se a  “Judicialização das Políticas e Causas Sociais”.174 

É preciso, pois, revolucionar o processo. Fazê-lo operar em prol da 

sociedade, suprindo as omissões dos agentes públicos (de qualquer natureza, 

executivo ou legislativo) mediante ações. Mas isso só ocorrerá se houver, antes e 

necessariamente, uma reorganização interna em termos de competência. 

Conciliar a diminuição do Estado e a pacificação social tem-se 

revelado um grande desafio. O Direito Processual, apesar do progresso científico 

introduzido por meio de recentes reformas que lhe tornam mais eficiente, continua 

insatisfatório. Os Juizados Especiais de Pequenas Causas Cíveis e Criminais dão 

vazão à “litigiosidade contida” difusa (ou “atomizada), mas ainda não se atingiu a 

efetividade desejada.175 Constata-se, assim, que o Estado (jurisdição) tem 

crescido proporcionalmente em relação direta à demanda social176, voltando-se – 

SEMPRE – para a solução das querelas privadas e deixando de participar 

ativamente das grandes questões nacionais e caminhar em direção a objetivos 

maiores como a deslegalização da jurisdição, substituindo esse modelo arcaico 

(próprio do liberalismo do séc. passado) para o da constitucionalização da 

jurisdição, judicializando a política, a economia etc., revendo-se, assim, conceitos 

básicos que erroneamente ficaram arraigados no espírito coletivo. 

Nesse passo, há esperança de que a utilização do processo 

efetivamente venha a compensar os efeitos negativos (inevitáveis, 

independentemente de qualquer doutrina a que se filie) da globalização.  

 

                                                 
174 A obra A judicialização da política e das relações sociais no Brasil, de autoria do professor Luiz Werneck 
Vianna e outros, editado como conseqüência de pesquisa promovida pelo IUPERJ e a AMB, é resultado dos 
primeiros estudos no Brasil de uma matéria que está na linha de frente na Europa, sobretudo Itália (Gisele 
Cittadino) e França (Antoine Garapon).  
175 Frustração na execução das sentenças. 
176 A instalação dos Juizados Especiais não diminuiu o trabalho da justiça tradicional, apenas possibilitou a 
jurisdicionalização de causas anteriormente desprezadas, de litigiosidade reprimida.   
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O processo judicial sempre foi meio de produção do Direito.177 Mas a 

crença no monopólio jurisdicional como instituto de pacificação social não mais se 

sustenta. Admite-se o pluralismo jurídico, e acredita-se nos meios alternativos de 

solução de conflitos de interesse. 

Conciliar (a repetição do verbo é proposital para que fique claro o 

paralelismo) essas duas tendências da função judicial (constitucionalismo e 

incremento dos meios alternativos de solução dos conflitos de interesse) 

importará, sem dúvida, no aprimoramento do aparelho estatal, reduzindo o seu 

tamanho a proporções aceitáveis, melhorando sua eficiência (resultados), 

diminuindo custos e conservando a participação da sociedade nos seus destinos. 

Conciliar (a insistência é proposital) a mediação, a diminuição do 

Estado-jurisdição, com os objetivos perseguidos nas reformas empreendidas na 

estrutura estatal, e o progresso social. Influência do (neo-) liberalismo? Talvez sim, 

talvez não. Independentemente da conotação doutrinária (social, econômica ou 

jurídica etc.) que se lhe empreste, coincide com os escopos178 do direito 

processual e o supera em seus resultados sob todos os aspectos (jurídico, social, 

econômico etc.) 

A mediação, portanto, implica um melhor equacionamento da política 

estatal jurisdicional, porque deixa espaço para que o processo judicial acolha as 

causas sociais remanescentes, mediante uma atuação construtiva dos operadores 

do Direito e principalmente da sociedade, que tem, assim, assegurada  

participação ativa em constante diálogo construtivista.  

Em resumo: os tempos são de renovações. Está em curso (em vias 

de aprovação final) A REFORMA DO PODER JUDICIÁRIO. Passada a etapa de 

escândalos (CPI), transparece uma insatisfação com os serviços judiciais. A 

                                                 
177 “O Direito, em verdade, é produzido em cada ato de sua produção e subsiste com sua aplicação e somente 
é enquanto está sendo produzido ou aplicado. (...) O processo, portanto, não é algo que opera como mero 
instrumento, sim algo que integra o próprio ser do Direito. A relação entre o chamado direito material e 
processo não é apenas uma relação de meio/fim, instrumental, como se proclama, porém orgânica, 
integrativa” (PASSOS, J. J. Calmon de. Direito, poder, justiça e processo: julgando os que nos julgam.  Rio de 
Janeiro, Forense, 1999. p. 4-5). 
178 Escopos sociais, políticos e jurídico (Cf. DINAMARCO, op. cit. 1993). 
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justiça continua cara e morosa. E ninguém quer perceber o óbvio: os direitos 

lesados a serem reparados pela via judicial (mesmo os direitos tradicionais) não 

são apenas individuais. São na verdade coletivos. Milhares de ações individuais 

poderiam ser evitadas ou ser reduzidas a meia dúzia de processos judiciais 

coletivos.  

Então, é preciso que se faça mudança também (e sobretudo) na 

mentalidade de todos os envolvidos na operação de composição dos conflitos de 

interesses, em todos os seus setores, especialmente dos encarregados de cumprir 

essa missão. Aos juízes, colocados no centro do palco por fazerem parte do 

triunvirato essencial do Estado, por sua participação fundamental nessa ótica de 

um novo papel do processo, parecem atuais as palavras dirigidas por Rui Barbosa:  

“Preservai, juízes de amanhã, preservai vossas almas 

juvenis desses baixos e abomináveis sofismas. A ninguém importa mais do 

que à magistratura fugir do mêdo, esquivar humilhações, e não conhecer 

covardia. Todo o bom magistrado tem muito de heróico em si mesmo, na 

pureza imaculada e na plácida rigidez que a nada se dobre, e de nada se 

tema, senão da outra justiça, assente, cá em baixo, na consciência das 

nações, e culminante, lá em cima, no juízo divino. 

Não tergiverseis com as vossas responsabilidades, por mais 

atribulações que vos imponham, e mais perigos a que vos exponham. Nem 

receeis soberanias da terra: nem a do povo, nem a do poder. O povo é uma 

torrente, que rara vez se não deixa conter pelas ações magnânimas. A 

intrepidez do juiz, com a bravura do soldado, o arrebatam e falseiam. Os 

governos investem contra a justiça, provocam e desrespeitam a tribunais; 

mas, por mais que eles espumem contra as sentenças, quando justas, não 

terão, por muito tempo, a cabeça erguida em ameaça ou desobediência 

diante dos magistrados, que os enfrentem com dignidade e firmeza”.179  

                                                 
179 BARBOSA, Rui. Oração aos moços.Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1997. 
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Da conjugação dos esforços de todos os atores jurídicos, pode-se, 

seguramente, extrair o contraponto, ou ponto de equilíbrio entre essa economia 

globalizada e as necessidades sociais.  

A compreensão do problema implica seja corrigida a rota da 

jurisdição, revendo-se sua banalizada atuação por outra mais constitucionalizada. 

Nessa direção, a mediação e o processo são complementares e não excludentes; 

afinal, exigir direitos é uma forma de exercer a cidadania e de aperfeiçoamento 

das relações sociais.  

Enfim, eis o desafio a enfrentar, nas palavras de Garapon:  

“À Justiça não cabe resolver todos os problemas, dar a 

última palavra em matéria de ciência ou de história, definir o bem político e 

responsabilizar-se pelo bem-estar das pessoas. Ela não o pode e não o 

deve, sob pena de mergulhar-se num inferno sofista frustrante e estéril e 

destruidor que ninguém deseja. A justiça jamais nos livrará do escrúpulo 

por ter que fazer política. A velha cultura republicana, que adorava editar 

leis mas não gostava de respeitá-las, e que resolvia a prática de suas 

instituições na hipótese de uma ordem judiciária fraca e submissa, já não 

vigora. Eis que os juízes, levados por um consenso poderoso, pretendem 

agora aplicar todas as leis e exercer suas funções. Em toda sua plenitude. 

Eles pegam o legislador pela palavra e procuram fazer com que seu 

verdadeiro desempenho corresponda ao seu modelo. Esta revolução 

cultural está em marcha e talvez dela só venhamos a ter conhecimento, 

como freqüentemente ocorre, quando já estiver parceladamente 

terminada”.180 

O juiz e a democracia são indissociáveis, recaindo sobre o primeiro a 

condição de “guardião das promessas”, como apropriadamente sustenta Garapon. 

                                                 
180 GARAPON, op. cit. 1999, p. 265. 
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ANEXO I 

 

CÂMARA DOS DEPUTADOS PROJETO DE LEI Nº 4.827, DE 1998 

(Da Sra. Zulaiê Cobra) 

Institucionaliza e disciplina a mediação, com método de prevenção e 

solução consensual de conflitos. 

O Congresso Nacional decreta: 

ART. 1º – Para fins desta lei, mediação é a atividade técnica exercida 

por terceira pessoa, que escolhida ou aceita pelas partes interessadas, as escuta 

e orienta com o propósito de lhes permitir que, de modo consensual, previnam ou 

solucionem conflitos.  

Parágrafo único – É lícita a mediação em toda matéria que admita 

conciliação, reconciliação, transação, ou acordo de outra ordem, para os fins que 

consinta a lei civil ou penal. 

ART. 2º – Pode ser mediador qualquer pessoa capaz e que tenha 

formação técnica ou experiência prática adequada à natureza do conflito. 

§ 1º – No desempenho de sua função, o mediador deverá proceder 

com imparcialidade, independência, competência, diligência e sigilo. 

ART. 3º – A mediação é judicial ou extrajudicial, podendo versar 

sobre todo o conflito ou parte dele. 

ART. 4º – Em qualquer tempo e grau de jurisdição, pode o juiz 

buscar convencer as partes da conveniência de se submeterem à mediação 
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extrajudicial, ou, com a concordância delas, designar mediador, suspendendo o 

processo pelo prazo de até 3 (três) meses, prorrogável por igual período. 

Parágrafo único – O mediador judicial está sujeito a compromisso, 

mas pode escusar-se ou ser recusado por qualquer das partes, em cinco dias da 

designação. Aplicam-se-lhe, no que caibam, as normas que regulam a 

responsabilidade e a remuneração dos peritos. 

ART. 5º – Ainda que não exista processo, obtido acordo, este 

poderá, a requerimento das partes, ser reduzido a termo e homologado popr 

sentença que valerá como título executivo judicial ou produzirá os outros efeitos 

jurídicos próprios da matéria. 

ART. 6º — Antes de instaurar processo, o interessado pode requerer 

ao juiz que, sem antecipar-lhe os termos do conflitos (sic) e de sua pretensão 

eventual, mande intimar a parte contrária para comparecer a audiência de 

tentativa de conciliação ou mediação. A distribuição do requerimento não previne 

o juízo, mas interrompe a prescrição e impede a decadência. 

ART. 7º – Esta lei entra em vigor à data de sua publicação. 
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ANEXO II 

 

 

Parecer preparado pela assessoria legislativa da Câmara dos 

Deputados, pela inconstitucionalidade do PL nº 4.827/98. Não foi acolhido pelo 

Relator da Comissão de Constituição e Justiça e de redação, Deputado Iédio 

Rosa, que votou pela constitucionalidade, conforme parecer constante no anexo 

III. 

 

I - RELATÓRIO: 

 

O projeto de lei em epígrafe busca disciplinar o instituto da mediação, 

conceituando-a como “atividade técnica exercida por terceira pessoa, que 

escolhida ou aceita pelas partes interessadas, as escuta e orienta com o propósito 

de lhes permitir que, de modo consensual, previnam ou solucionem conflitos”. 

 

A mediação judicial ou extrajudicial seria cabível em toda matéria que 

admitisse conciliação, reconciliação, transação ou acordo de outra ordem, de 

acordo com as leis civil ou penal. O mediador poderia ser pessoa física ou jurídica, 

com formação técnica ou experiência prática, adequada à natureza do conflito. O 

acordo poderia ser homologado por sentença, ainda que extrajudicial a mediação, 

valendo, então, como titulo executivo judicial. 

 

Ausente a justificação do projeto de lei. 
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Não foram oferecidas emendas. 

 

A apreciação da matéria por esta Comissão é conclusiva. 

 

É o relatório. 

 

II – VOTO DO RELATOR 

 

O objetivo precípuo deste projeto de lei é diminuir o número de lides 

que chegam ao Poder Judiciário, para que este, substituindo-se às panes, 

distribua justiça. Trata-se de institucionalizar, portanto, um método de solução 

pacífica de conflitos; no caso, a mediação. 

 

A jurisdição é consagrada pela Constituição Federal como uma das 

funções do Estado, mediante a qual este busca a atuação da vontade do direito 

objetivo em face da pretensão resistida que lhe é apresentada, e o Estado 

desempenha essa função sempre mediante o processo. 

 

Por outro lado, e de acordo com o princípio da indeclinabilidade 

(corolário da jurisdição como expressão da soberania nacional), é garantido a 

todos o acesso ao Poder Judiciário, o qual não pode deixar de atender a quem 

venha a juízo deduzir uma lide e pedir solução para ela. Não pode a lei "excluir da 

apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito" – Constituição 

Federal, art. 5, inciso XXV – nem pode o juiz escusar-se de proferir decisão. 
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A mediação é uma maneira amistosa de solução pacifica do conflitos. 

Não é um meio jurídico para tanto. Em Direito Internacional Público, a mediação é 

classificada como "meio diplomático”. Não nos parece, destarte, que deva ser 

legalmente disciplinada. 

 

Ora, às partes é sempre possível, antes de chegarem a discutir em 

juízo um determinado conflito, buscar soluções amistosas, seja discutindo apenas 

entre elas o problema e chegando a um bom termo, seja elegendo, informalmente, 

terceira pessoa para auxiliá-las nesse propósito. 

 

Porém, persistindo a lide, não se pode negar a quem se sente 

prejudicado o acesso ao Poder Judiciário. 

 

Mesmo quando se trata de arbitragem, esta sim, um meio jurídico de 

solução de conflitos, extrajudicial ou judicial, esbarra-se no princípio da 

indeclinabilidade, já mencionado. Tanto isto é verdade que está sendo contestada, 

pelo Supremo Tribunal Federal, a constitucionalidade de dispositivos da Lei n0 

9.307/96 (dispôs sobre a arbitragem), por violação ao art. 5º, inciso XXXV, da C. 

F., também já retro mencionado – conforme notícia do julgamento no DJU de 

14.5.97, p. 19.253, Agravo Regimental na SE 5.206-7 – Espanha, relator o 

Ministro Sepúlveda Pertence.  

O parágrafo único do art.º do projeto estabelece que “é lícita a 

mediação em toda matéria que admita conciliação, reconciliação, transação ou 

acordo de outra ordem, para os fins que consinta a lei civil ou penal”. Em nosso 

direito, admite-se sempre a conciliação e a transação acerca de direitos 

disponíveis – tal é a regra no direito privado. No direito público, e em especial no 

Direito Penal, apenas admite-se a conciliação e a transação no âmbito do 
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procedimento dos juizados especiais criminais, nos termos do art. 98, da C.F., e 

de Lei n0 9.099/95, e, ainda, no combate ao crime organizado (Lei nº 9.034/95, art. 

6º) e na proteção a vítimas e testemunhas (Lei nº 9.807/99, arts. 13 e 14). 

 

O art. 4º também não se sustenta. Uma vez proposta a ação, é dever 

do juiz estimular a conciliação, marcando, inclusive, nos termos do art. 331 do 

Código de Processo Civil, audiência especifica para esse fim. Pode o juiz, ainda, 

suspender o processo, quando as partes assim lhe requerem, visando à 

composição do litígio. A tentativa de conciliação é igualmente estimulada nos 

juizados especiais cíveis. Mas, não se concebe que o juiz busque convencer as 

partes da conveniência de se submeterem à mediação extrajudicial: não obtida 

conciliação, cabe ao juiz instruir o feito e julgá-lo. 

 

Tampouco podem prevalecer os arts. 5º e 6º. O art. 5º seria 

despiciendo, porquanto o Código de Processo Civil empresta força de titulo 

executivo extrajudicial à escritura pública ou outro documento público assinado 

pelo devedor, ao documento particular assinado pelo devedor e por duas 

testemunhas, e ao Instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, 

pela Defensoria Pública ou pelos advogados dos transatores (art. 585, inciso I). O 

art. 5º não pode prosperar porque, pelo nosso sistema processual, não se admite 

que o juiz “intime a parte contrária para comparecer a audiência de tentativa de 

conciliação ou mediação”, apenas. O réu dever ser citado quando ajuizada uma 

ação e a petição inicial for apta, ou seja, apresente os fatos e fundamentos 

jurídicos e formule um pedido. Não pode o eventual autor de uma ação, antes de 

propô-la, requerer ao juiz que intime a outra pane somente para uma tentativa de 

compor o litígio. Da mesma forma, apenas a citação válida dever ter o condão de 

interromper a prescrição (art. 219 do CPC); não se havendo de falar ainda em 

“impedir a decadência”.  

Pela inconstitucionalidade.  
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AAANNNEEEXXXOOO   III IIIIII   

 

 

Parecer do Deputado Iédio Rosa, à Comissão de Constituição e 

Justiça, pela constitucionalidade do PL 4.827/98.  

I - RELATÓRIO: 

 

O projeto de lei em epígrafe busca disciplinar o instituto da mediação, 

conceituando-a como “atividade técnica exercida por terceira pessoa, que 

escolhida ou aceita pelas partes interessadas, as escuta e orienta com o propósito 

de lhes permitir que, de modo consensual, previnam ou solucionem conflitos”. 

 

A mediação judicial ou extrajudicial seria cabível em toda matéria que 

admitisse conciliação, reconciliação, transação ou acordo de outra ordem, de 

acordo com as leis civil ou penal. O mediador poderia ser pessoa física ou jurídica, 

com formação técnica ou experiência prática, adequada à natureza do conflito. O 

acordo poderia ser homologado por sentença, ainda que extrajudicial a mediação, 

valendo, então, como titulo executivo judicial. 

 

Ausente a justificação do projeto de lei. 

 

Não foram oferecidas emendas. 

 

A apreciação da matéria por esta Comissão é conclusiva. 
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É o relatório. 

 

II - VOTO DO RELATOR 

 

Conforme nos esclarece o Conselho Nacional das Instituições de 

Mediação e Arbitragem – CONIMA, a atividade da mediação nada mais é do que 

procedimento não-adversarial por excelência, totalmente voluntário, no qual um 

terceiro facilitador da comunicação entre as partes as auxilia a identificar seus 

reais interesses em uma negociação cooperativa, o que lhes permite atingir 

soluções mutuamente aceitáveis e criativas. Constitui-se num esforço estruturado 

de discussão sobre a conveniência harmônica e pacifica a futuro, dentro de um 

ambiente de respeito mútuo, onde o sigilo é preservado como um atributo 

imprescindível ao procedimento. 

 

Visa auxiliar a prestação jurisdicional estatal, na medida em que, 

tendo o direito e a autonomia de vontade como norteadores éticos, busca em 

conjunto com as partes solucionar questões que possam resolver-se pela 

autocomposição, liberando o Judiciário para dedicar-se ás matérias que dele não 

podem prescindir A mediação, portanto, está voltada para uma atividade 

preventiva, da qual a sociedade cada vez mais necessita. Possibilita soluções 

práticas, viáveis e rápidas, dentro de parâmetros legais ditados previamente , não 

devendo ser entendida como desvio de demandas da atividade jurisdicional 

estatal. 

 

Trata-se, enfim, de um procedimento de autocomposição de 

controvérsias, comprometido com as normas de ordem pública e os bons 
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costumes, e que tem como princípio fundamental a autonomia de vontade das 

partes 

 

Em face do exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade, 

técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do PL nº 4.827/98 
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AAANNNEEEXXXOOO   IIIVVV   

 

 

A Lei nº 9.958/2000, que instituiu  as Comissões de Conciliação 

Prévia nas empresas e nos sindicatos, inclui no Título VI da CLT, que trata “DAS 

CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO), o Título VI-A, “DAS COMISSÕES 

DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA”, cujo conteúdo é o seguinte:  

TÍTULO VI-A 

DAS COMISSÕES DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA 

 

Art. 625-A. As empresas e os sindicatos podem instituir Comissões 

de Conciliação Prévia de composição paritária, com representantes dos 

empregados e dos empregadores, com a atribuição do tentar conciliar os conflitos 

individuais do trabalho. 

Parágrafo único. As Comissões referidas no caput deste artigo 

poderão ser constituídas por grupos de empresas ou ter caráter intersindical. 

 

Art. 625-B. A Comissão instituída no âmbito da empresa será 

composta de, no mínimo, 2 (dois) e no máximo 10 (dez) membros, e observará as 

seguintes normas: 

I – a metade de seus membros será indicada polo empregador e a 

outra metade eleita pelos empregados, em escrutínio secreto, fiscalizado pelo 

sindicato da categoria profissional; 

II – haverá na Comissão tantos suplentes quantos forem os 

representantes titulares; 
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III – o mandato dos seus membros, titulares e suplentes, é de (um) 

ano permitida uma recondução. 

§ 1º É vedada a dispensa dos representantes dos empregados 

membros da Comissão do Conciliação Prévia titulares e suplentes, até 1 (um) ano 

após o final do mandato, salvo se cometerem falta grave, nos termos da lei. 

§ 2º O representante dos empregados desenvolverá seu trabalho 

normal na empresa, afastando-se de suas atividades apenas quando convocado 

para atuar como conciliador, sendo computada como tempo de trabalho efetivo o 

despendido nessa atividade. 

Art. 625-C. A Comissão instituída no âmbito do sindicato terá sua 

constituição e normas de funcionamento definidas em convenção ou acordo 

coletivo. 

Art. 625-D. Qualquer demanda de natureza trabalhista será 

submetida à Comissão de Conciliação Prévia se, na localidade da prestação do 

serviços, houver sido instituída a Comissão no âmbito da empresa ou do sindicato 

da categoria. 

§ 1º A demanda será formulada por escrito ou reduzida a termo por 

qualquer das membros da Comissão, sendo entregue cópia datada e assinada 

polo membro aos interessados. 

 § 2º Não prosperando a conciliação, será fornecida ao empregado e 

ao empregador declaração da tentativa conciliatória frustrada com a descrição de 

seu objeto, firmada pelos membros da Comissão, que deverá ser juntada à 

eventual reclamação trabalhista. 

§ 3º Em caso de motivo relevante que impossibilite a observância do 

procedimento previsto no caput deste artigo, será a circunstância declarada na 

petição inicial da ação intentada perante a Justiça do Trabalho. 

§ 4º Caso exista, na mesma localidade e para a mesma categoria, 

Comissão de empresa e Comissão sindical, o interessado optará por uma delas 
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para submeter a sua demanda, sendo competente aquela que primeiro conhecer 

do pedido. 

 

Art. 625-E. Aceita a conciliação será lavrado termo assinado pelo 

empregado, pelo empregador ou seu preposto e pelos membros da Comissão 

fornecendo-se cópia às partes. 

Parágrafo único. O termo de conciliação é titulo executivo 

extrajudicial e terá eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas 

expressamente ressalvadas. 

 

Art. 625-F. As Comissões de Conciliação Prévia têm prazo de 10 

(dez) dias para a realização da sessão de tentativa de conciliação a partir da 

provocação do interessado. 

Parágrafo único. Esgotado o prazo sem a realização da sessão, será 

fornecida, no último dia do prazo, a declaração a que se refere o § 2º do art. 625-

D. 

 

Art. 625-G. O prazo prescricional será suspenso a partir da 

provocação da Comissão de Conciliação Prévia, recomeçando a fluir, pelo que lhe 

resta, a partir da tentativa frustrada de conciliação ou do esgotamento do prazo 

previsto no art. 625-F. 

 

Art. 625-H. Aplicam-se aos Núcleos Intersindicais de Conciliação 

Trabalhista em funcionamento ou que vierem a ser criados, no que couber, as 

disposições previstas neste título, desde que observados os princípios da paridade 

e da negociação coletiva na sua constituição. 
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AAANNNEEEXXXOOO   VVV   

 

 

§ 14. MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN 

 

LEY 24.573 

 

Sancionada: 4 – X –1995 

Promulgada: 25 – X – 1995 

B.O.: 27 – X – 1995 

 

Disposiciones generales 

 

Artículo 1. – Instiúyese con carácter obligatorio la mediación previa a 

todo juicio, la que se regirá por las disposiciones de la presente ley. Este 

procedimiento promoverá la comunicación directa entre las partes para la solución 

extrajudicial de la controversia. 

Las partes quedarán exentas del cumplimiento de este trámite si 

acreditaren que antes del inicio de la causa, existió mediación ante mediadores 

registrados por el Ministerio de Justicia. 
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2. – El procedimiento de la mediación obligatoria no será de 

aplicación en los siguientes uspuestos: 

1. Causas penales. 

2. Acciones de separación personal y divorcio, nulidad de 

matrimonio, filiación y patria potestad, con excepción de las cuestiones 

patrimoniales derivadas de éstas. El juez deberá dividir los procesos, derivando la 

parte patrimonial al mediador. 

3. Procesos de declaración de incapacidad y de rehabilitación. 

4. Causas en que el Estado nacional o sus entidades 

descentralizadas sean parte. 

5. Amparo, hábeas corpus e interdictos. 

6. Medidas cautelares hasta que se decidan las mismas, agotándose 

respecto de ellas las instancias recursivas ordinarias, continuando luego el trámite 

de la mediación. 

7. Diligencias preliminares y prueba anticipada. 

8. Juicios sucesorios y voluntarios. 

9. Concursos preventivos y quiebras. 

10. Causas que tramiten ante la justicia nacional del trabajo. 

 

3. – En el caso de los procesos de ejecución y juicios de desalojo, el 

presente régimen de mediación será optativo para el reclamante, debiendo en 

dicho supuesto el requerido ocurrir a tal instancia. 
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Del procedimiento de la mediación 

 

4. – El reclamante formalizará su pretensión ante la mesa general de 

recepción de expedientes que corresponda, detallando la misma en un formulario 

cuyos requisitos se establecerán por vía de la reglamentación. Cumplida la 

presentación se procederá al sorteo del mediador y a la asignación del juzgado 

que eventualmente entenderá en la litis. 

 

5. – La mesa general de entradas entregará el formulario 

debidamente intervanido al presentante quien deberá remitirlo al mediador 

designado dentro del plazo de tres días. 

 

6. – El mediador, dentro del palzo de diez (10) días de haber tomado 

conocimiento de su designación, fijará la fecha de la audiencia a la que deberán 

comparecer las partes. 

El mediador deberá notificar la fecha de la audiencia a las partes 

mediante cédula, adjuntando copia del formulario previsto en el artículo 4º. Dicha 

cédula será librada por el mediador, debiendo la misma ser diligenciada ante la 

Oficina de Notificaciones del Poder Judicial de la Nación; salvo que el requerido se 

domiciliare en extranã jurisdicción, en cuyo caso deberá se diligenciada por el 

requirente. 

A tales fines se habilitarán los formularios de cédula de notificación 

cuyos requisitos se establecerán reglamentariamente. 
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7. – Las partes podrán tomar contacto con el mediador designado 

antes de la fecha de la audiencia, con el objeto de hacer conocer el alcance de 

sus pretensiones. 

 

8. – Cuando el mediador advirtiere que es necesaria la intervención 

de un tercero, solicitado por las partes o de oficio, podrá citarlo a fin de que 

comparezca a la instancia mediadora. 

Si el tercero incurriese en incomparecencia∗ o incumplimiento del 

acuerdo transaccional que lo involucre, le alcanzarán las sanciones previstas en 

los artículos 10 y 12 de la presente ley. 

 

9. – El plazo para la mediación será de hasta sesenta (60) días 

corridos a partir de la última notificación el mediador podrá convocar a las partes a 

todas las audiencias necesarias para el cumplimiento de los fines previstos en la 

presente ley. 

Si la mediación fracasare por la incomparecencia de cualquiera de 

las partes a la primera audiencia, cada uno de los incomparecientes deberá 

abonar una multa cuyo monto será el equivalente a dos (2) veces la retribución 

básica que le corresponda percibir al mediador por su gestión. 

Habiendo comparecido personalmente y previa intervención del 

mediador, las partes podrán dar por terminado el procedimiento de mediación. 

 

11. – Las actuaciones serán confidenciales. El mediador tendrá 

amplia libertad para sesionar con las partes, pudiéndolo efectuar en forma 

                                                 
∗Según Fe de Erratas, ley 24.573 (B. O. 19-III-96) (antes “incompetencia”). 
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conjunta o por serparado, cuidando de no favorecer, con su conducta, a una de 

ellas y de no violar el deber de confidencialidad. 

A las mencionadas sesiones deberán concurrir las partes 

personalmente, y no podrán hacerlo por apoderado, exceptuándose a las 

personas jurídicas y a los domiciliados en extraña jurisdicción de acuerdo a lo que 

se establezca en la reglamentación. 

 

12. – si se produjese el acuerdo, se labrará acta en el que deberá 

constar los términos del mismo, firmado por el mediador, las partes y los letrados 

intervinientes. 

El mediador deberá comunicar el resultado de la mediación, con fines 

estadísticos, al Ministerio de Justicia. 

En caso de incumplimiento, lo acordado podrá ejecutarse ante el juez 

designado, mediante el procedimiento de ejecución de sentencia regulado en el 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 

En el supuesto de llegar a la instancia de ejecución, el juez deberá 

aplicar la multa establecida en el artículo 45 del Código Procesal Civil y Comercial 

de la Nación. 

 

13. – El Ministerio de Justicia de la Nación percibirá con destino al 

fondo de financiamiento creado por esta ley, las sumas resultantes de la multas 

establecidas en los artículos 10 y 12. En el supuesto que no se abonen las multas 

establecidas, se perseguirá el cobro impulsando por vía incidental, las acciones 

judiciales necesarias observando el procedimiento de ejecución de sentencia. 

A tal fin el Ministerio de Justicia certificará la deuda existente y librará 

el certificado respectivo que tendrá caráctes de título ejecutivo. 
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En el caso de no haberse promovido acción judicial posterior a la 

gestión mediadora el cobro de la multa establecida en el artíuclo 10 se efectuará 

mediante el procedimiento de juicio ejecutivo. 

 

14. – Si no se arribase a un acuerdo en la mediación, igualmente se 

labrará acta, cuya copia deberá entregarse a las partes, en la que dejará 

constancia de tal resultado. 

En este caso el reclamante quedará habilitado para iniciar la vía 

judicial correspondiente, acompañando las constancias de la mediación. 

 

Del Registro de Mediadores 

 

15. – Créase el Registro de Mediadores cuya constitución, 

organización, actualización y administración será resposabilidad del Ministerio de 

Justicia de la Nación. 

 

16. – Para ser mediador será necesario poseer título de abogado y 

adquiri la capacitación requerida y restantes exigencias que se establezcan 

reglamentariamente. 

 

17. – En la reglamentación a la que se alude en el artículo anterior, 

se estipularán las causales de suspensión y separación del registro y el 

procedimiento para aplicar lares sanciones. También se determinarán los 

requisitos, inhabiliades e incompatibilidades para formar parte del mismo. 
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De las causales de escusación y recusación 

 

18. – El mediador deberá excusarse bajo pena de inhabilitación como 

tal, en todos los casos previstos en el Código Procesal Civil Y Comercial de La 

Nación para excusación de los jueces, pudiendo ser recusado con expresión de 

causa por las partes conforme lo determina ese Código. De no aceptar el 

mediador la recusación, ésta será decidida en el artículo 4º, por resolución que 

será inapelable. 

En los supuestos de excusación y recusación se practicará 

inmediatamente un nuevo sorteo. 

El mediador no podrá asesorar ni patrocinar a cualquiera de las 

aprates intevinientes en la mediación durante el lapso de un (1) año desde que 

cesó su inscripción en el registro establecido por el artículo 15. La prohibición será 

absoluta en lacausa en que haya intervenido como mediador. 

 

De la Comisión de Selección y Contralor 

 

19. – Créase una Comisión de Sección y Contralor que tendrá la 

responsabilidad de emitir la aprobación de última instancia sobre la idoneidad y 

demás requisitos que se exijan para habilitar la inscripción como aspirantes o 

mediadores en el Registro establecido por el artículo 15 de la presente ley. 

Asimismo la Comisión tendrá a su cargo el contralor sobre el 

funcionamiento de todo el sistema de mediación. 
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20. – La Comisión de Selección y Contralor del régimen de 

mediación estará constituida por dos representantes del Poder Legislativo, dos del 

Poder Judicial y dos del Poder Ejecutivo nacional. 

 

De la retribución del mediador 

 

21. – El mediador percibirá por su tarea desempeñada en la 

mediación una sum fija, cuyo monto, condiciones y circunstancias se establecerán 

reglamentariamente, Dicha suma será abonada por la o las partes conforme el 

acuerdo transaccional arribado. 

En el supuesto que fracasare la mediación, los honorarios del 

mediador serán abonados por el fondo de financiamiento de acuerdo a las 

condiciones que relamentariamente se establezcan. 

Las sumas abonadas por este concepto, integrarán las costas de la 

litis que con posterioridad entablen las partes, las que se reitegrarán al fondo de 

financiamiento aludido. 

A tal fin, y vencido el plazo para su depósito judicial, el Ministerio de 

Justicia promoverá el cobro por vía incidental mediante el procedimiento de 

ejecución de sentencia. 

 

22. – El Ministerio de Justicia de la Nación podrá establecer un 

régimen de gratificaciones para los mediadores que se hayan destacado por su 

dedicación y eficiencia en el desempeño de su labor. 
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Del fondo de financiamiento 

 

23. – Créase un fondo de financiamiento a los fines de solventar: 

a) El pago de los honorarios básicos que se le abone a los 

mediadores de acuerdo a lo establecido por el artículo 21, segundo párrafo de la 

presente ley. 

b) Las erogaciones que implique el funcionamiento del Registro de 

Mediadores. 

c) Cualquier otra erogación relacionada con el funcionamiento del 

sistema de mediación. 

 

24. – El presente fondo de financiamiento se integrará con los 

siguientes recursos: 

1. Las sumas asignadas en las partidas del presupuesto nacional. 

2. El reintegro de los honorarios básicos abonados conforme lo 

establecido por el artículo 21 segundo párrafo de la presente ley. 

3. Las multas a que hace referencia el artículo 10, segundo párrafo 

de la presente. 

4. La multa establecida por el artículo 12, último párrafo. 

5. Las donaciones, legados y toda otra disposición a título gratuito 

que se haga en beneficio del servicio implementado por esta ley. 

6. Toda otra suma que en el futuro se destine al presente fondo. 
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25. – La administración del fondo de financiamiento estará a cargo 

del Ministerio de Justicia de la Nación, instrumentándose la misma por vía de la 

reglamentación pertinente. 

 

26. – iniciada la demanda o la ejecución del acuerdo transaccional, el 

juez notificará de ello al Ministerio de Justicia de la Nación, a fin de que promueva 

la percepción de las multas, según el procedimiento de ejecución de sentencia. 

De la misma forma se procederá con relación al recupero del 

hoorario básico del mediador, una vez que se haya decidido la imposición de 

costas del proceso. 

 

Honorarios de los letrados de las partes 

 

27. – A falta de convenio, si el o los letrados intervinientes solicitaren 

regulación de los honorarios que deberán abonar sus patrocinados por la tarea en 

la gestión mediadora se aplicarán las disposiciones pertinentes de la ley 24.432, 

ley cuya vigencia se mantiene en todo su articulado. 

 

Cláusulas transitorias 

 

28. – El sistema de mediación obligatoria comenzará a funcionar 

dentro de los ciento ochenta (180) días a partir de la promulgación de la presente 

ley, siendo obligatorio el régimen para las demandas que se inicien con 

posterioridad a esa fecha. 
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29. – La mediación suspende el plazo de la prescripción desde que 

se formalice la presentación a que se refiere el artículo 4º. 

 

30. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional, por el término de cinco 

(5) años a establecer por vía de la reglamentación los aranceles y honorarios 

previstos en la presente ley. 

La obligatoriedad de la etapa de la mediación establecida en el 

artículo 1º,  primer párrafo de la presente ley, regirá por un plazo de cinco (5) 

años, contados a partir de la puesta en funcionamiento del régimen de mediación 

de conformidad con lo establecido en el artículo 28. 

 

31. – Quedarán en suspenso la aplicación del presente régimen a los 

juzgados federales en todo el ámbito del territorio nacional, hasta tanto se 

implement el sistema en cada uno de ellos, de las seciciones juduiciales en donde 

ejerzan su competencia. 

 

Modificaciones al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación 

 

32. – Modifícase el artículo 359 del Código Procesal Civil y Comercial 

de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

Artículo 359. – Contestado el traslado de la demanda o 

reconvención, en su caso, o vencidos los plazos para hacerlo, resueltas las 

excepciones previas, y siempre que se hayan alegado hechos conducentes acerca 

de los cuales no hubiese conformidad entre las partes; aunque éstas no lo pidan, 

el juez recibirá la causa a prueba procediendo de acuerdo a lo preceptuado en el 

artículo 360. 
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33. – Modifícase el artículo 360 del Código Procesal Civil e Comercial 

de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

Artículo 360.— A los fines del artículo precedente el juez citará a las 

partes a una audiencia, que se celebrará con su presencia bajo pena de nulidade, 

en la que: 

1º – Fijará por sí los hechos articulados que sean conducentes a la 

dicisión del juicio sobre los cuales versará la prueba y desestimará los que 

considere inconducentes de acuerdo con las citadas piezas procesales. 

2º – Recibirá las manifestaciones de las partes, si las tuvieren, con 

referencia a lo prescripto en los artículos 361 y 362 del presente Código, debiendo 

resolverla en el mismo acto. 

3º — Declarará en dicha audiencia cu´—ales pruebas son admisibles 

de continuarse en juicio. 

4º – Declarará en la audiencia si la custión fuese de puro decho con 

lo que la causa quedará concluida para definitiva. 

5º – Invitará a las partes a una conciliación. 

 

34.— Incorpórase como artículo 360 bis del Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

Artículo 360 bis – Conciliación. Sin perjuicio de lo establecido en el 

artículo 36, inciso 2º, apartado a), en la audiencia mencionada en el artículo 

anterior, el juez y las aprtes podrán proponer fórmulas conciliatorias. 

Si se arribase a un acuerdo conciliatorio, se labrará acta en la que 

conste su contenido y la efecto de cosa juzgada y se ejecutará mediante el 

procedimiento previsto para la ejecución de sentencia. Si no hubiera acuerdo entre 
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las partes, en el acta se hará constar esta circunstancia, sin expresión de causas. 

Los intervinientes no podrán ser interrogados acerca de lo acontecido en la 

audiencia. 

 

35. – Incorpórase como artículo 360 Ter, del Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

Artículo 360 ter. – En los juicios que tramiten por otros 

procedimientos, se celebrará asimismo la audiencia prevista en el artículo 360 de 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, observándose los plazos 

procesales que establecen para los mismos. 

 

36. – Modifícase el artículo 361 del Código Procesal Civil y Comercial 

de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

Artículo 361. – Si alguna de las partes se opusiese a la apertura a 

prueba en la audiencia prevista en el artículo 360 del presente Código, el juez 

resolverá lo que sea procedente luego de escuchar a la contraparte.  

 

37. – Modifícase el artículo 362 del Código Procesal Civil y Comercial 

de la Nación, el que quedará ustituido por el siguiente texto: 

Artículo 362. – Si en la audiencia previstas en el artículo 360 del 

presente Código, todas las partes manifestaren que no tienen ninguna prueba a 

producir, o que ésta consiste únicamente en las constancias del expediente o en la 

documental ya agregada y no cuestionada, la causa quedará conclusa para 

definitiva y el juez llamará autos para sentencia. 

 



   

 

  179
 

 

38. – Modifícase el artículo 365 del Código Procesal Civil y Comercial 

de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

Artículo 365. – Cuando com posterioridad a la contestación de la 

demanda o reconvención, ocurriese o llegase a conocimiento de las partes algún 

hecho que tuviese relación com la cuestión que se ventila, podrán alegarlo hasta 

cinco (5) días después de celebrada la audiencia prevista en el artículo 360 del 

presente Código. 

Del escrito que se alegue se dará traslado a la outra parte, quien, 

dentro del plazo para contestarlo, podrá también alegar otros hechos en 

contraposición a los nuevamente alegados. En este caso quedará suspendido el 

plazo de prueba hasta la notificatición de la resolución que los admita o los 

deniegue. 

En los supuestos mencionados en el párrafo precedente, las pruebas 

podrán recaer también sobre los hechos nuevamente aducidos. 

El juez podrá convocar a las partes, según las circunstancias del 

caso, a outra audiencia en términos similares a lo prescripto en el artículo 360 del 

presente Código. 

 

39. – Sustitúyese el artículo 367 del Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación por el siguiente: 

Artículo 367. – El plazo de prueba será fijado por el juez, y no 

excederá de cuarenta (40) días. Dicho plazo es común y comenzará a correr a 

partir de la fecha de celebración de la audiencia prevista en el artículo 360 del 

presente Código. 

 

40. – Comuníquese, etcétera. 
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§ 15. MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN 

Reglamentación de la ley 24.573 

 

DECRETO 1021/95 

 

Del 28 – XII - 1995 

B.O.: 29 – XII - 1995 

 

Artículo 1. – Apruébase la reglamentación de la ley Nº 24.573 de 

acuerdo a lo que se determina a continuación. 

 

2. – A los fines de eximirse del trámite de mediación, conforme lo 

establecido en el artículo 1º de la ley, el demandante deberá acompañar, 

juntamente com el escrito de demanda, el certificado que hubiere expedido el 

mediador en el que conste que no se há arribado a un acuerdo en la mediación 

intentada. 

(Párr. según dec. 477/96, art. 1º). El certificado deberá ser suscripto 

por las partes y por el mediador interviniente, y deberá contener su sello registrado 

de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 20 de la presente reglamentación. 

 

3. – Cuando se iniciare alguna de las acciones previstas en el 

artículo 2º inciso 2º de la Ley, que contuviere las cuestiones patrimoniales 
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mencionadas en esa disposición, el actor deberá impulsasr el trámite de mediación 

respecto de estas últimas y dejar debida constancia en el expediente principal. 

 

4. – El requirente deberá abonar un arancel de pesos quince ($15) lo 

que constituirá requisito inexcusable para proceder al sorteo del mediador. 

El Ministerio de Justicia gestionará ante el Banco de la Nación 

Argentina las modalidades de cobro de dicho arancel. 

 

5. – El formulario por el cual se solicite el sorteo y se requiera la 

iniciación del trámite de mediación se presentará por cuadruplicado ante la mesa 

general de entradas del fuero que corresponda y deberá contener los requisitos 

que surgen del Anexo I del presente decreto. 

Si el reclamante optare por el procedimiento de mediación, de 

acuerdo a lo previsto en el artículo 3º de la Ley, deberá consignar expresamente 

esta circunstancia. 

En ningún caso el reclamante acompañará escrito de demanda. 

 

6. – La mesa general de entradas sorteará juzgado, funcionarios del 

Ministerio Público y mediador y luego de verificar el cumplimiento de los requisitos 

exigidos para la presentación devolverá debidamente intervenidos dos ejemplares 

del formulario al reclamante, debiendo quedar uno archivado en la oficina de 

recepción. Una copia del formulario de inciación deberá ser remitida al juzgado 

serteado com el fin de formar un legajo que se reservará hasta la oportunidad en 

que se presenten cualquiera de las actuaciones derivadas del procedimiento de 

mediación. 
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El mediador desinsaculado no integrará la lista de sorteo hasta tanto 

no hayan sido designados la totalidad de los mediadores registrados. 

 

7. – El trámite de mediación se desarrollará en días hábiles 

judiciales, salvo acuerdo en contrario de las partes intervinientes y el mediador. 

 

8. – Cuando por cualquier motivo, debidamente justificado, el 

mediador se susentare de la ciudad o por razones de enfermedad no pudiera 

cumplir com su cometido, deberá poner el hecho en conocimiento del Registro de 

Mediadores a sus efectos, mediante comunicación fehaciente, con indicación del 

período de la ausencia. 

 

9. – (Texto según de. 477/96, art. 2º). El reclamante deberá concurrir 

o remitir a la oficina del mediador los dos (2) ejemplares del formulario de 

requerimiento intervenidos, según lo consignado en el artículo 6º. 

El mediador retendrá uno (1) de los ejemplares y restituirá el restante 

al presentante com su sello y firma, dejando constancia de la fecha y hora de 

recepción. 

El mediador podrá autorizar expresamente a una o má personas de 

su oficina para efectuar la recepción de esa documentación. La autorización, 

debidamente suscripta por el mediador y el o los autorizados, deberá exhibirse en 

lugar visible. 

Si el reclamante no cimpliera com esse trámite en el plazo de tres (3) 

días hábiles judiciales, deberá concurrir ante la mesa general de entradas a los 

fines de abonar nuevamente el arancel previsto en el artículo 4º de la presente 

reglamentación, debiendo intervenir el mediador anteriormente sorteado. 



   

 

  183
 

 

 

10. – El mediador deberá confeccionar y diligenciar la cédula de 

notificación com el objeto de poner en conocimiento de las partes la realización de 

la primera audiencia la que deberá contener: 

1) El nombre y domicilio del destinatario; 

2) Indicación del día, hora y lugar de la celebración de la audiencia; 

3) Nombre y domicilio del mediador y de la parte que requirió el 

trámite; 

4) Firma y sello del mediador. 

El Mediador podrá notificar al reclamante de lo prescripto en el 

presente artículo en oportunidad de la entrega del formulario de requerimiento, 

quedando eximido de enviarle la notificación correspondiente. 

Si la primera audiencia no pudiere celebrarse por motivos 

justificados, el mediador deberá convocar a outra audiencia en un plazo no mayor 

a cinco (5) días desde el fracaso de la primera, debiendo notificar a las partes com 

por lo menos dos (2) días de antelación. 

 

11. – (Texto según de. 477/96, art. 3º). La cédula se deligenciará com 

una copia del formulario de presentación y contendrá el apercibimiento previsto 

por el artículo 10 de la ley. Se entregará y retirará en la Oficina de Notificaciones 

del Poder Judicial. 

Serán de aplicación los artículos 140, 141 y 339, segundo y tercer 

párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y en lo pertinente las 

normas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante 

acordadas 19/80 y 9/90. 
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Las cédulas que deban ser diligenciadas en el ámbito de la Capital 

Federal sólo requerirán la firma y el sello del mediador, no siendo necesaria la 

intervención del juzgado. 

En caso de tratarse de cédulas a tramitar en extraña jurisdicción 

regirán las normas de la ley 22.172, debiendo ser intervenidas y selladas por el 

juzgado que hubiera sido sorteado a solicitud del requirente. 

En todos los casos el mediador podrá sustituir la cédula por cualquier 

outro medio de notificación fehaciente, conteniendo los requisitos consignados en 

el artículo 10 de la presente reglamentación. 

Todos los gastos que demande el diligenciamiento de las 

notificaciones estarán a cargo de la parte requirente. 

No podrán ser diligenciadas a través de la Oficina de Notificaciones 

del Poder Judicial las notificaciones emergentes de las mediaciones aludidas en el 

párrafo 2º, artículo 1º, de la ley 24.573. 

 

12. – Será obligación del mediador celebrar las audiencias en sus 

oficinas y si por motivos fundados y excepcionales tuviere que convocar a las 

partes a un lugar distinto, deberá hacer constar tal circunstancia en el acta 

respectiva, además de los fundamentos que justificaron la excepción. 

 

13. – El tercero cuya intervención se requiera deberá ser citado por 

los medios y com los recaudos establecidos para la citación de las partes y 

quedará sometido al régimen  que surge de la Ley y de la presente 

reglamentación. 

Cuando en el procedimiento de mediación estuvieren involucrados 

intereses de incapaces, el mediador deberá citar al Asesor de Menores e 

Incapaces que debiera intervenir en un eventual pleito, notificándolo com los 
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mismos recaurdos que se establecen en el párrafo anterior. Si no concurriere 

dicho funcionario igual se llevará a cabo la mediación y en todos los casos deberá 

homologarse ante el juez sorteado el acuerdo al que se hubiere arribado. 

 

14. – Las actas de las audiencias que celebre el mediador se 

redactarán por escrito en tantos ejemplares como partes involucradas haya, más 

outro ejemplar que retendrá el mediador. 

En el supuesto de acordar las partes una prórroga del plazo de la 

mediación, se labrará a tal efecto un acta que firmarán juntamente com el 

mediador, debiendo contener los términos de la postergación acordada. 

 

15. – En caso que las partes no arribase a un acuerdo el acta deberá 

consignar únicamente tal circunstancia quedando expresamente prohibido dejar 

constancia de los pormenores de la o las audiencias celebradas. Una copia del 

acta donde constare la inecistencia de un acuerdo se remitirá para fines 

estadísticos a la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia donde será 

archivada. 

En tal caso, el reclamante se encontrará habilitado para presentar la 

demanda ante el Juzgado sorteado, acompañando las cosntancias del trámite 

intentado. 

En el supuesto el artículo 2º de la presente reglamentación, el 

reclamante deberá concurrir a la mesa general de entradas, que corresponda, a 

los fines del sorteo del Juzgado que deberá entender. 

 

16. – El Ministerio de Justicia, a través de la Secretaría de Justicia, 

dispondrá lo conducente para instrumentar procedimientos de contralor del 

funcionamiento del sistema de mediación, pudiendo incluso supervisar las 



   

 

  186
 

 

audiencias que se celebren previo consentimiento de las partes y cuidando de no 

alterar o inhibir su desarrollo. 

 

17. – El mediador solicitará de los comparecientes, al momento de 

celebrarse la primera audiencia, la firma de un compromisso de confidencialidad 

respecto de las alternativas que ocurran durante las sesiones. Las partes de 

común acuerdo y ante el mediador, podrán eximirse mutuamente de este 

compromiso dejándose constancia de ello en el acta respectiva. 

Se la tendrá por no comparecida a la parte que no concurriere com 

asistencia letrada. 

 

18. – Las personas físicas domiciliadas a más de cien (100) 

kilómetros de la Capital Federal podrán asistir a la mediación por intermedio de 

apoderado. 

En este supuesto, al igual que si se tratare de personas jurídicas, el 

mediador deberá verificar la personería invocada debiendo el poder contener la 

facultad de acordar transacciones. 

De no cumplirse com estos recaudos, el mediador podrá intimar al 

afecto a la parte, otorgá dole par ello un plazo de tres (3) días hábiles judiciales y 

de no ser cumplidos se considerará que existió incomparecencia en los términos 

del artículo 10, segundo párrafo, de la ley. 

En todos los caos el reclamante podrá solicitar la comparecencia 

personal de la contraparte, ofreciendo tomar a su cargo los gastos de traslado y 

estadía. 
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19. – (Texto según de. 477/96, art. 4º). En el supuesto de 

incomparecencia de cualquiera de las aprtes en los términos del artículo 10, 

segundo párrafo, de la ley, el mediador labrará igualmente el acta de la audiencia 

dejando constancia de ello. 

Dentro de los tres (3) días hábiles judiciales de fracasada la 

audiencia por tales motivos, el mediador deberá comunicar esa circunstancia a la 

Secretaría de Justicia del ministerio de Justicia, entregando el acta labrada coo así 

también la cédula por la que se hubiere notificado a la o a las partes que no 

comparecieron a la audiencia de mediación. 

Recibidas dicha comunicación y ambas constancias por la Secretaría 

de Justicia se librará el certificado de deuda respectivo, suscripto por el funcionario 

que su titular designe, a los fines de posibilitar el cobro de la multa prevista en el 

artículo 10 de la ley 24.573. 

La Secretaría de Justicia remitirá al juzgado sorteado para intervenir 

en el caso una copia auténtica del certificado de deuda para ser agregado al 

legajo formado según lo dispuesto en el artículo 6º de este decreto, el que servirá 

de base para el oportuno cumplimiento de la notificación prevista por el artículo 26 

de la ley 24.573. 

Sólo se admitirán como causales de justificación de la 

incomparecencia de algunas de las partes, razones de fuerza mayor debidamente 

acreditadas por escrito ante el mediador y aceptadas por éste. 

 

20. – Créase en la órbita de la Secretaría de Justicia del Ministerio de 

Justicia el Registro de Mediadores, que tendrá a su cargo: 

1) Confeccionar la lista de los mediadores autorizados, 

manteniéndola actualizada y remitirla bimestralmente a las mesas generales de 

entradas de cada fuero y a la Oficina de Notificaciones del Poder Judicial de la 
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Nación com las exclusiones que correspondem de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 22 de la presente relamentación; 

2) Habilitar un libro especial en el que se hará constar la numeración 

de los certificados que se entreguen bajo recibo a cada mediador; 

3) Confeccionar dichos certificados; 

4) Llevar el registro de firmas y sellos de los mediadores; 

5) Llevar registros relativos a la capacitación inicial y continua de los 

mediadores, a su desempeño, evaluación y de aportes personales al desarollo del 

sistema; 

6) Llevar el registro de sanciones; 

7) Comunicar a los mediadores inscriptos sobre la realización de 

cursos de actualización, estableciendo aquellos que sean de carácter obligatorio o 

facultativo; 

8) Archivar las actas donde conste el resultado de los trámites de 

mediación, de conformidad com lo establecido por el artículo 12 de la ley; 

9) Entender en lo relativo a las liciencias de los mediadores; 

10) Informar periódicamente sobre las actividades del Registro a la 

Comisión de Selección y Contralor creada  por el artículo 19 de la ley. 

 

21. – Para ser inscripto en el Registro de Mediadores deberán 

cumplirse los siguientes requisitos: 

1) Ser abogado com dos (2) años de antigüedad en el título; 

2) Haber aprobado el curso y entrenamiento, com las pasantías 

correspondientes, promovido por el Ministerio de Justicia u otros equivalentes. En 
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todos los caos la idoneidad será juzgada por la Secretaria de Justicia del Ministerio 

de Justicia; 

3) Disponer de oficinas que permitan un correcto desarrollo del 

trámite de mediación, cantidad de ambientes suficientes pra la celebración de las 

sesiones conjuntas y privadas y demás actuaciones propias del procedimiento; 

4) Abonar la suma de pesos cien ($100) en concepto de matrícula 

anual de inscripción la que se destinará al Fondo de Financiamiento. 

La habilitación del mediador quedará a cargo de la Secretaría de 

Justicia, la que deberá registrar su firma y sello. Este último deberá contener el 

nombre y número de habitación o registro del mediador. 

 

22. – Los mediadores inscriptos en el Registro podrán solicitar 

expresamente ser excluidos de las listas de sorteo. Dicha exclusión tendrá 

vigencia hasta tanto el mediador requiera, en forma expresa, su inclusión en la 

misma, efectivizándose su incorporación en la lista inmediata posterior queel 

Registro de Mediadores envíe a las mesas generales de entradas y a la Oficina de 

Notificaciones. 

Sem perjuicio de lo expuesto los mediadores excluidos de las listas 

se encuentram habilitados para realizar mediaciones com acuerdo de las partes y 

expedir los certificados a los que alude el artículo 2º de la presente 

reglamentación. En tales supuestos los honorarios del mediador serán convenidos 

libremente com las partes, no teniendo el mediador derecho alguno de cobro 

respecto del Fondo de Financiamiento, independientemente del resultado de su 

gestión. 

 

23. – Los colegios profesionales y las entidades especializadas en 

mediación debidamente autorizadas por la Secretaría de Justicia, podrán 
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confeccionar listas de mediadores registrados para propnerlos a las partes que así 

lo requieran a los fines del artículo 1º párrafo 2º de la ley. 

 

24. – Las causales de suspensión y separación del Registro de 

Mediadores son: 

1) Haber perdido alguno de los requisitos necesarios para la 

incorporación al mismo; 

2) El incumplimiento o mal desempeño de sus funciones; 

3) Negligencia grave en el ejercicio de sus funciones que perjudique 

el procedimiento de mediación, su desarrollo o celeridad; 

4) La violación a los principios de confidencialidad e imparcialidad; 

5) Asesorar o patrocinar a alguna de las partes que hayan 

intervenido en una mediación a su cargo; 

6) Haberse rehusado a intervenir sin causa justificada en más de tres 

(3) mediaciones, dentro del término de doce (12) meses. 

El mediador no podrá ser suspendido o separado del Registro sin 

previo sumario, en el que se garantizará el derecho de defensa y el que se 

desarrollará aplicándose analógicamente el Reglamento de Investigaciones 

aprobado por decreto 1798/80. 

 

25. – No podrán ser mediadores: 

1) Quienes registren inhabilitaciones comerciales, civiles o penales o 

hubieren sido condenados com pena de reclusión o prisión por delito doloso; 
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2) Quienes se encontraren compreendidos por las incompatibilidades 

o impedimentos del artículo 3º de la ley 23.187 para ejercer la profesión de 

abogado com excepción del inciso a) apartado 7; 

3) Quenes integren la Comisión de Selección y Contralor prevista por 

el artículo 19 de la ley. 

 

26. – Los honorarios que percibirán los mediadores por su tarea se 

fijará de acuerdo a las siguientes pautas: 

1) Asuntos en los que se encuentren involucrados montos hasta la 

suma de pesos tres mil ($ 3.000): pesos ciento cincuenta ($150); 

2) Asuntos sin determinación de monto, o en los que se encuentren 

involucrados montos superiores a pesos tres mil ($3.000): pesos trescientos 

($300). 

A los fines de determinar el monto del asunto deberán computarse el 

capital comprometido y sus intereses, aplicándose a tales fines la tasa pasiva 

aplicada por el Banco de la Nación Argentina. 

 

27. – Celebrado el acuerdo entre las partes, éstas deberán satisfacer 

los honorarios del mediador en la audiencia de conciliación, de acuerdo a los 

términos de la misma y a los criterios establecidos en el artículo anterior. 

 

28. – (Texto según dec. 477/96, art. 5º). En los casos en que no se 

arribare a acuerdo alguno, el mediador percibirá un único honorario básico que se 

establece en la suma de pesos quince ($15), de parte del Fondo de 

Dinanciamiento según lo estipulan los artículos 21 y 23, inciso a) de la ley. 
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Entales supuestos, ententados los trámites de mediación y frustrada 

la misma y una vez que el mediador hubiera cumplido com la totalidad de las 

obligaciones impuestas por la ley y la presente reglamentación, éste quedará 

habilitado para presentar la solicitud de cobro ante el Ministerio de Justicia. 

Dicha solicitud deberá contener: 

1) Nombre del mediador; 

2) Copia del formulario de requerimiento y sorteo; 

3) Copia del acta de la audiencia o audiencias; 

4) Monto involucrado, si lo hubiere y su composición detallada; 

5) Firma y sello del mediador. 

 

29. – Sim perjuicio de lo expuesto en el artículo anterior, el mediador 

tendrá derecho a percibir de q2uien resulte condenado en costas en el pleito, la 

diferencia entre lo efectivamente cobrado del Fondo de Financiamiento y los 

honorarios que le corresponden de acuerdo a las pautas del artículo 26 del 

presente decreto. 

 

30. – Si promovido el procedimiento de mediación éste se 

interrumpiere o fracasare por culquier caus y no se iniciare el juicio por parte del 

requirente dentro de los ciento ochenta (180) días, quien motivó la mediación 

deberá abonar al mediador el monto total de sus honorarios, de acuerdo a las 

pautas del artículo 26 del presente decreto, o la diferencia entre éstos y los 

honorarios básicos establecidos en el artículo 28 de esta reglamentación, si éste 

los percibió del Fondo de Financiamiento. El plazo se contará desde el día en que 

se hubiere cumplido, por el requirente el último acto útil del procedimiento. 
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31. – El Fondo de Financiamiento creado por el artículo 23 de la Ley, 

funcionará en la órbita de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia. 

 

32. – Desígnase para integrar la Comisión de Selección y Contralor, 

como representantes del Poder Ejecutivo Nacional, a los Secretarios de Justicia y 

de Asuntos Legislativos del Ministerio de Justicia. 

Invítase al Honorable Senado de la Nación y a la Honorable Cámara 

de Diputados de la Nación para que designen un representante por cada una de 

esas Cámaras para integrar la Comisión. 

Invítase a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que 

designe a dos (2) representantes del Poder Judicial para integrar la Comisión. 

Las resoluciones que adopte la Comisión de Selección y contralor, de 

acuerdo a las facultades conferidas por el artículo 19 de la Ley, serán de 

aplicación obligatoria para el Ministerio de Justicia. 

La Comisión dectará su reglamento interno. 

 

33. – Todas las resoluciones adoptadas por la Secretaría de Justicia 

y por el Registro de Mediadores serán recurribles en los términos y condiciones 

fijadas por la ley Nº 19.549 y el Reglamento de Procedimientos Administrativos – 

decreto 1750/72 t.o. 1991 –. 

 

34. – Facúltase al Ministerio de Justicia a dictar las normas 

complemntarias y aclaratorias de la presente reglamentación. 

 

35. – Comuníquese, etcétera. 
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AAANNNEEEXXXOOO   VVVIII   

 

 

       TITRE VI BIS. – LA MÉDIATION 

(créé par D. n. 96-952, 22 juill, 1996, art. 2) 

 

Art. 131-1. – Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli 

l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de 

confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit 

qui les oppose. 

Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours 

d’instance. 

A, GAONACH, Le champ d’application de la médiatio judiciaire: Petites 

affiches 1999, 21 juin, 5. 

 

Jurisprudence 

antérieure aux nouveaux textes. 

Lorsque, au cours des débats, 

chaque partie a manifesté sa volonté 

de parvenir à un accord, lequel ne 

peut se réaliser qu’après une 

confrontation des prétentions 

respectives de chacune, dans un 

esprit de bonne foi, avant de statuer 

sur les demandes des parties, il 

convient d’ordonner une mesure de 

médiation, le médiateur ayant la 

misson d’entendre les parties, de 

constater leurs prétentions 

respectives, de dresser leurs points 

d’accord et de désaccord et, le cas 

échéant, de proposer des solutions 

susceptibles de les rapprocher et de 

mettre un terme au litige. À défaut, le 
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médiateur dressera un rapport de sa 

mission Qui sera remis au tribunal et 

à chacune des parties pour que le cas 

échéant, à défaut de règlement 

amiable du litige, il doit statué sur 

leurs prétentions, TGI Paris, 22 oct. 

1986 : Gaz. Pal. 1987, somm. 129. 

 

Art. 131-2. – La médiation porte sur tout ou partie du litige. 

En aucun cas elle ne dessaisit le juge, que peut prendre à tout 

moment les autres mesures que lui paraissent nécessaires. 

 

Art. 131-3. – La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois 

mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour la même durée, à la 

demande du médiateur. 

 

Art. 131-4. – La médiation peut être confiée à une personne physique 

ou à une association. 

Si le médiateur désigné est une association, son représentant légal 

soumet à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui 

assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l’exécution de la mesure. 

 

Art. 131-5. – La personne physuique qui assure l’exécution de la 

mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes: 

1º Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou 

d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n. 2 du casier judiciaire; 

2º N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité 

et aux bonnes moeurs ayant donné leiu à une sanction disciplinaire ou 
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administrative de destitution, radiation, récation, de retrait d’agrément ou 

d’autorisation; 

3º Posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la 

qualification requise eu égard à la nature du litige; 

4º Justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience 

adaptée à la pratique de la médiation; 

5º Présenter les garanties d’indépendances nécessaires à l’exercice 

de la médiation. 

 

Art. 131-6. – La décison qui ordonne une médiation mentionne 

l’accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et 

indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience. 

Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du 

médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et 

désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti; si 

plusieurs des parties sont désignées, la decision indique dans quelle proportion 

chacune despaties devra consigner. 

La décision, à défaut de consignation, est caduque et l’instantce se 

poursuit. 

 

Accord des parties. Les 

parties sont convenues de saisir 

directement le médiateur dans le délai 

imparti par le juge et de lui verser 

directement la provision à valoir sur 

les frais et honoraires de médiation. 

Paris 2 juill. Et 18 sept. 1997 : RGDP 

1998, n. 1, 162, obs. Jarrosson.
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Art. 131-7. – Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, 

le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au 

médiateur. 

Le médiateur fait connaitre sans délai au juge son acceptation. 

Dès qu’il est informé par le greffe de la consignation, il doi convoquer 

les parties. 

 

Art. 131-8. – Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d’instruction. 

Toutefois, il peut, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, 

entendre les tiers qui y consentent. 

Le médiateur ne peut être commis, au cours de la même instance, 

pour effectuer une mesure d’instruction. 

 

Art. 131-9. – La personne physique qui assure la médiation tient le 

juge informé des difficultés qu’elle rencontre dans l’accomplissement de sa 

mission. 

 

Art. 131-10. – Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation 

sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur. 

Le juge peut également y mettre fin d’office lorsque le bon 

déroulement de la médiation apparait compromis. 

Dans tous les cas, l’affaire doit être préalablement rappelée à une 

audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre 

recommandée avec demande d’avis de réception. 
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A cette audience, le juge, s’il met fin à la mission du médiateur, peut 

poursuivre l’instance. Le médiateur est informé de la décision. 

 

Art. 131-11. – À l’expiration de sa mission, le médiateur informe par 

écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au 

conflit qui les oppose. 

Le jour fixé, l’affaire revient devant le juge. 

 

Art. 131-12. – Le juge homologue à la demande des parties l’accord 

qu’elles lui soumettent. 

L’homologation relève de la matière gracieuse. 

 

Ch. FARDET, La notion d’homologation : Droits, 1999, n. 28, 181. 

 

Renvoi. Sur l’efficacité 

internationale de la transaction 

homologuée, V. H. Muir Watt, La 

rencontre dans l’espace de figures 

hybrides (variations autour du conflit 

international de décisions : RGDP 

1998, 711.

 

 

Art. 131-13. – À l’expiration de sa mission, le juge fixe la 

rémunération du médiateur. 
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La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux 

dispositions de l’article 22 de la loi n. 95-125 du 8 février 1995 relative à 

l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. 

Le juge autorise le médiateur à se faire remettre, jursqu’à due 

concurrence, les sommes consignées au greffe. 

Il ordonne, s’il y a lieu, le versement de sommes complémentaires en 

indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes 

consignées en excédant. 

Un titre exécutoire est délivré au médiateur, sur sa demande. 

 

Art. 131-14. – Les constatations du médiateur et des céclarations qu’il 

recueile ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure 

sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre 

instance. 

 

1) Étendue de la 

confidentialité. Par sa nature même 

de mesure tendant à favoriser la 

négociation amiable d’un litige, la 

médiation judiciaire (ou 

conventionnelle) implique que chaque 

partie puisse se confier librement au 

médiateur et que, sauf accord 

unanime, le secret soit conservé sur 

les informations, propositions ou 

concessions reçues par celui-ci. Cette 

confidentialité s’étend au compte-

rendu de médiation dont le contenu, a 

priori couvert par le secret, ne peut 

être divulgué que dans les limites et 

les conditions convenues par les 

parties et le médiateur, TGI Paris, 18 

janv. 1999 : D. 1999, somm. 102. 

 

2) Sanction de la 

confidentialité. Dès lors qu’aucun 

accord n’a été conclu sur l’utilisation 

des informations couvertes par le 

secret de la médiation, la relation, 

dans l’assignation ultérieure d’une 
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des parties, de faits constatés ou 

d’informations reçues par le 

médiateur dans l’exercice de sa 

mission, spéc. La reconnaissance 

d’un droit à dédommagement et des 

propositions de paiement, est 

susceptible de constituer une violation 

du devoir de confidentialité 

s’imposant à tous les acteurs de la 

médiation et, par suite, un trouble 

manifestement ilicite au sens des art. 

809, al. 1er. Un tel trouble ne suffit pas 

pour autant à justifier l’intervention du 

juge des référés et il appartient au 

tribunal saisi au fond d’apprécier la 

régularité et la recevabilité des pièces 

litigieuses, TGI Paris 18 janv. 1999 

préc

 

Art. 131-15. – La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y 

mettant fin n’est pas suscetible d’appel. 
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AAANNNEEEXXXOOO   VVVIIIIII   

 

 

     Capo XI 

Della Mediazione1 

1 Vedi 1. 21-3-1958, n. 253; 1. 12-3-1968, n. 478; art. 16, 1. 7-3-1996, 

n. 108. 

 

1754. Mediatore. È mediatore colui che mette in relazione due o più 

parti [1321] per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse 

da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza1. 

 

1 Vede, anche, art. 11, 1. 21-4-1949, n. 264; artt. 2 e 3, 1. 3-2-1989, 

n. 39. 

 

1755. Provvigione. Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna 

delle parti [2950], se l’affare [1351] è concluso [1173] per effetto del suo 

intervento1. 

La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve 

gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di 

usi, sono determinate dal giudice secondo equità [1709, 2225, 2233]. 

 

1 Vedi art. 6, 1. 3-2-1989, n. 39. 
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1756. Rimborso delle spese. Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha 

diritto al rimborso delle spece nei confronti della persona per incarico della quale 

sono state e seguire anche se l’affare non è stato concluso. 

 

1757. Provvigioni nei contratto condizionali o invalidi. Se il contratto è 

sottoposto a condizione sospensiva [1353], il diritto alla provvigione sorge nel 

momento in cui si verifica la condizione [1360]. 

Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla 

provvigione non viene meno col verificarsi della condizione. 

La disposizione del comma precedente si applica anche quando il 

contratto è annullabile [1425] o rescindibile [1447], se il mediatore non conosceva 

la causa d’invalidità. 

 

1758. Pluralità di mediatori. Se l’affare è concluso per l’intervento di 

più mediatori, ciascuno di esse ha diritto a una quota della provvigione [1755]. 

 

1759. Responsabilità del mediatore. Il mediatore deve comunicare 

alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza 

dell’affare, che possono influire sulla conlusione di esso [1746]. 

Il mediatore risponde dell’autenticità della sortoscrizione delle 

scritture e dell’ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite [2008]. 

 

1760. Obblighi del mediatore professionale. Il mediatore 

professionale in affari su merci o su titoli deve [1764]: 
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1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione [1522], 

finché sussista la possibilità di controversia sull’identità della merce; 

2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con 

l’indicazione della serie e del numero; 

3) annotare su apposito libro [2214] gli estremi essenziali del 

contratto che si stipula col suo intervento, e relasciare alle parti copia da lui sotto-

scritta di ogni annotazione. 

 

1761. Rappresentanza del mediatore. Il mediatore può essere 

incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all’esecuzione del 

contratto concluso con il suo intervento [1752, 1754]. 

 

1762. Contraente non nominato. Il mediatore che non manifesta a un 

contraente il nome dell’altro risponde dell’esecuzione del contratto [1405] e quando 

lo ha eseguito [1401], subentra nei diritti verso il contraente non nominato [1203 n. 

5]. 

Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si 

manifesta all’altra parte o è nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti può 

agire direttamente contro l’altro, ferma restando la responsabilità del mediatore. 

 

1763. Fideiussione del mediatore. Il mediatore può prestare 

fideiussione [1936] per una delle parti. 

 

1764. Sanzioni. Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti 

dall’articolo 1760 è punito con [Pammenda]1 da lire diecimila a lire un milione [c. p. 

26]2. 
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Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione [c. p. 35) dalla 

professione fino a si mesi. 

Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività 

nell’interesse di persona notoriamente insolvente [L. fall. 5 comma 3] o della quale 

conosce lo stato d’incapacità. 

 

1 Ora sanzione amministrativa ex art. 1, 1. 24-12-1975, n. 706; vedi 

anche art. 8, 1. 3-2-1989, n. 39. 

2 Gli importi sono stati cosi aumentati dall’art. 114, 1. 24-11-1981, n. 

689. 

 

1765. Leggi speciali. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali1. 

 

1 Vedi, anche, artt. 21 ss. 1. 20-3-1913, n. 272; artt. 52 ss. r. d. 4-8-

1913, n. 1068; 1. 19-5-1967, n. 402; art. 16, 1. 7-3-1996, n. 108. 
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AAANNNEEEXXXOOO   VVVIIIIIIIII    

 

 

 

Institui e disciplina a mediação como mecanismo 

alternativo de solução de conflitos. 

 

Capítulo 1 

Modalidades de Mediação 

 

Art. 1º - A mediação é um mecanismo alternativo e consensual de 

solução de controvérsias, que tem como objetivo pacificar os contendores através 

da atuação de um mediador. 

 Parágrafo Único: A mediação podem ser prévia ou incidental. 

 

Capítulo II 

Seção I 

Da Mediação Prévia 

Art. 2º - A mediação prévia é sempre facultativa. 

Art. 3º - O litigante poderá optar pela mediação prévia, devendo o 

requerimento ser instrumentalizado por meio de formulário padronizado, que será 

subscrito por ele e seu advogado. 
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 § 1º - A procuração instruirá o requerimento, facultada a 

exibição de provas pré-constituídas no curso do procedimento da mediação. 

 § 2º - O requerimento de mediação prévia será distribuído ao 

mediador e a ele imediatamente encaminhado. 

 § 3º - Recebido o requerimento, o mediador designará dia, 

hora e local onde realizará a sessão de mediação, providenciando a comunicação 

pessoal, facultada a utilização de todos os meios eficazes de cientificação. 

 § 4º - A comunicação ao requerido conterá, ainda, a 

advertência de que deverá comparecer à sessão acompanhado de advogado. Não 

tendo o requerido advogado constituído, o mediador nomeará dativo. 

Art. 4º - Levada a efeito a mediação, o mediador tomará por termo a 

transação, se obtida. ou consignará sua impossibilidade. 

 Parágrafo Único — Obtida ou frustrada a transação, o 

mediador devolverá ao distribuidor o requerimento, acompanhado do termo, para 

as devidas anotações. 

Art. 5º - A transação, subscrita pelo mediador, pelos transatores e 

advogados, terá eficácia de titulo executivo extrajudicial. 

 

Seção II 

Da Mediação Incidental 

Art. 6º - A mediação incidental é obrigatória, salvo nos seguintes 

casos: 

I – nas ações de estado; 

II – na ação de interdição; 

III – quando for autor ou réu pessoa incapaz; 
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IV – quando for autora ou ré pessoa de direito público;  

V – na falência, na concordata e na insolvência civil: 

VI – no inventário e no arrolamento: 

VII – nas ações de imissão de posse: reivindicatória de bem imóvel e 

de usucapião de bem imóvel: 

VIII – na ação de retificação de registro público; 

IX –  quando o autor optar pelo procedimento do juizado especial ou 

pela arbitragem: 

X – na ação cautelar; 

XI – nas demais ações em que haja pedido de decisão liminar; e 

XII - quando a mediação prévia tiver ocorrido, sem resultado, nos 180 

(cento e oitenta) dias anteriores ao ajuizamento da ação. 

Art. 7º - Nos casos de mediação incidental, a distribuição da petição 

inicial ao juízo e ao mediador interromperá a prescrição e induzirá litispendência. 

Art. 8º - A petição inicial será imediatamente remetida pelo 

distribuidor ao mediador sorteado. 

Art. 9º - Cabe ao mediador intimar as partes. por qualquer meio 

eficaz de comunicação designando dia, hora e local para seu comparecimento, 

acompanhados dos respectivos advogados. 

 § 1º - Não sendo encontrado o requerido, ou não 

comparecendo qualquer das partes. estará frustrada a mediação. 

 § 2º - Comparecendo o requerido sem advogado, o mediador 

nomeará dativo. 

Art. 10 — Efetivada a mediação. o mediador tomará por termo a 


