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A dignidade da pessoa humana, no
processo, é o devido processo legal.
Fredie Didier Jr.
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sta obra é de grande importância para a Faculdade de
Direito de São Bernardo do Campo. Obra que é fruto do
desenvolvimento de pesquisa acadêmica envolvendo o
corpo discente, através de alunos e egressos do curso de
graduação, bem como o corpo docente, em especial o professor
doutor Alenilton da Silva Cardoso, titular da disciplina de
Introdução ao Processo e Solução de Conflitos.
Minhas primeiras palavras são direcionadas a
enaltecer a pesquisa científica e destacar que aqui estão
importantes trabalhos acadêmicos, fruto do estudo e pesquisa
dos alunos, ex-alunos e professores envolvidos. A pesquisa é
um aspecto fundamental da formação do profissional do
Direito, que através do conhecimento aprofundado se torna
capaz não apenas de reproduzir a letra da lei, como também de
interpretá-la de forma crítica em busca da Justiça e de
fortalecer as bases do Estado Democrático de Direito
brasileiro.
A presente obra apresenta-nos um quadro mais
amplo em que o Processo está inserido, que busca revelar os
fins do Estado Constitucional, a ordem jurídica justa, a
efetividade dos Direitos Fundamentais, a igualdade, a
pacificação. Os estudos que aqui estão representam debates
atuais sobre o Direito de Acesso à Justiça e o sistema
multiportas, sobre a função social do processo civil, métodos
alternativos de solução de conflitos, dentre outros. É uma
verdadeira contribuição à pesquisa acadêmica.
Destaco, em segundo lugar, o mérito dos alunos
que aqui apresentam seus artigos, tornando público o trabalho
desenvolvido, contribuindo assim para o estudo do Direito
11

Público em geral. Que esta publicação sirva de estímulo para
mais estudo, mais debates, reflexões e novas publicações. Que
o estudo do Direito seja um objetivo a ser percorrido, uma
motivação para o exercício da profissão, sentindo-se sempre
parte do processo de mudança que tanto precisamos na
sociedade.
Por fim, minhas palavras são dirigidas ao
professor Alenilton, por quem nutro imensa admiração. O
grande mestre é aquele que ensina sem medo de que seus
discípulos se tornem tão grandes quanto ele e até mesmo
maiores do que ele. Posso afirmar, sem medo de errar, que
estas palavras fazem parte do seu lema no magistério.
Importante pesquisador, brilhante professor, mestre daqueles
que convivem e trabalham com ele. Sua honestidade e
dedicação são marcantes e exemplares para todos, o que tem
servido de grande motivação aos alunos para seguirem seus
passos ao longo da carreira jurídica e acadêmica.
Assim concluo, demonstrando minha imensa
honra em prefaciar esta obra, através do convite do professor
Alenilton, a quem agradeço pela amizade e companheirismo na
docência e na vida.
Abril de 2019
Profa. Dra. Thais Novaes Cavalcanti
Doutora e Mestra em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo. Coordenadora da Graduação da
Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo
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coletânea “Conflituosidade & Acesso à Justiça –
Ensaios Acadêmicos sobre introdução ao processo e à
cultura da paz” – coordenada pelo estimado,
empenhado, brilhante e promissor Prof. Dr. Alenilton da Silva
Cardoso – é motivo de grande orgulho não apenas para este seu
amigo, mas também para a própria Faculdade de Direito de São
Bernardo do Campo, à qual momentaneamente estamos ambos
vinculados.
De maneira singular, em questão de poucos anos
o Prof. Dr. Alenilton da Silva Cardoso encontrou em nossa
instituição a merecida receptividade ao seu amor pela docência:
tendo trilhado uma invejável carreira caracterizada pela
sucessiva aprovação em disputados concursos públicos de
provas e títulos, o Coordenador da obra serve de poderosa
inspiração aos seus alunos – que buscam seguir pelo caminho
do bom e do justo – e aos seus colegas – que tentam
acompanhar o invejável ritmo de sua produção intelectual.
Mais do que isso: suas obras revelam a
preocupação de não apenas trilhar uma constante e segura
trajetória acadêmica – como também de estimular seus
estudantes à vocação científica, fomentada desde a mais tenra
formação. Com isso, discípulos seus são paulatinamente
formados, de modo que sua contundente atuação já começa a
produzir os primeiros frutos – dotados de incontestável
consistência.
A sua coletânea “Conflituosidade & Acesso à
Justiça – Ensaios Acadêmicos sobre introdução ao processo e
à cultura da paz” se insere, por sua vez, em um projeto
editorial em que lhe antecederam outras duas publicações: “A
efetividade do processo à luz do NCPC” e “A função social do
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processo civil”. Analisadas em conjunto, tais obras revelam a
preocupação do Coordenador com um Direito Processual Civil
comprometido com as necessidades de um novo milênio: no
qual a “cultura da paz” acaba por proporcionar um novo fôlego
à disciplina – evitando-se, assim, que a onipotência do
paradigma adversarial venha a asfixiar um modelo que ainda
pode proporcionar resultados majestosos (desde que sempre
reiterada a preponderância do escopo social do processo).
Além disso, as sucessivas coletâneas
coordenadas pelo Prof. Alenilton da Silva Cardoso revelam sua
preocupação de oferecer alguma espécie de prestação de contas
à comunidade jurídica (inclusive quanto ao resultado de sua
atuação em sala de aula): algo que se faz não apenas
conveniente, mas verdadeiramente imperioso em uma
instituição pública de ensino – como é o caso da autarquia
municipal em que o docente leciona. Eis o resultado da
passagem deste singular professor por várias gerações de
estudantes – decerto significativamente influenciados não
apenas pelos conceitos então abordados (como também pelos
valores constantemente reiterados em suas tão elogiadas
preleções).
Muito honrado faço questão de contribuir com
essas poucas linhas, pois muito me alegra ter a oportunidade de
reconhecer o brilho daquele que estimula as pessoas que estão
ao seu redor; e ao mesmo tempo muito constrangido, por
perceber que a iniciativa do Coordenador – de estimular a
produção intelectual alheia – ainda é fato raro em nosso tão
egocêntrico ambiente acadêmico.
São Bernardo do Campo, 20 de março de 2019.
Prof. Dr. Estevan Lo Ré Pousada
Doutor e Mestre em Direito Civil pela Universidade de São Paulo.
Coordenador dos Cursos de Pós-Graduação
da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo
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arecia difícil elaborar uma obra jurídica incluindo estudos
de alunos que haviam acabado de ingressar na Faculdade.
Mas ela está aqui! A terceira coletânea de artigos
jurídicos escritos por alunos e egressos da Faculdade de Direito
de São Bernardo do Campo, desta vez, incluindo pesquisas de
alunos que em 2018 estavam cursando o 1º ano do curso de
Direito, contando com a revisão editorial de alunos recém
formados e do último ano da graduação. Um legítimo e
autêntico trabalho em equipe.
Confiei e sempre confiarei na capacidade de
pesquisa, reflexão e produção científica desses jovens
acadêmicos. Eles me acalantam pelo fato de saber que o futuro
do direito pode e deverá ser melhor.
Nossos filhos, e os filhos dos nossos filhos,
começam a entender uma ideia diferente de processo, menos
litigiosa e mais voltada à cultura da pacificação social, levando
em conta fatores históricos que infirmaram a compreensão
plena da dignidade humana.
Essa obra parte da perspectiva que o “devido”
processo é fator de democracia e bem estar social. Não
necessariamente no sentido procedimental, mas como meio
abrangente de resolução de conflitos mediante a utilização de
métodos diversificados.
O culto exagerado ao litígio prejudicou demais a
função do processo. Ouso dizer até que o desfuncionalizou.
Constatada a falta de eficiência do modelo
adjudicado e adversarial, percebeu-se que valorizando a
autonomia de vontade, além das técnicas de abordagem e
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empoderamento, caminhos alternativos se abriram como
viáveis e necessários.
Passou-se a refletir sobre o modo de formação
dos alunos. Sobre a percepção que os mesmos devem adquirir
para compreender as espécies e razões de conflitos, permitindolhes diagnosticar as formas de solução mais adequadas.
A efetividade e a eficiência deixaram de ser
vislumbradas apenas nas práticas processuais, ganhando uma
concepção muito mais ampla: a de solução de conflitos.
Deveras, o conflito não precisa ser
invariavelmente transformado em litígio. Em boa parte das
vezes, a litigância acirra os ânimos, promovendo situações
mais negativas que positivas, haja vista o agravamento que a
falta de comunicação no processo judicial pode causar.
Instando os alunos a refletir, procurei apresentálos ao mundo próprio do processo, autônomo por si mesmo,
não raramente indiferente e avesso ao direito material que
deveria socorrer. A esse respeito, Franz Kafka e Morton
Deutsch me ajudaram bastante...
E como explicar isso, se a principal qualificação
do Direito é dever ser justo, como sinônimo ético de justiça?
Eis a questão inquietante que foi lançada.
Exatamente, para demonstrar como um certo estado de coisas
está anacrônico, exigindo ser reavaliado e reformulado.
A cada capítulo, os leitores poderão perceber
perspectivas diferentes, porém, prospectivas, de cada autor.
Nascidos de debates, os textos são marcados por sua natureza
crítica, valendo enfatizar, de alunos e egressos da Faculdade de
Direito de São Bernardo do Campo, todos preocupados em
melhorar nosso atual sistema jurídico, concebido nessa obra
sob variadas formas, objetivando-se efetividade.
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Merece destaque, também, artigos escritos a
partir da experiência prática vivida pelos meus ilustres colegas
Procuradores do Município de São Bernardo do Campo, Dr.
Antônio Artur de Lima e Dr. Wladimir Cabral Lustoza, assim
como os perspicazes estudos e revisões editoriais dos Egressos
André Munhoz de Oliveira, André Samuel Zangerolamo,
Amanda Macedo Dias, Eduardo Duarte da Silva, Evelyn Maira
de Araujo, Iago de Andrade Moreno, Maria Luiza Arras,
Priscylla da Silva Ferreira, Stella Ferreira Lopes da Silva e
Vitor Maia Ceolin, jovens e promissores profissionais do
Direito, que com a maior boa vontade se dispuseram a
participar conosco desta empreitada.
Parabéns a todos que cooperaram para
concretização desta nova obra. Como dito, é a terceira
elaborada sob o mesmo formato, após ser publicada, em 2015,
a obra denominada “A Efetividade do Processo à Luz do
NCPC”; e em 2016, a obra intitulada “A Função Social do
Processo Civil”.
Mais que um novo livro, este é o fruto do
entusiasmo compartilhado entre professor, alunos e amigos,
comprometidos em melhor entender e corretamente utilizar os
variados métodos de solução de conflitos.
E vamos seguir em frente!
Alenilton da Silva Cardoso
Organizador
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Alenilton da Silva Cardoso2
Resumo: Este é um breve ensaio que
relaciona a evolução do processo civil
contemporâneo com alguns dos
acontecimentos
da
história
da
humanidade. Sua intenção não é
aprofundar os fatos históricos, mas
simplesmente apontar as razões éticas
do nosso modelo atual de processo.
Palavras chave: Processo – Evolução –
História.
Sumário: Introdução – 1. As influências
greco-italianas no delineamento do
Direito e do Processo – 2. O Processo
num contexto mais moderno – 3. As
fases do Direito Processual Civil
Brasileiro – Conclusão – Referências.

1

Artigo vinculado à investigação de Pós-Doutoramento em Democracia e
Direitos Humanos, desenvolvida junto ao Instituto Ius Gentium
Conimbrigae, da Universidade de Coimbra, Portugal, sob a orientação do
Professor Dr. João Paulo Remédio Marques.
2

Doutor Efetividade do Direito pela Pontíficia Universidade Católica de São
Paulo. Pós-Doutor em Direito pela Universitá degli Studi di Messina, Itália.
Mestre em Função Social do Direito pela Faculdade Autônoma de Direito
de São Paulo. Procurador do Município de São Bernardo do Campo.
Professor Titular de Introdução ao Processo e à Solução de Conflitos, do
Departamento de Processo Civil, da Faculdade de Direito de São Bernardo
do Campo. Autor de obras jurídicas.
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Introdução
Vários ordenamentos foram percorridos
durante a história até o princípio do devido processo legal
alcançar o sentido de hoje. Nos primórdios, não existiam
ramificações do direito, muito menos, direito processual. Os
conflitos eram eminentemente civis e penais. Preocupava-se,
basicamente, com as questões cotidianas, para além das
punições àqueles que transgrediam os costumes de boa
convivência.
Como os perigos inerentes à autotutela já
haviam sido percebidos, em muitas comunidades os conflitos
individuais eram levados para a apreciação dos respectivos
líderes, que gozavam da confiança e do respeito do grupo.
Posteriormente,
aquelas
mesmas
comunidades passaram a exigir autoridades mais imparciais e
confiáveis. Tanto a desconfiança contra a atuação dos
julgadores, quanto a indisposição de alguns indivíduos
cumprirem as decisões contra si adotadas, ensejaram a
assunção da responsabilidade pelo Estado, que se empoderou
da tarefa de resolver os conflitos por meio de pessoas por ele
indicadas.
Administrando a Justiça, o Estado sentiu a
necessidade de criar normas jurídicas processuais. A
diversidade de procedimentos adotados pelos julgadores levou
o Estado a fixar as primeiras instruções sobre procedimento,
que funcionavam como espécie de protocolo para a abordagem
uniforme das questões.
Adveio daí a figura embrionária do juiz, na
pessoa de árbitros, assim como o regramento processual,
posteriormente aperfeiçoados pela civilização grega,
admiradora da arte da retórica e da racionalidade, que cultuava
a Nike, filha de Themis, como a Deusa da Justiça.
24

1. As influências greco-italianas no delineamento do
Direito e do Processo
Fundamentou-se na Grécia vários dos princípios
processuais que temos até hoje. Pelo poder da argumentação
teatral, baseado na ideia de persuadir racionalmente o julgador
– livre de preconceitos e superstições –, a convicção final se
operava na lógica das provas, desenvolvendo-se um sistema de
contraditório, que comprometia o juiz a realizar prévia
audiência com as partes, antes proferir a decisão.3
A civilização romana também desenvolveu
papel fundamental nessa evolução. Prestadores de culto à
Iustitia, sua Deusa da Justiça, os romanos avançaram o seu
modo de resolução de conflitos em três fases históricas.
Na primeira fase, do período mais primitivo
(753 a.C a 149 a.C), as resoluções se baseavam no sistema de
acções previstas na Lei das XII Tábuas. Levava-se verbalmente
o problema para conhecimento de uma autoridade, que
concedia a acção da lei, fixando o objeto do litígio. A partir da
acção concedida, os árbitros tinham o poder de determinar a
coleta das provas, prolatando decisão ao final.4
O problema gerado a partir desta situação foram
os abusos de poder que passaram a ser cometidos por alguns
árbitros. Além disso, as relações jurídicas se tornaram mais
complexas, tornando as acções insuficientes.

3

PLATÃO. A República. Trad. Pietro NasseHi. São Paulo: Martin Claret,
2005. Vide também ARISTÓTELES. Ética a Nicômoco. 2ª Ed. Trad. Edson
Bini. São Paulo: Edipro, Bauru, 2007.
4
LIEBMANN, Enrico Tullio. Manual de Direito Processual Civil. vol. I. 3ª
edição. Trad. Cândido Rangel Dinamarco. São Paulo: Malheiros, 2005, p.p.
55, 59-60
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Surge, assim, a segunda fase do sistema de
resolução de conflitos romano, conhecida como período
formulário (140 a.C). Nesse andamento, passou-se a valorizar a
intervenção dos advogados, que levavam ao conhecimento do
Pretor o conflito da pessoa que estava a procurar solução.5
O Pretor tinha o dever de redigir uma fórmula.
Esta funcionava como espécie de programa de averiguação dos
fatos e de sua valorização. Os árbitros, que tiveram seu poder
reduzido, desenvolviam a discussão a partir da fórmula
indicada pelo Pretor, cabendo ao Estado à imposição da
decisão.6
Ocorre que a Igreja Católica desenvolveu um
sofisticado sistema de regras procedimentais para tratar dos
conflitos envolvendo suas autoridades. Comprometido com
aspectos formais de procedimento, esse sistema possuía uma
noção mais bem delineada de segurança jurídica, diminuindo o
risco de injustiças nos resultados finais alcançados.7
Isso representou o 3º período do sistema de
resolução de conflitos romano. Denominado período da
cognitio extraordinária (200 a 565 d.C), implicou no
recebimento de uma forte influência do direito processual
canônico no desempenho do poder de resolução dos litígios
pelo Estado, fazendo os árbitros privados praticamente
desapareceram.8

5

Idem
CHIOVENDA, Giuseppe. Saggi di diritto processuale civile (1894-1937).
Volume Primo. Milano: Dott. A. Giuffrè Editore, 1993, p. 148-156
7
CRUZ e TUCCI. José Rogério. Tempo e processo. São Paulo: RT, 1998,
p.p. 76-90
8
LIEBMANN, Enrico Tullio. Manual de Direito Processual Civil, Op. Cit.
p. 59-60
6
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O procedimento processual passou a assumir
maiores rigores formais, dividido em fases com pedido do
autor, direito de defesa do réu, instrução probatória, sentença,
recurso e execução do julgado. Neste aspecto, nota-se o quanto
o sistema processual que temos até hoje é próximo do direito
processual canônico.
Com a queda do Império Romano, e o domínio
dos bárbaros9, o sistema de resolução de conflitos até então
praticado sofreu grandes e abruptas interferências. Adepto a
juízos divinos, que concebia prática de exorcismos, execuções
sumárias e rituais contra bruxaria, o povo bárbaro não praticava
uma metodologia de processo que pudesse ser qualificada
como lógica e justa, mas sim, cruel e acusatória.10
Nesse sistema, que se expandiu para países
como Portugal e Espanha até adiantada fase da idade média, os
procedimentos de acusação eram inquisitivos, obtendo-se
provas mediante rituais cruéis de tortura, denominados
Ordálias. Essas práticas não se prestavam convencer o juiz
acerca da verdade, mas sim, confirmar a condenação, na
medida em que o acusado era presumivelmente culpado.11
Anos mais tarde, com a saída dos bárbaros do
seu território, Roma passou a ser tratada como Império
Bizantino. Sob o governo do Imperador Justiniano I, que por
9

Proveniente do grego antigo, a palavra “bárbaro” (βάρβαρος) era utilizada
para se referir àquelas pessoas que não eram gregas, principalmente, o povo
persa. Da mesma forma, estava relacionada no Império Romano ao fato de
uma pessoa não ser romana, bruta ou incivilizada, por não compartilhar dos
hábitos e costumes romanos, tais como os povos germânicos, gauleses,
celtas e hunos(in MAROZZI, Justin. The Way of Herodotus: Travels with
the Man who Invented History, Londres: Da Capo Press, 2010, p. 311–315).
10
CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. Vol. I.
Trad. J. Guimarães Menegale, São Paulo: Saraiva, 1965, p. 38-40.
11
CALAMANDREI, Piero. Instituições de direito processual civil. vol. I, 2ª
Edição. Trad. Douglas Dias Ferreira. Campinas: Bookseller, 2003, p. 95-97
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sua cultura entendia ser necessário salvaguardar a herança do
direito romano, empreendeu-se um valioso trabalho de
recompilação jurídica.12
Cercando-se de um estreito grupo de
colaboradores igualmente cultos, Justiniano reorganizou as leis
romanas, advindo daí a redação do Corpus Juris Civilis, que
apesar de ser considerada uma autêntica obra jurídica prima da
época e da nossa história, somente veio a ser cientificamente
estudada cerca de 600 anos depois, a partir do século XII,
quando o texto original foi reencontrado por acasona Escola de
Bolonha, na Itália.13
Foi um acontecimento histórico. O antigo e puro
Direito Romano, de influência grega, foi redescoberto,
passando a ser interpretado por estudiosos de diferentes
opiniões, conhecidos como Glosadores.14
Eram assim chamados por traçarem glosas
marginais e interlineares no texto do Corpus Juris Civilis
estudado, ampliando e tornando mais acessível o seu sentido.
Adveio daí a hermenêutica e a sistematização das normas,
fazendo da Universidade italiana de Bolonha a 1ª Escola de
Direito da História, cujos estudos se expandiram para o
Mundo.
2. O processo num contexto mais moderno
Num outro contexto da história, início do século
XIII, na Grã-Bretanha, a classe dos barões ingleses ascendeu a
sua importância. Detentores de títulos reais, logo abaixo dos
12

LEMERLE, Paul. História de Bizâncio. São Paulo: Martins Fontes, 1991.
CASTRO, Flávia Lages de. História do Direito - Geral e do Brasil. São
Paulo: Lúmen Juris, 2017.
14
Idem.
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viscondes, os barões eram homens considerados distintos por
sua lealdade à coroa.
O fato do rei João da Inglaterra15ter se tornado
impopular pelo seu autoritarismo e política tributária cada vez
mais onerosa para cobrir gastos na guerra contra a França em
1204, levou vários barões a se unirem contra o Monarca,
exigindo que o mesmo passasse a respeitar leis elaboradas por
um grupo de nobres.
A situação ficou quase que insustentável para o
poder do rei João, obrigando-lhe a fazer um acordo com os
barões, acomodando interesses e pretensões.
Por essa razão, em 1215 foi publicada a Magna
Carta Inglesa, conhecida como a grande carta das liberdades,
positivando uma série de regras limitativas ao poder do Estado.
Este foi o primeiro capítulo histórico do constitucionalismo,
firmando a ideia da autoridade da lei, a partir do qual se
positivou regras importantes como a proporcionalidade entre o
ilícito e a pena, a vedação do confisco, a necessidade de
declaração prévia de intenções do Estado, além da
anterioridade de lei.
Com o Iluminismo, compreendido entre os
séculos XVII e XVIII, sedimentou-se uma crítica ainda mais
apurada ao absolutismo. Ideias de autores como Rousseau,
Montesquieu, Voltaire, Locke, centradas na razão como a
principal fonte de autoridade e legitimidade social, impactaram
no pensamento coletivo da época. Fora isso, as relações
comerciais se desenvolveram, gerando grandes mercados em
países como Inglaterra, Itália e Espanha, nascendo, então, as
Corporações de Mercadores, com a intenção de proteger os

15

Historicamente conhecido como Rei João Sem Terra, devido a não ter
herdado nenhuma propriedade após a morte seu pai, Henrique II.
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comerciantes contra o Estado e seu sistema feudal,
considerados usurpadores.16
O fortalecimento das corporações ganhou
espaço e relevância, insurgindo desse contexto a Lei espanhola
das Sete Partidas. Essa lei previa basicamente que o Direito
deveria ser aplicado aos mercadores por juízes consulares,
eleitos pelas próprias corporações mercantis, pois se acreditava
que o Direito outorgado pelo Estado era precário e parcial.17
A par do comportamento cristão, que via na
arbitragem pelos clérigos uma maneira adequada de solucionar
seus conflitos, o sistema dos juízos consulares logrou tamanho
êxito, passando não muito tempo depois a também estar a
aberto para não mercadores, popularizando-se. Esse foi um dos
embriões da necessidade de divisão do poder estatal, como
forma de melhor ajustá-lo aos interesses da iniciativa privada.18
Com a Revolução Francesa (ocorrida no final do
século XVIII), maiores reclamos ganharam espaço. Inspirada
nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, avançou-se
para uma concepção de valorização do indivíduo como sujeito
merecedor de tratamento igual em termos de direito,
cristalizando o princípio da igualdade perante a lei.19
Houve nesta passagem, uma transformação
importante no sistema de direitos. Mais adaptado às
reivindicações civis e políticas, concebeu-se o aperfeiçoamento
16

CARNELUTTI, Francesco. Sistema de Direito Processual Civil. Trad. Hiltomar
Martins de Oliveira. São Paulo: Classic Book, 2000, p. 248; No mesmo sentido:
CARNELUTTI, Francesco. Instituições de Processo Civil. Trad. Adrián Sotero de
Wit Batista. Vol. I, Campinas: Servanda, 1999, p. 72.
17
Idem
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MONTESQUIEU. Barão de La Brède e de (Charles-Louis de Secondat). O
Espírito das leis. Trad. Cristina Murachco, São Paulo: Martins Fontes, 2000.
19
LLOBREGAT, José Garberí. Constitución y derecho procesal: los fundamentos
constitucionales del derecho procesal. Navarra: Thomson Reuters Aranzadi, 2009,
p.206
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do processo em termos metodológicos, diversificando o
processo civil do penal.20
Notou-se neste momento histórico, que o
processo poderia servir de instrumento para a realização do
diálogo e civilidade democráticos, retomando de certa forma o
sentido de processo iniciado entre os gregos e os romanos.
Os direitos individuais e sociais avançavam
bem, consolidando-se em boa parte do mundo,21 quando duas
indesejáveis Grandes Guerras foram travadas. A Segunda
Grande Guerra, principalmente, anestesiou toda essa retomada
ética, estarrecendo a todos. A intolerância e o desrespeito
contra a condição humana levaram a civilização a perceber o
quanto o poder ideológico pode ser cruel, não tanto pelo poder
em si, mas pelo menosprezo e pela falta de capacidade dos
governos ditadores se indignarem com o sofrimento humano.22
O efeito colateral positivo desse período
histórico sombrio foi a Consolidação dos Direitos Humanos e
do valor da dignidade humana como algo absoluto. Progrediuse da compreensão de indivíduo livre e igual para o fato de ser

20

FREITAS, José Lebre de. Introdução ao processo civil: conceito e
princípios gerais. 2ª ed. Coimbra: Editora Coimbra, 1996, p. 114-122
21
Tudo corria relativamente bem, na sequência de eventos históricos
importantes, como a promulgação da Constituição Mexicana de 1917,
reconhecendo garantias ao trabalhador; e a promulgação da Constituição de
Weimar, de 1919, reorganizando o Estado Alemão, funcionalizando-o ao
bem estar social. (Neste sentido: vide FIX-ZAMUDIO, Héctor;
CARMONA, Salvador Valencia. Derecho Constitucional Mexicano y
Comparado, 2ª ed., México: Porrua, 2001; e GOMES CANOTILHO,
Joaquim José. Direito Constitucional 6ª edição, Coimbra: Almedina, 1996).
22
ARENDT, Hannah. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 1989. Vide também Origens do Totalitarismo. Trad. Roberto
Raposo, São Paulo: Companhia das Letras, 1989, p. 327-330
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pessoa humana dotada de dignidade, pela sua simples condição
existencial.23
Uma nova agenda estatal e social adveio dessa
compreensão. O Estado teve sua volta clamada, desta vez, com
uma nova função, mais humana e assistencial.
Consequentemente, as instituições estatais,
incluindo o processo, assumiram uma nova função,
notadamente, em razão da Declaração Universal dos Direitos
Humanos, de 1948, que não apenas posicionou a dignidade
humana como epicentro normativo para a positivação válida do
direito, como fundamentou a liberdade, a igualdade e a
solidariedade como parâmetros de justiça.
Derivada da lógica da Declaração Universal, a
cláusula do devido processo legal se tornou fundamento para as
relações humanas. Foi expressamente incluída na Convenção
Europeia dos Direitos do Homem, de 1950; no Pacto
Internacional de Direitos Civis e Políticos, de 1966 (Pacto de
Nova York); na Convenção Americana de Direitos Humanos,
de 1969 (Pacto de São José da Costa Rica); e na Carta Africana
dos Direitos Humanos e dos Povos, de 1981 (Carta de Banjul).
Essa nova razão prática, considera essencial que
os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, para
que o ser humano não seja compelido, como último recurso, à
rebelião contra tirania e a opressão. Considera que os povos
das Nações Unidas reafirmaram, na Carta da ONU, sua fé nos
direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor do ser
humano e na igualdade de direitos entre homens e mulheres, e
que decidiram promover o progresso social e melhores
condições de vida em uma liberdade mais ampla. Considera,
ainda, que todos os Estados se comprometeram a promover, em
cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos
23

Idem.
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direitos humanos e liberdades fundamentais e a observância
desses direitos e liberdades; enfatizando que uma compreensão
comum desses direitos é da mais alta importância para o pleno
cumprimento desse compromisso.24
A Constituição da República Federativa do
Brasil, de 1988, está inspirada nessa lógica. Tornando
fundamentais direitos individuais como devido processo legal –
com ampla defesa e contraditório, julgamento por juiz
legitimamente constituído e imparcial, vedando condenações
baseadas em provas ilícitas, eis que o acusado é
presumivelmente inocente, até prova em contrário, tudo no
contexto da lealdade, da boa-fé, da segurança jurídica e da
efetividade – o constituinte brasileiro assentou positivamente
que o processo brasileiro é fator de dignidade humana,
responsável pela apuração justa e cabível das ilicitudes.
3. As fases do direito processual civil brasileiro
Durante consolidação aventada no tópico
anterior, o processo civil pátrio também experimentou
mudanças, passando por quatro fases.
A primeira, conhecida como sincretista ou
praxista, vislumbrava o direito processual civil como capítulo
do direito privado, sem autonomia. Proveniente das ordenações
portuguesas resultou num ordenamento encabeçado pela
Constituição Imperial de 1824, numa época em que as questões
de relevância eram ligadas à intenção de processar e punir os
crimes, assim como à regulação das relações comerciais.25
24

Expressões previstas no Preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos
Humanos
25
DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 5ª ed.
São Paulo: Malheiros, 1996, p. 144-148
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Desabrochou deste contexto o Código de
Processo Criminal de 1832 e o Código Comercial de 1850.
Este último trouxe a reboque o Regulamento 737 de 1850,
assumindo importante função para a resolução dos conflitos
privados do período, pois determinava a ordem procedimental
a ser seguida pelo juízo no processo envolvendo relações
comerciais.26
Nesse andamento, o Livro III das Ordenações
Filipinas Portuguesas ainda era aplicado no Brasil, levando o
Governo Imperial a imbuir a Antônio Joaquim Ribas a tarefa
de compilar todas as leis processuais existentes, que resultou na
aprovação da Consolidação das Leis do Processo Civil
brasileiro, em 1876.
Este diploma tornou obrigatória a praxe
judiciária. Consistia numa síntese de teses legislativas, trechos
das Ordenações e leis extravagantes, acrescidas da influência
do direito romano e consuetudinário.
Referida Consolidação tinha seu conteúdo
dividido em 02 partes: a primeira, relativa à organização
judiciária. A segunda, à forma do processo.
Não se perpetuou por muito tempo, pois com a
instauração da República, em 1889, o Regulamento 737/1850
passou a ser igualmente aplicado nas causas cíveis, em razão
do Decreto nº 763, de 16/09/1890.
Enquanto isso, na Alemanha, Oskar
Von
Bülow 27 sistematizava as ideias sobre o processo, fazendo
surgir em 1868 o movimento tecnicista/autonomista. Floresceu
daí a ciência processual autônoma, atribuindo ao processo civil
26

COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial : direito de empresa,
23ª ed. São Paulo: Saraiva. 2011, p. 115-121
27
BÜLOW, Oskar Von. Teoria das exceções e dos pressupostos processuais.
Trad. Ricardo Rodrigues Gama. Campinas: LZN, 2005.
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os seus próprios métodos e estruturas. Isso acarretou a
elaboração e aprovação do 1º Código de Processo Civil
Brasileiro, de 1939, de inspiração italiana, influenciada, por seu
turno, pelo tecnicismo de Bülow.
Essa foi a segunda fase do direito processual
civil brasileiro, chamada autonomista, processualista ou
tecnicista, por valorizar as formas do processo como método
indispensável à segurança da boa abordagem da lide, abstraída
do direito material envolvido.
O CPC/39 perpetuou seus efeitos até 1973,
quando foi aprovado o 2º Código Processual Brasileiro.
Conhecido como Código Buzaid, recebeu esse apelido pelo
fato de Alfredo Buzaid, Ministro da Justiça na época, ter
envidado seus esforços para a confecção de um novo diploma,
próximo dos ensinamentos do seu Mestre, o italiano Enrico
Túlio Liebman, conhecido por seu aprofundado conhecimento
técnico.28
O direito processual brasileiro encontrou sua 3ª
fase nesse período. Instrumentalista, teleológico ou finalista, o
processo adentrou numa fase em que se tentou superar o
formalismo estéril, sendo rearticulado para funcionar como
instrumento de acesso à justiça.29
Passou-se a discutir na década de 70, a
importância dos resultados e da finalidade social do processo,
realçando o objetivo pelo justo resultado como valor do acesso
à justiça. As ondas renovatórias propostas na época por Mauro
Capelletti e Bryant Gart 30 , na obra intitulada “Acesso à
28

DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. Op.
Cit. p. 144-148
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Idem
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CAPPELLETTI, Mauro. Processo, Ideologias e Sociedade. Porto Alegre:
Sergio Antonio Fabris Editor, 2010
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Justiça”, trouxeram para o mundo uma reflexão funcional para
o processo, constatadas a partir dos problemas enfrentados no
sistema judiciário como um todo.
Com a redemocratização do país e a
promulgação da Constituição Federal de 1988, o direito
processual no Brasil adentrou na fase atual, denominada, a
neoprocessualista.
Operou-se
o
fenômeno
da
constitucionalização no âmbito das relações processuais, mais
aproximada dos valores Constitucionais, especificamente, da
dignidade humana.31
O formalismo processual, neste contexto,
passou-se a se exigir mais ético e valorativo. O Estado, por seu
turno, assumiu a obrigação de observar a agenda fixada para o
país pela Constituição de 1988.32
O problema é que o Código Buzaid, positivado
no Brasil antes da Constituição de 1988, em plena época da
ditadura militar, já não andava firme com a agenda da Lei
Maior. Repleto de reformas, também já não se apresentava
textualmente coeso, não raramente difícil de ser compreendido,
posto que ainda apegado com o tecnicismo implementado pelo
CPC/39.
Em 16 de março de 2015, foi publicada a Lei nº.
13.105, ficando promulgado o 3º Código de Processo Civil
Brasileiro.
Estabelecendo uma sintonia mais plena com a
Constituição Federal, principalmente, os valores da boa-fé
processual, da proporcionalidade, da razoabilidade, da
eficiência, e da dignidade da pessoa humana, o novo diploma
procurou dar maior organização ao sistema, simplificando os
31

DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil, vol. 1. 17ª edição,
Salvador: Juspodvm, 2015, p. 42-45
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procedimentos de acesso à justiça, qualificando a igualdade
jurídica, inclusive, perante a jurisprudência, impingindo mais
efetividade ao processo civil, na perspectiva de construir no
país uma sociedade mais livre, justa e solidária.
Com efeito, o preâmbulo da Constituição de
1988 preceitua que o Estado Democrático está destinado a
assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a
igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia
social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a
solução pacífica das controvérsias.
Essa ideologia reflete o modo de implementar as
normas do Código Processual Civil, mais consentâneo com a
jurisdição constitucional e os direitos reconhecidamente
fundamentais.
Conclusão:
A função do processo civil, a partir do seu
retrospecto histórico, é realizar a democracia e manter a paz
social. Cabe a ele concretizar nas relações interprivadas a
justiça preconizada pelo Direito Civil e pela Constituição
Federal.
Materializando a dignidade, dando, portanto,
satisfação ao elemento humano, no que tange aos seus
conflitos, é um dos meios pelos quais o Estado exerce controle
social, a partir dos compromissos estabelecidos na evolução da
humanidade.
Como uma resposta aos acontecimentos
históricos, a par do aperfeiçoamento das técnicas voltadas à
liberdade, à igualdade e à limitação do poder estatal, hoje está
37

sedimentado que o processo deve ser visto como diálogo
aperfeiçoado da democracia, pautado pela racionalidade.
Seu objetivo é apurar a razão e a verdade, o
certo e o errado, a partir de oportunidades iguais na
argumentação, na interpretação das normas e na produção de
provas. Como método ético de abordagem e tratamento dos
conflitos, legitima e qualifica como justas as resoluções
firmadas a partir de um autêntico debate.
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Caio César Ferreira de Macedo33
Resumo: Este breve ensaio pretende
abordar a concepção contemporânea
do conceito de acesso à justiça, sob a
luz da promoção da democracia.
Palavras chave: Acesso à justiça –
Democracia – Direitos fundamentais –
Sistema Multiportas.

Desde as revoluções liberais ocorridas na
Europa no século XVIII, os direitos humanos foram sendo
positivados, ganhando espaço de destaque nas constituições
nacionais.
Essa primeira leva de direitos individuais veio
para conter a opressão do Estado sob o indivíduo, consagrando
princípios como o da liberdade individual de expressão, bem
como o da atuação política. Foi considerada a geração dos
direitos negativos, restringindo atuação do Estado, sucedida
pela geração dos direitos ligados ao conceito de igualdade.
Concebidos no Pós-Primeira Guerra, os direitos
de segunda geração incluem os direitos sociais como o acesso à
saúde, à educação e ao trabalho. São direitos associados à
emergência do Estado de Bem-Estar Social na Europa e nos
Estados Unidos, mas também repercutiram em outras
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legislações, estando presentes inclusive na nossa Constituição
atual.
Já os direitos de terceira geração abrangem os
direitos difusos e coletivos, que ganharam importância após a
Segunda Guerra Mundial. São direitos que abrangem um grupo
de pessoas unidas por uma característica, ou uma coletividade
impossível de ser delimitada. O direito de acesso à Justiça está
incluso nessa categoria.
Considerado um dos direitos humanos mais
importantes, afinal, é a partir das garantias dadas por ele que as
pessoas poderão buscar a tutela dos outros direitos previstos na
Constituição, o acesso à justiça possui no sistema jurídico duas
características básicas: ser acessível a todos e emitir decisões
que possam ser considerada justas para os indivíduos e para a
sociedade em geral.34
Não se resumindo à capacidade de entrar com
um processo no Judiciário, a compreensão acerca de acesso à
justiça deve ser entendida como o acesso à “ordem jurídica
justa”.35 Na concepção de José Roberto Bedaque36, esse direito
não pode implicar restrições que impeçam o cidadão de acessar
a tutela jurisdicional do Estado ou aos meios
constitucionalmente previstos para alcançar a proteção ao seu
direito, pois o devido processo legal exige que seja correto e
justo.37
34

CAPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Porto Alegre: Sérgio
Antônio Fabris, 1988.
35
WATANABE, Kazuo. Acesso à justiça e sociedade moderna. In GRINOVER,
Ada Pellegrini Grinover (Coord.). et al. Participação e processo. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 1988, p.128-135.
36
BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas
sumárias e de urgência. São Paulo: Malheiros, 2003.
37

A Constituição Federal de 1988 consagra esse direito em seu artigo 5º, XXXV,
segundo a qual “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito.”
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Em seu papel jurisdicional, o Estado deve
produzir decisões num prazo razoável, as custas judiciais
devem ser acessíveis, devendo o processo contar com a
participação cooperativa do juiz, com o direito ao contraditório
e com técnicas processuais adequadas à causa. Esses elementos
reunidos apresentam desafios à ordem institucional vigente,
garantindo o exercício pleno do acesso à justiça.
Uma barreira a superar é a questão da
morosidade do judiciário. Em parte causada pelo grande
volume de ações, esse entrave impede que o interessado possa
ver seu direito atendido. Para lidar com esse gargalo, o poder
público optou por investir na criação de Juizados Especiais e
dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania
(CEJUSCs).
Criados nos anos 80, os Juizados Especiais
foram vislumbrados como uma forma de reduzir a pressão
social por soluções mais ágeis e com menos custos processuais.
Oferecendo soluções para questões que aflijam o cidadão em
situações mais cotidianas, têm um rito processual simplificado
e célere. Todavia, a forma como seu escopo foi ampliado,
visando descarregar as varas de justiça tradicionais, acabou por
sobrecarregar os juizados tirando parte de sua eficiência.
Já os CEJUSCs estão no limiar entre a atuação
estatal e a ação social. Integrando o escopo do Judiciário,
foram instituídos pela Resolução nº. 125/2010, do Conselho
Nacional de Justiça, na intenção de viabilizar formas em que os
próprios cidadãos, partes do processo, possam encontrar
soluções para suas questões por intermédio da mediação e da
conciliação.
Nessa linha social, temos outras abordagens a se
ter em conta. Uma delas, apontada por Kazuo Watanabe38, é a
38
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necessidade cultural da tutela do Estado na solução de
conflitos. Segundo o autor, nós, cidadãos, não só podemos
como devemos, buscar outros meios de solução de conflitos,
chegando até a propor um “Pacto da Mediação”, segundo o
qual os operadores do direito devem popularizar soluções
amigáveis para os conflitos. Com isso, teríamos soluções mais
facilmente aceitas pelas partes, alcançadas em menor tempo e
com menos custos para os envolvidos e para o Estado.
Neste tocante, temos a defesa do Sistema
Multiportas de Acesso à Justiça. Essa abordagem pretende
incluir novas ferramentas de solução de conflitos,
preferencialmente autocompositivas. Assim, por meio da
mediação e da conciliação as partes seriam auxiliadas por
profissionais treinados, que podem ser juízes ou não. Esses
profissionais facilitariam a comunicação e o relacionamento
entre os envolvidos, sem propor soluções para o problema,
apenas facilitando o diálogo. É desse modo que a autotutela
passa a produzir soluções antes de aguardar o trâmite completo
do processo e a confecção de uma sentença formal.
Existe ainda uma terceira via de solução de
conflitos fora do judiciário que pode garantir o acesso à justiça.
A arbitragem conta com a participação de um terceiro com
poder de decisão que irá, a partir de critérios definidos pelas
partes, julgar com sua expertise a questão de desavença entre
os querelantes.
A arbitragem, somada à mediação e à
conciliação, é forma não estatal de solução dos conflitos.
Atendendo ao que Watanabe39 coloca como mudança cultural
de paradigmas na solução de conflitos, as partes atraem para si
o poder-responsabilidade de encontrar soluções para suas
disputas, dispensando a tutela do Estado.
39
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No entanto, toda a discussão sobre acesso à
justiça e sobre os mecanismos que possam permiti-lo estão
inseridos em uma discussão mais ampla que é a
democratização da justiça. Em sua obra “Para uma Revolução
Democrática da Justiça”, Boaventura de Souza Santos40 aponta
que as promessas emancipatórias da modernidade, associadas
ao esgotamento do projeto libertário e à consolidação do
capitalismo, transformou a emancipação e a regulação social
em duas faces da mesma moeda. Para superar essa limitação,
Santos afirma que se faz necessário fazer uma crítica radical da
sociedade que vivemos, com a finalidade de cumprir o
potencial emancipatório das promessas da modernidade.
Santos acredita que é por meio do direito que
poderíamos alcançar essa emancipação. Para isso, são
necessárias três mudanças de premissas para a produção de um
novo senso comum sobre o direito: (i) crítica ao monopólio
estatal e científico do direito (concepção contrária ao
positivismo jurídico, que busca o pluralismo jurídico e uma
concepção política do direito); (ii) necessária repolitização do
direito (novo papel político e simbólico exercidos pelos
tribunais); (iii) e direito como princípio e instrumento de
transformação social legítimo (grupos oprimidos recorrem a
lutas jurídicas de forma insurgente e emancipatória).
O acesso à justiça é central nessas três vertentes.
Só com sua garantia se completará o potencial emancipatório
no âmbito de uma revolução democrática da justiça. Para tanto,
é necessária a valorização da diversidade jurídica como mola
para o pensamento jurídico crítico. Seria assim impossível
desassociar a revolução do direito, garantidora de justiça, do
movimento mais amplo de revolução democrática do Estado e
da sociedade.
40
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A partir do que foi exposto, conclui-se que é
central para a estabilidade social que seja garantida a todos o
acesso à justiça. Não só como direito de propor ações no
Judiciário, mas também como forma de obter soluções justas e
céleres, a partir da participação das partes. Isso relativiza a
participação do Estado como tutor de todos os interesses,
trazendo a sociedade para dentro do processo de solução de
controvérsias.
Essa alteração não se dá somente na esfera dos
atores. Ela passa por um novo entendimento do papel do
Judiciário e de como a justiça deve ser entendida. Exige a
democratização da concepção do que é direito, de como a
política influi nele e de como o acesso à justiça pode ser
ferramenta de resistência usada por grupos minoritários,
tornando-se imprescindível para o firmamento de uma ordem
jurídica justa.
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Introdução
Não faz muito tempo, o processo era
considerado simples meio de execução dos direitos. Por ação,
entendia-se o direito subjetivo de reparação à lesão sofrida, por
intermédio do juízo, não se dando grande importância à
autonomia processual.
O atual momento é bastante diferente. Exige-se,
hoje, que o processo funcione como instrumento ético, com
objetivo de servir à sociedade não apenas como mero meio
técnico, mas também como meio efetivo de acesso à justiça,
esta vislumbrada como direito a uma ordem jurídica justa.42
Neste mister, é pertinente a análise dos
princípios processuais, uma das fontes secundárias do nosso
ordenamento jurídico, a fim de ressaltar a sua importância no
acesso à justiça como ordem justa.
Além de trazer, em caráter simbólico, que o
processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado
conforme os valores e normas fundamentais estabelecidos na
Constituição da República Federativa do Brasil (art. 1º), o
Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu uma série
cláusulas gerais, tornando-as diretrizes do processo civil digno,

42

Cintra, Dinamarco e Grinover afirmam, ainda, que considerando os
escopos sociais e políticos do processo e do direito em geral, além de seu
compromisso com a moral e a ética, atribui-se extraordinária relevância a
certos princípios que não se prendem à técnica ou à dogmática jurídicas,
mas trazem em si seriíssimas conotações éticas, sociais e políticas e vlaem
como algo externo ao sistema processual, servindo-lhe de sustentáculo
legitimador. (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; DINAMARCO, Cândido
Rangel; GRINOVER, Ada Pellegrini. “Teoria Geral do Processo”. 31ª
edição, São Paulo: Malheiros, 2015, p. 74).
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visando à justiça e a pacificação como escopo magno de todo o
sistema processual.43
Cumpre recordar que somente um processo justo
pode levar à obtenção de uma decisão justa. Como bem
afirmam Marinoni e Mitidiero44, o direito a um processo justo é
condição necessária, embora não suficiente, para a prolação de
uma decisão conforme o direito.
Com a “fórmula” do devido processo legal,
entende-se que o conjunto de garantias constitucionais deve
servir para salvaguardar a própria efetividade do processo,
considerando que o processo devido é processo com duração
razoável, não necessariamente célere, e sobre o tema, Fredie
Didier 45 pontifica que o processo deve demorar o tempo
necessário e adequado à solução do caso submetido ao órgão
jurisdicional.
É inegável que o objetivo imediato do direito
processual civil é de manter a autoridade jurídica, com a
missão de atuar na proteção aos direitos individuais, de modo
que o acesso ao processo constitui, ele mesmo, uma garantia
fundamental (CF, art. 5º, XXXV). No entanto, é de se pensar
43

Algumas dessas cláusulas gerais são as promoções, pelo Estado, da
autocomposição (art. 3º, § 2º); a boa-fé e a cooperação processual (arts. 5º e
6º); a possibilidade de negociação sobre o procedimento do (art. 190); o
poder geral de cautela (art. 301); o abuso do direito pelo exequente (art.
805); e adequação do processo e da decisão nos procedimentos de jurisdição
voluntária (art. 723, parágrafo único). (cf. Alenilton da Silva Cardoso.
Artigo: A nova ordem processual civil brasileira. Revista Forense n° 423, p.
379-392. 2016)..
44
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. O Projeto do CPC:
Críticas e Propostas. São Paulo: RT, p. 19-21, 2010.
45
“O processo não tem de ser rápido/célere: o processo deve demorar o
tempo necessário e adequado à solução do caso submetido ao órgão
jurisdicional”. (DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 17ª
Ed. Salvador: Editora Juspodvm, 2015, p. 96)
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que além da neutra função de sentenciar e definir os conflitos,
o Estado Democrático, quando veta a justiça privada, assume o
dever, perante os titulares de direito subjetivo violado ou
ameaçado, de prestar a necessária tutela jurídica, aqui
entendida como menos onerosa, justa e segura.
1. A importância geral dos princípios
O Direito Processual Fundamental ou Direito
Processual Geral é formado por um conjunto de normas
processuais, tendo a função de estruturar o modelo de processo
civil no Brasil, bem como direcionar para que as demais
normas jurídicas sejam compreendidas.
Referidas normas processuais podem ser
princípios46 (como o devido processo legal) ou regras (como a
proibição do uso de provas ilícitas), oriundas da Constituição
Federal e do Código de Processo Civil, não sendo esse um rol
exaustivo.47
Prestigiando tal premissa, o Livro Processual
resguarda e promove a satisfação que merece ter todo e
qualquer indivíduo, levando a concluir que a dignidade da
pessoa humana, no processo, é o devido processo legal.48
Os princípios são de suma importância para o
estudo de qualquer ramo do direito, visto serem eles o caminho
46

“Princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema,
verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que irradia sobre
diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua
exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a
racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá
sentido harmônico” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Elementos de
Direito Administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991, p. 230.)
47
DIDIER Jr., Fredie. Op. Cit.
48
Idem.
52

para alcançar o objetivo das normas. São eles que fornecem as
diretrizes mínimas, embora fundamentais, de como deve se dar
o próprio comportamento do Estado-juiz. Eles prescrevem o
“modo de ser” (mais precisamente, de “dever-ser”) do processo
na perspectiva constitucional.49
E, com efeito, em nenhum ramo do direito mais
se avulta a importância dos princípios informativos do que no
direito processual. Neste âmbito, a correta aplicação dos
institutos processuais depende significativamente da boa
interpretação das normas pertencentes aos demais ramos do
direito material que se pretende aplicar, sem perder de vista a
sintonia que deve ser mantida com os valores e princípios da
Constituição de 1988.50
2. Princípios fundamentais dos recursos civis
Os princípios recursais são divididos, na
doutrina, em princípios informativos e princípios fundamentais.
Apresentam-se como “quase axiomas”, baseando-se em
critérios técnicos, e não ideológicos, podendo ser eles lógicos,
jurídicos, políticos ou econômicos. Os princípios fundamentais,
por seu turno, são aqueles sobre os quais o sistema jurídico
pode fazer opção, considerando aspectos políticos e
49

Cf. Cassio Scarpinella Bueno, para quem os princípios se ocupam
especificamente com a conformação do próprio processo, assim entendido o
método de exercício da função jurisdicional. São eles que fornecem as
diretrizes mínimas, embora fundamentais, de como deve se dar o próprio
comportamento do Estado-juiz. Eles prescrevem, destarte, o “modo de ser”
(mais precisamente, de “dever-ser”) do processo na perspectiva
constitucional.” (SCARPINELLA BUENO, Cassio. Manual de direito
processual civil. São Paulo: Saraiva, 2015. p.42)
50
THEODORO JUNIOR, Humberto. Princípios gerais do direito processual
civil. In: Revista de Processo, vol. 23, p.175-191.
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ideológicos. Por essa razão, admitem que em contrário se
oponham outros, de conteúdo diverso, dependendo do alvedrio
do sistema que os está adotando.51
Assim como as regras, os princípios são normas
para o direito. Se as regras tem caráter impositivo, existindo no
âmbito fático e juridicamente possível, os princípios são
normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida
do possível, dentro das possibilidades jurídicas e fáticas
existentes.52
Nesta cadência lógica, pode-se dizer, então, que
existe uma promessa no sentido de prevalecer à promessa de
que o direito será escolhido, desenvolvido, e interpretado de
um modo global, fundado em princípios, estabelecendo uma
ideia de integridade do sistema dentro de uma comunidade
jurídica-social.53
Os princípios do processo civil têm por
característica sua elasticidade, o que permite sua adequação à
necessidade da vida civil diante da evolução social, conforme
analisado no início do presente estudo. Aqueles podem ser
oriundos de uma base geral (doutrina e jurisprudência) ou de
disposições constitucionais, sendo vedado, independentemente
da origem, afrontar a lei ordinária 54 – limitando, então, a
51

DIDIER Jr, Fredie; SARNA BRAGA, Paula; DE OLIVEIRA,
Alexandria. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito
probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e
antecipação de efeitos da tutela. 10ª Ed. Salvador: Juspodivm, 2015. V.2. p.
129-130.
52
ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio
Afonso da Silva. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 90.
53
Idem.
54
“Embora se trate de uma obviedade, é pedagógico e oportuno o alerta de
que as normas de direito processual civil não podem ser compreendidas sem
o confronto com o texto constitucional, sobretudo no caso brasileiro, que
possui um vasto sistema de normas constitucionais processuais, todas
54

atividade do operador do direito. Este limite tem força vez que
a ofensa a um princípio constitucional acarreta a nulidade da lei
que a tenha praticado (dando ensejo a interposição de recurso
extraordinário); já o afastamento do princípio geral, por
decisão do julgador, em caso pontuais, não macula a norma em
efeitos de nulidade.55
Sabido que nosso ordenamento jurídico
acompanha princípios fundamentais, não é surpresa que a fase
recursal dos processos tenha que obedecê-los. Isso explica
que, derivados dos princípios gerais, existem princípios
próprios e aplicáveis, especificamente, aos recursos 56 , para
orbitando em torno do princípio do devido processo legal, também de
natureza constitucional. Ele é claramente uma tomada de posição do
legislador no sentido de reconhecimento da força normativa da
Constituição. E isso não é pouca coisa.” (DIDIER Jr, Fredie. Curso de
Direito Processual Civil. Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral
e Processo de Conhecimento. 17. ed. rev., amp. e atual. Salvador:
Juspodivm, 2015. p. 47)
55
“O desrespeito ao texto só será possível se sua aplicação conduzir a uma
flagrante injustiça ou em vista de conflito com outro direito fundamental,
que mereça ser potencializado em função das características especiais do
caso concreto” (OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro de. Os direitos
fundamentais à efetividade e à segurança em perspectiva dinâmica. Revista
de Processo, RT, vol. 155, p. 22, jan./2008)”
“A técnica do constitucionalismo contemporâneo é a de que não há
princípios absolutos em seus domínios. Todos os princípios constitucionais
são mais ou menos fluídos e suscetíveis de recíproca intercorrência.
Entretanto, nenhum deles anula os demais, de maneira que cumpre ao
intérprete buscar, segundo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
uma forma de harmonizá-los, fazendo com que convivam nas situações
concretas de aparente conflito, em lugar de proclamar, simplesmente, a
supremacia absoluta de um deles.” (THEODORO JUNIOR, Humberto.
Direito Processual Constitucional. Revista Estação Científica (Ed. Especial
Direito), Juiz de Fora, v.1, n. 04, p.31, out/nov. 2009)
56 “O remédio voluntário idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, a
reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de decisão judicial
55

que se garanta ainda a efetividade processual neste sistema de
forma precisa, em respeito ao devido processo legal,
acompanhado de extrema segurança jurídica. 57 É do que
passaremos a tratar.
2.1. Princípio do Duplo Grau de Jurisdição

Tal princípio visa, primeiramente, evitar o abuso
de poder que o juiz teria se houvesse a possibilidade de decidir
sem sujeição do seu pronunciamento, isto é, a revisão de
qualquer outro órgão do Poder Judiciário. Não significa dizer
que o segundo grau apresenta um julgamento mais adequado,
mas sim reconhecer a possibilidade de falibilidade humana, e
por consequência, do magistrado.
Também por esse motivo se dá a
obrigatoriedade de fundamentação das decisões: uma vez
exteriorizados os motivos para determinado julgamento, se
tornam públicos e questionáveis aqueles atos. A sua omissão
quanto às alegações de fato e de direito é vedada, sob pena de
nulidade.58 Decorre de tal regra, o direito de inconformismo da
que se impugna” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao
Código de Processo Civil, Editora Forense. 17ª Ed. 2013. vol 5. p. 207)
57 “A oferta de meios para reexames dessa ordem é uma inerência do
devido processo legal e constitui um dos elementos do necessário equilíbrio
entre o valor da segurança jurídica, que conduz a estabilidade dos julgados
(preclusões, coisa julgada), e o da justiça das decisões, que postula a
abertura de caminhos aptos a eliminar possíveis erros do prolator.”
(CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; DINAMARCO, Cândido Rangel;
GRINOVER, Ada Pellegrini. Op. Cit. P. 439)
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Art. 11, CPC. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário
serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.
Art. 93, IX, CF. todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário
serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade,
podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes
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decisão; a propósito, também deve submeter-se a decisão ao
crivo do contraditório, possibilitando a crítica ao decisório.
De forma a proteger a ativa participação das
partes no ato decisório, é possibilitado a elas que se estenda o
diálogo processual, indo além do primeiro grau de jurisdição.
Com a referida participação, é fundamental a atuação da parte
prejudicada quando da demonstração da ilegalidade do julgado
abusivo pronunciado no primeiro grau de jurisdição. Pode-se
concluir então que o princípio do duplo grau é a garantia
fundamental voltada à boa justiça.
Apesar de o Livro Constitucional não ser
expresso ao dispor sobre a obrigatoriedade deste princípio, é
claro no sentido de estipular uma organização do Poder
Judiciário, com os juízos de primeiro e segundo graus, e ainda,
impor, dentro do ordenamento jurídico, a interposição de
Recursos, sendo tais normas suficientes para a garantia e
proteção do princípio em análise.
Significa considerar, portanto, que o duplo grau
de jurisdição não é absoluto: cabe ao legislador adequar a
norma aos procedimentos processuais de cada órgão
jurisdicional, resguardando o princípio (como o é no
procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, v.g.).
Quando o Código de Processo Civil prevê o
duplo grau de jurisdição necessário59, impondo a observância
do duplo grau fora do âmbito recursal, são explanadas
e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação
do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse
público à informação;
59
Art. 496, CPC. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo
efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida
contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas
respectivas autarquias e fundações de direito público; II - que julgar
procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.
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hipóteses excepcionais à exigência legal. Tais exceções não
têm caráter inconstitucional, trata-se de uma questão
legislativa, que por vezes permite ampliar e reduzir o seu
alcance prático.
Contudo, não significa dizer que todas as
decisões serão sempre recorríveis e sujeitas ao duplo grau, mas
sim, que será oportunizado à parte vencida um rejulgamento.
O CPC/15 é generoso com a relação do duplo
grau de jurisdição com a efetividade processual quando
estabelece mecanismos que evitam o exagero do direito do
duplo grau para fins protelatórios: litigância de má-fé, a
majoração da verba de sucumbência recursal, os exames de
admissibilidade, e entre outros. Isto é, cabe ao legislador
entender que tanto o contraditório, quanto a efetividade
processual, devem ser protegidos simultaneamente em
harmonia.
2.2. Princípio da Taxatividade

O princípio da taxatividade defende que a lei
processual deve estipular o recurso adequado para impugnar
cada decisão. Deveras, é fundamental que a hipótese recursal
exista em lei, e que esta seja a via processual adequada para
impugnar a decisão a qual objetiva recorrer. Neste momento,
insta observar que existe um rol no artigo 99460 do Código de
Processo Civil, possibilitadas a criação de outras modalidades
recursais, como é o caso da Lei dos Juizados Especiais Cíveis
60

Art. 994, CPC. São cabíveis os seguintes recursos: I - apelação; II agravo de instrumento; III - agravo interno; IV - embargos de declaração; V
- recurso ordinário; VI - recurso especial; VII - recurso extraordinário; VIII
- agravo em recurso especial ou extraordinário; IX - embargos de
divergência.
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(Lei 9.099/95, art. 40) e do art. da Lei de Execução Fiscal (Lei
6.830/80, art. 34).
Cabe ressaltar que apenas a lei federal tem
competência para criação de recursos, por força do que dispõe
o inciso I do art. 22 da CF/88 e, ainda que o inciso XI do art.
24 da Carta Magna reconheça que os Estados-membros
possuem competência para criarem regras de procedimento,
eles não podem inovar o sistema no que diz respeito aos
recursos.
Por obvio, ainda que as partes estipulem
negócios jurídicos processuais, não poderão alterar as normas
de ordem pública, dada sua indisponibilidade pelas partes.
Sendo assim, não podem criar novos recursos.61
2.3. Princípio da Singularidade/ Unirrecorribilidade/

Unicidade
Inserto no Direito Processual Civil de forma
implícita, pois não há nenhum dispositivo no CPC/15 que de
forma expressa o assuma, referido princípio estabelece que
haverá um único recurso admitido pelo ordenamento jurídico
para cada ato judicial recorrível. Em síntese, terá cada recurso
seu respectivo fim, não podendo repetir matéria guerreada em
outro.

61 Vale ressaltar, todavia, existirem opiniões contrárias a essa colocação,
por exemplo, Daniel Amorim Assumpção Neves, para quem os poderes de
convenção abrangem o poder de não recorrer, ou acordo de instância, de
forma que se as partes convencionarem que o processo será decidido
definitivamente somente em uma determinada instância, isso será válido.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo CPC Código de Processo
Civil. 3º ed., São Paulo: Editora: Método)
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Existem, todavia, duas exceções ao princípio em
análise. A primeira refere-se à possibilidade de propositura
simultânea do Recurso Especial (para o STJ) e do Recurso
Extraordinário (para o STF). Não é certo, neste caso,
considerar que tal hipótese ofenda o princípio da singularidade
dos recursos, como houvesse dupla impugnação sobre a mesma
matéria, pois as questões atacadas em cada recurso são
diferentes, sendo igual, apenas, o momento de sua interposição
e o acórdão guerreado.
A segunda se dá quando da interposição de
recurso comum e/ou interposição de Embargos de Declaração,
sendo esta uma hipótese de recursos sucessivos, mas não
simultâneos, abarcando objetivos diversos.62
2.4 Princípio da Fungibilidade
Indica tal princípio a vontade (com êxito não
logrado o bastante) que teve o legislador em reduzir a
possibilidade de dúvidas existentes no CPC/73 no que se refere
à interposição adequada de recursos. Ocorre que por própria

62

Considerando isso, assim decidiu o julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. (...)
NATUREZA JURÍDICA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. O
RECURSO CABÍVEL É O AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIA
RECURSAL ELEITA INADEQUADA.(...) Em observância aos princípios
recursais da unirrecorribilidade e da taxatividade, é vedada a interposição de
mais de um tipo de recurso contra a mesma decisão. Não havendo dúvidas
objetivas quanto ao recurso a ser interposto, uma vez que a lei é
suficientemente clara quanto ao recurso cabível, não é possível a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal para que o recurso de apelação
interposto pelo executado seja recebido como agravo de instrumento.”
(Apelação 0005857-75.2009.8.19.0044. Des. CEZAR AUGUSTO
RODRIGUES COSTA - Julgamento: 23/09/2014 - OITAVA CÂMARA
CÍVEL/ TJRJ)
60

obscuridade técnica dos dispositivos, a adequação dos recursos
encontrava-se duvidosa.
Acarretou este momento sombrio do processo
recursal, na admissão excepcional da fungibilidade apenas nas
hipóteses: (i) dúvida da hipótese recursal; (ii) inexistência de
erro grosseiro na interposição; (iii) observância do prazo de
interposição ao recurso adequado.
Com o decorrer da jurisprudência e posições
doutrinárias, chegou-se ao requisito possível: a dúvida objetiva
e fundada, considerada por Nelson Luiz Pinto pela existência
de controvérsia na doutrina e na jurisprudência, pois essa
dúvida plenamente justificável, e que não é subjetiva da parte,
afasta necessariamente a existência de erro grosseiro e de máfé.63
Apesar de também inexistir norma expressa que
fixe o princípio em comento, o CPC/15 permitiu a admissão de
Recurso Especial que deveria ser interposto por Recurso
Extraordinário e assim mutuamente.64 De igual forma, aplicase a exceção à fungibilidade aos Embargos de Declaração e
Agravo Interno.65

63

PINTO, Nelson Luiz. Manual dos Recursos Cíveis. 3ª ed. São Paulo:
Malheiros, 2003, p. 89-90.
64
Art. 1.032, CPC. Se o relator, no Superior Tribunal de Justiça, entender
que o recurso especial versa sobre questão constitucional, deverá conceder
prazo de 15 (quinze) dias para que o recorrente demonstre a existência de
repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional.
Art. 1.033, CPC. Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a
ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a
revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao
Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial.
65 Art. 1024, CPC. (...) § 3º O órgão julgador conhecerá dos embargos de
declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível,
desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo
61

Fixado então o entendimento de que não
havendo erro grosseiro e/ou má-fé, admite-se a solução do erro
de forma, adaptando-os à forma devida.66
2.5. Princípio da Dialeticidade

Dialética é o sistema de pensar fundado no
diálogo, no debate, de modo que a conclusão seja extraída do
confronto entre argumentações empíricas, quase sempre
contraditórias. Pelo princípio exige-se que todo recurso seja
formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas
manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado,
mas também e necessariamente, indique os motivos de fato e
de direito pelos quais requer novo fundamento da questão nele
cogitada, sujeitando-os ao debate com a parte contrária.
Na verdade, este não é um princípio que se
observa apenas no recurso, mas também na instrução
probatória e incidentes. Os artigos 9º e 10 67 do Código
de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às
exigências do art. 1.021, § 1º.
66 Art. 277, CPC. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz
considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a
finalidade.
Art. 283, CPC. O erro de forma do processo acarreta unicamente a
anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser
praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições
legais. Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados
desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.
67
Art. 9º, CPC. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela
seja previamente ouvida.
Art. 10, CPC. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição, com
base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes
oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual
deva decidir de ofício.
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normatizam necessidade de serem as decisões adequadamente
fundamentadas, com observação do contraditório com a
expressa e adequada arguição, não bastando a “genérica”.68
É que o julgamento do recurso é um cotejo
lógico-argumentativo entre a motivação da decisão impugnada
e a do recurso. E por isso, não contendo este a fundamentação
necessária, o tribunal não pode conhecê-lo. Não raramente
encontram-se precedentes jurisprudenciais no sentido de que
não se pode conhecer do recurso despido de fundamentação
por tal motivo.
2.6. Princípio da Voluntariedade

Este princípio repisa a ideia de que sem impulso
da parte não haverá prestação jurisdicional.69 É impossível a
apreciação de recurso não formulado pela parte, sendo vedado
o recurso ex officio; isso porque a lei concede somente às
68

Nesse entendimento: “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da
dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da
decisão agravada. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, "em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem
impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os
fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los
mantidos (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018)" (AgRg no AREsp 618.056/SP, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado
em 21/06/2018, DJe 01/08/2018). 3. Agravo regimental não conhecido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1294340/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 02/10/2018)
69
Art. 2º, CPC. O processo começa por iniciativa da parte e se
desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei.
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partes, ao terceiro prejudicado e, eventualmente, o Ministério
Público, o direito de recorrer. Daí a obrigação de encerrar o
prosseguimento do recurso em caso de desistência da parte.
Ora, além da legitimidade e interesse em
recorrer (que causa o ônus da sucumbência, via de regra), é
imprescindível que o recorrente manifeste o desejo de recorrer
e, além disso, que ele exponha as questões de fato e de direito
de seu inconformismo.
Sendo esse princípio claro, por óbvio que a
remessa necessária não pode ser entendida como recurso. Falta
a ela a voluntariedade, se tornando apenas uma condição de
eficácia da sentença e para que se opere o trânsito em julgado.
2.7. Princípios da Complementariedade e Consumação

Pelo princípio da complementariedade, próprio
do processo civil, a distribuição da petição de interposição de
recurso, em separado das razões recursais, não é admitida. Na
sistemática do CPC/15, o recurso necessariamente terá de ser
produzido em petição na qual figurem seus fundamentos de
fato e de direito, sob pena de preclusão consumativa.
A propósito, Nelson Nery Júnior70 expõe que o
recorrente poderá complementar a fundamentação de seu
recurso já interposto, se houver alteração ou integração da
decisão, em virtude de acolhimento de embargos de declaração.
Já o Princípio da Consumação protege a tese de
que a faculdade de interpor recurso se extingue (preclui) tanto
pelo fato de não ter sido manifestado no prazo legal (preclusão

70

NERY JUNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos, 6ª. Ed. 2004, São
Paulo: RT, p.182.
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extintiva) como pelo fato de já ter sido exercido de forma
imprópria ou por via inadequada (preclusão consumativa).
Sobre o princípio em análise, Fredie Didier Jr.71
consigna que a preclusão não serve somente à ordem, à
segurança e à duração razoável do processo. Não se resume à
condição de mera mola impulsionadora do processo. A
preclusão tem, igualmente, fundamentos éticos-políticos, na
medida em que busca preservar a boa-fé e a lealdade no
itinerário processual. A preclusão é técnica, pois age a serviço
do direito fundamental à segurança jurídica, do direito à
efetividade (como impulsionadora do processo) e da proteção à
boa-fé. É importante essa observação, eis que, como técnica, a
preclusão deve ser pensada e aplicada em função dos valores a
que busca proteger.
Apoiando-se no regime do artigo 507 72 , a
preclusão consumativa decorre do fato de já ter sido realizado
um ato (pela parte), não importa se com mau ou bom êxito. A
consequência é não ser possível “tornar a realizá-lo”. É com
base nessa regra, que se entende que se a parte escolheu errado
o recurso interposto, a faculdade de recorrer já teria sido
exercida e exaurida, por força da preclusão consumativa, donde
a impossibilidade de desistir do recurso interposto, para
substituí-lo por outro.73
71

DIDIER Jr. Fredie. Op. Cit. p. 417.
Art. 507, CPC. É vedado à parte discutir no curso do processo as
questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
73
Na visão de Humberto Theodoro Jr., o princípio da unirrecorribilidade e
da preclusão consumativa têm sido aplicado, com frequência, pelo STJ e
pelo STF, principalmente quando, por insegurança quanto ao melhor meio
de impugnar a decisão, a parte lança mão, sucessiva ou simultaneamente, de
dois recursos. (In THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito
processual civil: execução forçada, processos nos tribunais, recursos e
direito intertemporal. Vol III. 48ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p.969).
72
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2.8 Princípio da Vedação da Reformatio in Pejus
Na acepção de Barbosa Moreira, ocorre a
reformatio in pejus quando o Tribunal, no julgamento de um
recurso, profere decisão mais desfavorável ao recorrente sob o
ponto de vista prático, do que aquela contra a qual se interpôs o
recurso.74
Nosso sistema processual repele tal prática, pois
quando uma só parte recorre, entende-se que tudo que a
beneficia no decisório e, consequentemente, prejudica a parte
não recorrente, tenha transitado em julgado. O tribunal
recursal, portanto, somente poderá alterar a decisão impugnada
dentro do que lhe pede o recurso. O recurso funciona, assim,
como causa e limite de qualquer inovação que o tribunal
entenda de fazer no decisório. Noutras palavras, o princípio
desautoriza que o julgamento recursal venha a piorar a situação
do recorrente.
Cumpre observar que há questões de ordem
pública, (condições da ação os pressupostos processuais, a
Assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. No sistema recursal
brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal,
segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma
única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido
protocolizado por último. Precedentes. 2. Embargos de divergência não
conhecidos.” (STJ - EDv no AgInt nos EAREsp: 955088 RS 2016/01917914, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento:
05/09/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação 13/09/2018)
74
BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Reformatio in pejus. Direito
processual civil: ensaios e pareceres. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, p. 147.
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intangibilidade da coisa julgada, a decadência etc.), que devem
ser conhecidas de ofício, em qualquer fase do processo e em
qualquer grau de jurisdição, as quais não incidem na vedação.
Deve o julgador, no entanto, abrir a oportunidade para prévia
manifestação das partes, para só depois pronunciar-se.
E, em suma, impede o julgado em valer-se do
recurso para agravar a situação do recorrente importante, em
outros termos, decidir extra ou ultra petita, atuar
jurisdicionalmente de ofício, e violar a coisa julgada ou a
preclusão, no tocante àquilo que se tornou definitivo para a
parte que não recorreu.

Conclusão
Muito embora o tempo seja inimigo da
efetividade da função pacificadora do processo, também não é
menos verdade que a segurança jurídica é uma necessidade. A
par desta situação, nosso modelo de processo, acompanhado da
principiologia que atualmente se descortina, caracteriza-se por
articular os papéis processuais das partes e do juiz, com o
propósito de harmonizar a eterna tensão entre liberdade
individual e o exercício do poder pelo Estado.
Nem o processo deve ignorar a vontade das
partes, nem o juiz pode ser um mero espectador de estático,
porque o novo paradigma do processo civil brasileiro está
proposto, já se perfazendo uma realidade.
Com o presente estudo conclui-se, então, que o
processo é um instrumento de jurisdição que acompanha
princípios e valores (sendo a efetividade do ordenamento
jurídico o mais evidente dentre estes) resguardados pela
Constituição Federal de 1988.

67

Por efetividade entende-se a capacidade que tem
o processo em assegurar o seu objetivo: o acesso ao
ordenamento justo e seguro. Não basta, no entanto, estabelecer
instrumentos jurídicos que atuem em paralelo e de forma
estática, e é por isso que os princípios recursais estão
intimamente relacionados com os princípios constitucionais no
cumprimento de uma tutela jurisdicional digna e, sobretudo,
juridicamente harmônica e contemporânea.
Exige-se, daqui por diante, uma nova
perspectiva a respeito da função do processo, porque além de
entender a nova lógica, implementando o direito material,
compete-nos empreender função social a instrumentalidade dos
feitos, repercutindo-lhe a máxima efetividade.
O processo justo, enfim, não é desempenhado
segundo um único e dominante princípio. Acima disso, ele
permite a convivência harmoniosa de todos os princípios e
garantias constitucionais, fazendo do acesso à justiça um
direito à prestação efetiva da tutela adequada, concretizadora
dos direitos subjetivos materiais.
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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo
analisar a inovação do artigo 139, IV, do Código
de Processo Civil de 2015, ou seja, a aplicação
de medidas executivas atípicas nas obrigações de
pagar quantia certa, sob o enfoque do princípio
da efetividade. Pretende-se relacionar a questão
à luz da utilização de determinados critérios,
potencializando-se a maior concretude possível
às decisões judiciais.
Palavras-chave: Medidas executivas atípicas –
Artigo 139, IV do CPC - Poderes do Juiz –
Princípio da efetividade – Restrição de direitos
do executado.
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efetividade no processo – 2. Poderes do Juiz: a
inovação do inciso IV do artigo 139 do CPC/15 –
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fixação da medida executiva atípica – 4.
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Introdução
Inúmeras foram as mudanças e inovações
processuais com a vigência do Novo Código de Processo Civil,
dentre estas, que também tem sido fonte de discussões
doutrinárias, e, também, divergências jurisprudenciais,
encontram-se as medidas executórias atípicas do inciso IV do
artigo 139.
O artigo 139 versa sobre os poderes do juiz,
sendo que o inciso IV determina quais medidas poderão ser
tomadas para assegurar o cumprimento de uma ordem judicial.
Em sua parte final é onde se encontra a verdadeira inovação:
“inclusive nas ações que tenham por objeto prestação
pecuniária”.
O Novo CPC ampliou o alcance das medidas
executivas atípicas, através de uma ampliação dos poderes do
magistrado.
Fredie Didier Jr. 76 aponta que, atualmente, há
uma tendência de ampliação dos poderes executivos do
magistrado, criando-se uma espécie de poder geral de
efetivação, que permite ao julgador valer-se dos meios
executivos que considerar mais adequados ao caso concreto.
A aplicação destas medidas nas obrigações de
pagar quantia certa tem gerado grandes debates, suscitando
dúvidas quanto à sua efetividade, bem como quanto à
aplicabilidade da inovação.
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1. O princípio da efetividade no processo.
Quando falamos em um processo efetivo,
pensamos em um processo que entrega aquilo que foi objeto da
demanda, garantindo o direito fundamental à tutela executiva,
no qual existam meios executivos capazes de proporcionar a
satisfação a qualquer direito.
O principio da efetividade garante que o direito
deve ser, além de reconhecido, efetivado, no sentido de sua
concretização e realização prática. Uma vez que o direito foi
reconhecido, deverá ser concreto no mundo exterior, caso
contrário, não estaremos diante de um processo efetivo.
Importante destacar que o princípio da
efetividade está intimamente ligado ao princípio do acesso à
justiça como inafastabilidade do controle jurisdicional, que nas
palavras de Fredie Didier Jr. 77 , constitui não apenas uma
garantia formal de “bater às portas do judiciário”, mas sim,
como uma garantia de acesso à ordem jurídica justa,
consubstanciada em uma prestação jurisdicional tempestiva,
adequada, eficiente e efetiva.
Assim, vale ressaltar, para bem compreender
princípios como o do acesso à justiça, da inafastabilidade do
controle jurisdicional, necessário se faz compreender o
princípio da efetividade.
Conforme passagem do anteprojeto do CPC/15:
"Um sistema processual civil que não
proporcione à sociedade o reconhecimento
e a realização dos direitos, ameaçados ou
77
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violados, que tem cada um dos
jurisdicionados, não se harmoniza com as
garantias constitucionais de um Estado
Democrático de Direito. Sendo ineficiente
o sistema processual, todo o ordenamento
jurídico passa a carecer de real efetividade.
De fato, as normas de direito material se
transformam em pura ilusão, sem a garantia
de sua correlata realização, no mundo
empírico, por meio do processo.”

A observância do princípio da efetividade da
jurisdição, juntamente com o acesso à justiça, ou o acesso a
uma ordem jurídica justa, é essencial à técnica processual,
sempre contraposta de forma equilibrada com os princípios do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 78
A tutela executiva exige um sistema capaz de
proporcionar a satisfação a qualquer direito, e na visão de
Fredie Didier Jr.79 quanto a isto, é possível concluir que (i) a
interpretação das normas que regulamentam a tutela executiva
tem de ser feita no sentido de extrair a maior efetividade
possível; (ii) o juiz tem o poder-dever de deixar de aplicar uma
norma que imponha restrição a um meio executivo, sempre que
essa restrição não se justificar como forma de proteção a outro
direito fundamental; (iii) o juiz tem o poder-dever de adotar os
meios executivos que se revelem necessários à prestação da
tutela executiva.
Possível perceber a importância do princípio da
efetividade quando pensamos em meios executivos,
78
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principalmente quanto às medidas atípicas previstas no NCPC,
e, claro, quanto às medidas atípicas na execução de obrigações
pecuniárias. Outros princípios serão utilizados na busca do
meio executivo mais adequado a cada situação, entretanto será
essencial a prevalência do princípio da efetividade em
determinados casos concretos.
2. Poderes do Juiz – A inovação do inciso IV do artigo
139 do CPC/15
O Código de Processo Civil de 2015 inova
quanto às medidas executivas cabíveis nas obrigações
pecuniárias, prevendo a possibilidade de se implementar
medidas atípicas, não apenas nas obrigações de fazer, não
fazer, ou entregar coisa certa.
O Código de 1973 reconhecia a atipicidade dos
meios executivos através de seu artigo 461, § 5º, que, além de
prever através de um rol exemplificativo medidas típicas de
execução, deixava aberta a possibilidade de meios não
previstos em lei, mas que poderiam ser utilizados para que o
processo alcançasse seu escopo maior, seu objetivo. 80
Entretanto, assim como a existente previsão do
artigo 536, §1º do Código de 2015, as medidas atípicas não
eram previstas para as obrigações pecuniárias, dispondo o
exequente, apenas das medidas executórias típicas, consagradas
no texto legal.
A previsão do artigo 139, inciso IV do atual
Código, permite a aplicação de medidas atípicas a qualquer
80
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tipo de execução, independentemente da natureza de sua
obrigação, incumbindo ao juiz o poder de determinar todas as
medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem
judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação
pecuniária.
Na concepção de Fredie Didier Jr. 81, o inciso IV
do artigo 139 trata-se de uma cláusula geral processual
executiva, uma espécie de texto normativo, cujo antecedente
(hipótese fática) é composto de termos vagos e, o consequente
(efeito jurídico), indeterminado.
Nesta cadência lógica, a aplicação das medidas
atípicas dependerá da atividade doutrinária e principalmente
jurisdicional para a definição de critérios seguros e efetivos, de
forma que diante dos casos concretos, sejam solucionados de
forma justa, respeitando-se o acesso à justiça como ordem
jurídica justa.
3. Critérios doutrinários e jurisprudenciais para
fixação da medida executiva atípica.
É importante dizer, outrossim, que a inovação
legislativa tratada neste ensaio, não pode ser analisada sob a
ótica exclusiva do princípio da efetividade. Apesar deste ser
um direito fundamental, deve ser compatibilizado com outros
direitos a fim de que seja preservada a dignidade da pessoa
humana.
É tarefa da doutrina e da jurisprudência fornecer
critérios seguros para aplicação deste dispositivo. A existência
81
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de uma cláusula geral reforça a necessidade do poder de
criação da atividade jurisdicional.
O órgão julgador será chamado a decidir e desta
forma, interferir no ordenamento jurídico a partir da solução de
problemas no caso concreto. Da mesma forma a doutrina,
verificando a necessidade de discussão e análise dos critérios e
formas mais seguras e ao mesmo tempo efetivas para utilização
deste dispositivo, assim o fará, ainda que não definitivos e
unânimes.
De extrema importância à delimitação do âmbito
de incidência do artigo 139, inciso IV, e a sua consequente
aplicação no mundo real, é investigar quais os parâmetros de
controle da escolha a ser realizada pelo juiz.
Neste ponto, quando analisamos o artigo 536, §
1º, que trata das medidas executórias nas obrigações de fazer,
não fazer e, por força do § 3º do artigo 538, verificamos que
enquanto para as obrigações de entregar coisa certa a
atipicidade é regra, nas obrigações de pagar quantia certa ela é
exceção.
Neste sentido, o Fórum Permanente de
Processualistas Civis emitiu o enunciado 12:
"A aplicação das medidas atípicas subrogatórias e coercitivas é cabível em
qualquer obrigação no cumprimento de
sentença ou execução de título executivo
extrajudicial. Essas medidas, contudo,
serão aplicadas de forma subsidiária às
medidas tipificadas, com observação do
contraditório, ainda que diferido, e por
meio de decisão à luz do art. 489, § 1º, I e
II.”
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Para Fredie Didier Jr. 82 , isso revela que o
CPC/15 cuidou de, em mais de 100 artigos, pormenorizar o
procedimento da execução por quantia certa, numa clara opção
feita pela tipicidade prima facie.
Parece ser razoável em havendo previsão de
medidas típicas, tais como penhora e expropriação de bens, que
este seja o primeiro caminho a ser adotado, até porque não teria
lógica prever procedimentos típicos caso o juiz pudesse valerse, desde o início, do meio executivo que entender mais
adequado ou efetivo.
Tem-se desta forma, um dos critérios para
aplicação da atipicidade dos meios executivos: a
subsidiariedade.
Outros balizamentos utilizados pela doutrina e
jurisprudência são os princípios da Proporcionalidade, da
Razoabilidade e da Menor Onerosidade da Execução.
Deveras, existe o receio de que a atipicidade das
medidas executivas possa significar um aval para que o juiz,
com base no dispositivo legal, cometa qualquer tipo de
arbitrariedade na busca da satisfação do direito perquirido. A
necessidade de que tais medidas respeitem os limites
constitucionais é indiscutível.
Entretanto, para Daniel Amorim Assumpção
83
Neves :
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"Não deve ser computado ao art. 139, IV,
do Novo CPC, algo que na realidade já
existe desde sempre no ambiente
executivo: o conflito entre o princípio da
efetividade da tutela executiva, voltado à
proteção do exequente, e o princípio da
dignidade da pessoa humana, voltado à
proteção do executado. O Choque entre tais
princípios é constante e até natural durante
todo procedimento executivo."

Na ocorrência de choques entre princípios, ou
seja, ocorrendo um choque entre o direito do exequente e o
direito do executado, é o principio da proporcionalidade
convocado para, a partir da análise do caso concreto, encontrar
os meios adequados para a solução do conflito.
De acordo Cândido Rangel Dinamarco84:
"Para os casos de eventuais colisões entre
princípios o sistema constitucional impõe a
regra da proporcionalidade, reafirmado no
artigo 8º e 489, §2º do Novo Código de
Processo Civil e responsável pela
harmonização dos princípios e pelo justo
equilíbrio entre os meios empregados e os
fins a serem alcançados."

Quando verificamos a possibilidade de aplicação
de medidas atípicas na execução, notamos que a efetividade
destas, ou ainda, que o princípio da efetividade, estará quase
sempre em conflito com algum outro princípio do ordenamento
84
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Teoria geral do novo processo civil. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 53.
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jurídico. Daí a importância da lição de Dinamarco sobre a
utilização do princípio da proporcionalidade nestes casos.
Verdade seja dita: a escolha da medida mais
adequada em cada caso concreto não será tarefa fácil para o
juiz. Existe um enorme conjunto de postulados e princípios que
podem influenciar a atuação do julgador. Entretanto, parece ser
a única forma de não limitar o uso do artigo 139, IV,
restringindo sua efetividade, tampouco permitir que sejam
cometidos abusos em nome da atipicidade das medidas
executivas.
A medida coercitiva restringirá o exercício de
direitos do devedor e somente quando efetivamente tal
restrição gerar prejuízos a ele mais significativos que os
benefícios ao credor - e à própria tutela executiva - deve ser
inadmitida no caso concreto. 85
Haverá o sopesamento no caso concreto, muitas
das vezes de valores conflitantes. Caberá ao órgão julgador a
aplicação da medida executiva adequada. Para essa situação,
importante lembrar as colocações de Humberto Ávila, segundo
o qual é necessário proceder a três exames fundamentais:
"O da adequação (o meio promove o fim?),
o da necessidade (dentre os meios
disponíveis e igualmente adequados para
promover o fim, não há outro menos
restritivo do(s) direito(s) fundamental(is)
afetado(s)?) e o da proporcionalidade em
sentido estrito (as vantagens trazidas pela
promoção do fim correspondem às
85
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desvantagens provocadas pela adoção do
meio?)." 86

Complementando a proporcionalidade que por
muitas vezes pode demonstrar ser possível a aplicação de uma
medida atípica do artigo 139, IV, o juiz ou órgão julgador
também deve basear-se nos princípios da razoabilidade e da
menor onerosidade da execução.
A observância destes princípios fará com que
haja maior adequação ao caso concreto, evitando inclusive que
uma medida executiva tenha natureza sancionatória.
Aplicar uma medida que piore a condição do
executado, ou que, apesar de ser proporcional, ao ser aplicada
no caso concreto não demonstre ser razoável e ainda por cima
sem a devida contrapartida de satisfação do direito exequendo,
transforma a medida em sanção processual, o que não se
compatibiliza com os princípios da razoabilidade e da menor
onerosidade da execução. 87
4. Aplicação dos critérios e sua
efetividade das medidas atípicas.

influência

na

A forma com que são utilizados os critérios, seja
com maior ou menor intensidade, irá definir a maneira como as
medidas atípicas nas obrigações de pagar quantia certa serão
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utilizadas, ou seja, sua consequência direta na efetividade do
artigo 139, IV, do CPC/15.
Haverá uma necessidade de preponderância do
princípio da efetividade sobre outros princípios e garantias
fundamentais que colidam com aquele na hora da determinação
de uma medida executiva atípica, para que possamos falar em
efetividade.
Por outro lado, muitas vezes o caso concreto
pode demonstrar que a violação do princípio ou garantia
fundamental conflitante com o princípio da efetividade será
muito mais gravosa ao executado, do que o não recebimento do
crédito por parte do exequente.
Desta forma, algumas questões surgem na
doutrina e jurisprudência, que não devem deixar de ser
analisadas ante sua influência direta na aplicabilidade efetiva
do postulado no comando legal avaliado neste estudo.
5. Possibilidade de restrição de direitos do executado.
Com a vigência do novo CPC e, com ele, o
postulado no artigo 139, IV, restou consagrada a possibilidade
de adoção de medidas executivas restritivas de direito do
executado, sendo inevitável a conclusão de que passou a ser
cabível a aplicação de medidas que ameacem piorar a situação
do executado por meio de restrições de seus direitos. 88
Entretanto, por se tratarem de medidas que
afetam diretamente direitos fundamentais dos devedores, o
dispositivo vem gerando discussões quanto à possibilidade de
88
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restrição destes direitos, principalmente quanto à
constitucionalidade das medidas.
Fabio Lima Quintas 89 se manifesta sobre o
assunto da seguinte forma:
“Esse texto deve dialogar com outros
referenciais normativos, para fixar os
contornos da responsabilidade patrimonial
e pessoal do devedor e das razões para
tanto. Sendo ínsita ao ordenamento jurídico
a ideia de coerência e integridade, cabe
conferir unidade e harmonia aos modos de
exercício do poder estatal de execução,
sobretudo no contexto de que “o poder
geral de efetivação” passa a atribuir ao
intérprete papel relevante nessa tarefa”.

De fato, devem ser respeitados os limites
constitucionais. Todavia, as medidas coercitivas não devem ser
interpretadas como privação das garantias fundamentais do
devedor, mas sim como uma privação aos excessos que possam
estar inviabilizando a satisfação do crédito devido.
Importante salientar que defender a não
possibilidade de restrição de direitos das medidas atípicas nas
execuções de obrigações de pagar quantia certa, gera certa
distinção desta com relação a outras espécies de obrigação,
cujos meios típicos são restritivos de direitos.
Devemos lembrar que na execução de
obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa certa,
89
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consubstanciadas nos artigos 536, §1º, e 583, §3º do CPC,
encontramos um rol de medidas exemplificativas e dentre elas,
muitas restritivas de direitos.
Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção
90
Neves defende que afirmar que o art. 139, IV, do CPC/15 não
é dispositivo capaz de permitir que a medida executiva
coercitiva restrinja direitos do devedor da obrigação pecuniária
e permitir tal ocorrência na execução das demais espécies de
obrigação, inclusive porque previstas expressamente em lei, é
criar odiosa e inconstitucional distinção de tutela jurisdicional
do exequente de ter seu direito satisfeito a depender da espécie
de obrigação exequenda.
Desta forma, não parece ser o mais adequado
limitar a efetividade da inovação do artigo 139, IV, do CPC/15
com base nesta argumentação, até porque, como continua o
autor retrocitado, existem duas medidas executivas coercitivas
típicas na execução de pagar quantia certa que inegavelmente
tem como objetivo a restrição de direito do executado como
forma de pressioná-lo ao pagamento. Tanto o protesto da
sentença previsto no art. 517, do CPC, como a inclusão do
executado em cadastro de inadimplentes, prevista no artigo
782, §§ 3º a 5º, do mesmo codex, buscam por meio da restrição
do direito de crédito do executado compeli-lo ao cumprimento
de sua obrigação pecuniária. 91
Imperioso lembrar a existência destas duas
medidas típicas, citadas por Daniel Amorim Assumpção
Neves, por dois motivos: primeiro é demonstrar que as medidas
cabíveis na execução de obrigação de pagar quantia certa
90
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podem restringir direitos, pois o próprio sistema do código
assim o permite; e segundo, que tais medidas não
necessariamente são pensadas para recair apenas sobre o
patrimônio do executado.
Com efeito, não são as medidas executivas,
quando utilizada uma forma indireta de execução, que geram a
satisfação do direito, mas sim a vontade do executado, ainda
que através de coerção.
Conforme demonstrado, será de grande
importância a atuação dos intérpretes do direito, e como era de
se esperar, os juízes e órgãos julgadores tem se posicionado a
respeito, haja vista a provocação da atividade jurisdicional
sobre o assunto.
O STJ recentemente proferiu acórdão relatado
pelo Ministro Luís Felipe Salomão, a partir da impetração de
um Habeas Corpus por parte do devedor inconformado com a
decisão que deferiu a suspensão de sua Carteira Nacional de
Habilitação – CNH, bem como de seu passaporte, com
fundamento de que embora citado, este não teria realizado o
pagamento, bem como ofertado bens à penhora. 92
No caso em questão, o STJ decidiu que a
suspensão do passaporte enseja um embaraço à liberdade de
locomoção de seu titular, restringindo o direito fundamental de
ir e vir de forma desproporcional e não razoável, não
demonstrando sua absoluta necessidade e utilidade.
Para o Ministro Relator, considerando que a
medida executiva significa restrição de direito fundamental de
caráter constitucional, sua viabilidade condiciona-se à previsão
legal específica. 93
92
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Entretanto, o Min. Luís Felipe Salomão faz uma
ressalva quanto à posição contrária por ele adotada, ao
asseverar que:
“Na exata linha, mesmo os que defendem a
possibilidade de apreensão de documentos,
a bem da satisfação da obrigação, por
todos, cito Daniel Amorim Assumpção
Neves, reconhecem que, em processo de
execução de obrigação de pagar quantia,
para que o julgador se utilize de meios
executivos atípicos, a decisão deve ser
fundamentada e sujeita ao contraditório,
demonstrando-se a excepcionalidade da
medida adotada em razão da ineficácia dos
meios executivos típicos, sob pena de
configurar-se como sanção processual,
afastando-se de seu desiderato”. 94

Extrai-se da decisão que, na hipótese de haver
possibilidade de restrição de direitos do executado, não sendo
este um direito fundamental constitucionalmente previsto, a
bem da satisfação da obrigação de pagar quantia certa, a
observância de critérios como a proporcionalidade,
razoabilidade e subsidiariedade são obrigatórios na
fundamentação da medida atípica a ser aplicada.
Desde que não haja restrição de qualquer forma
a direito fundamental constitucionalmente previsto, a
efetividade da medida atípica a ser utilizada passaria pelo
direito a qual ela visa restringir, com o intuito de coagir o
executado ao pagamento da obrigação pecuniária.

94

Idem.
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A despeito da decisão proferida pelo STJ,
defendida também por grande parte da doutrina, nos afeiçoa o
posicionamento em que há maior preponderância do princípio
da efetividade, adotado por Daniel Amorim Assumpção Neves,
quanto à possibilidade de restrição de quaisquer direitos, desde
que observados entre outros, principalmente, os critérios já
apresentados, sejam eles os princípios da proporcionalidade; da
razoabilidade; e da menor onerosidade na execução, bem como
o caráter subsidiário das medidas atípicas.
Daniel Amorim Assumpção Neves 95 assim se
posicionou sobre o tema:
“A possibilidade de retenção do passaporte
do devedor, limitando dessa forma, ainda
que somente de forma parcial, seu direito
de ir e vir, é um bom exemplo de medida
executiva que passa longe de violar o
princípio da dignidade da pessoa humana
quando as viagens ao exterior forem tão
somente realizadas por lazer pelo devedor.
O fato de ficar temporariamente impedido
de viajar ao exterior naturalmente causa
incômodo, em especial para aqueles
acostumados a tais luxos, mas essa piora na
situação do devedor é a consequência
natural de qualquer medida executiva de
natureza coercitiva.”

Devemos lembrar também das medidas previstas
no próprio CPC/15, art. 536, § 1º, que, apesar de sub-rogatórias
95
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e não coercitivas, mostram-se capazes de restringir direitos
fundamentais, inclusive quanto à liberdade de locomoção,
como o caso da “remoção de pessoas e coisas”, por exemplo.
6. Proibição de medidas de natureza sancionatória.
Os meios de coerção mediante aplicação das
medidas atípicas, buscam vencer a resistência ao cumprimento
da obrigação mediante uma pressão direta ou indireta sobre a
pessoa obrigada, mas sempre com o propósito primário de
estimular o cumprimento da determinação judicial e não de
castigar uma conduta ou omissão já produzida (no que se
distingue da sanção processual). 96
O princípio da menor onerosidade da execução é
um importante instrumento para evitar o caráter sancionatório
das medidas executórias, principalmente as atípicas, tendo em
vista também o caráter subsidiário destas, conforme já visto.
Além de prever que quando houver a
possibilidade de aplicação de vários meios de execução, esta
será promovida pelo modo menos gravoso para o executado,
existe ainda outra decorrência da aplicação deste princípio,
juntamente com o princípio da razoabilidade, que é a proibição
de aplicação de medidas executivas notoriamente incapazes de
gerar qualquer satisfação ao direito do exequente.
Sobre isso, entende Daniel Amorim Assumpção
97
Neves
que o raciocínio aplicável a qualquer medida
executiva, é plenamente cabível nas medidas atípicas previstas
pelo artigo 139, IV, do CPC/15, de modo que, notando o juiz
no caso concreto que a adoção de tais medidas não será capaz
96
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de levar a satisfação do direito do exequente, não deverá
permitir sua utilização. No tocante às medidas coercitivas, que
são caracterizadas como aquelas fundadas em ameaça de piora
na situação do devedor no caso de descumprimento de sua
obrigação, Assumpção afirma que deve se aferir no caso
concreto se a pressão psicológica exercida é eficaz para
contribuir com a satisfação do direito exequendo, partindo-se
da premissa de que o pagamento é possível.
As medidas executivas atípicas, assim como os
demais meios de execução advindos de qualquer tipo de
obrigação, não devem possuir, portanto, natureza de sanção
processual, conforme não prevê o artigo 139, IV, do CPC/15.
Em que pese o princípio da efetividade como
instrumento essencial para a busca ao acesso a uma ordem
jurídica justa, consubstanciada na inafastabilidade do controle
jurisdicional, sendo demonstrado que o executado não tem
condições para realizar o pagamento, não sendo o caso de
ocultação de patrimônio, resta evidente que a medida executiva
atípica que restrinja direitos do executado e, de alguma forma,
piore a sua condição, assumirá a natureza de sanção processual.
Conclusão.
Verificados os critérios utilizados pela abalizada
doutrina, bem como os critérios utilizados pelos magistrados,
principalmente em relação à decisão do STJ, de relatoria do
Ministro Luís Felipe Salomão, é possível identificar a tamanha
importância dos aplicadores do direito na efetividade do
comando inserto no artigo 139, IV, do CPC/15.
A aplicação segura, justa e principalmente
efetiva das medidas executivas atípicas nas obrigações de pagar
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quantia certa depende enormemente dos critérios e formas de
aplicação.
Parece pacificado mesmo entre aqueles que
defendem a utilização das medidas atípicas com menores
restrições,
que
a
utilização
de
critérios
como
proporcionalidade, razoabilidade, menor onerosidade na
execução e necessária subsidiariedade destas, são primordiais à
segurança do processo, evitando ofensa grave a direitos
fundamentais assegurados na CF/88.
Seja como for, é por intermédio da efetividade
do processo, principalmente na fase executória que ocorre o
devido acesso à justiça, consubstanciado no princípio da
inafastabilidade do controle jurisdicional. A partir daí, sente-se
a importância da utilização dos critérios analisados, pois
quando aplicadas as medidas atípicas na execução pecuniária, o
que realmente se quer é a concretização dos direitos do
executado, que também são fundamentais.
De uma maneira geral, comungamos da linha de
raciocínio que havendo a necessidade da medida, seja ela
adequada e necessária, acomodando os direitos fundamentais
contrapostos.
Destarte, as potencialidades executivas do
dispositivo legal são enormes, podendo representar grande
avanço na efetividade dos processos, principalmente quanto à
execução, mas ainda é necessário um amadurecimento jurídico
e talvez cultural, para que se solidifiquem no ordenamento.
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Priscylla da Silva Ferreira98
Resumo: Trata-se de uma reflexão a
respeito dos métodos de solução
autocompositivos e heterocompositivos
com ênfase na perspectiva da forma mais
adequada para tratar o conflito.
Palavras chave: Processo Civil –
Métodos de solução – Autocomposição –
Heterocomposição – Conflitos.

Desde os primórdios a busca de métodos para
solução dos conflitos é essencial, haja vista que a sociedade
sempre necessitou de respostas para os problemas enfrentados
no dia-a-dia.
Nas sociedades mais primitivas, contudo, ainda
não existia o direito formal, organizado e escrito, como temos
nos dias atuais. Este nasceu no bojo das sociedades mais
complexas, como forma de regulamentar e ordenar as relações
intersubjetivas.99
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Na ausência do direito propriamente dito, como
forma de resolução e pacificação de conflitos, quando o Estado
ainda não tinha poder imperativo, fazia-se uso da autotutela,
porquanto as partes envolvidas nos conflitos utilizavam-se do
emprego de força ou outros meios, imperando arbitrariamente a
vontade do mais forte. Nesse caso a decisão não era justa e tão
pouco igualitária. Sua fonte era a força em detrimento da
fraqueza do outro.
Atualmente rechaçada pelo nosso ordenamento
jurídico, salvo raras exceções – por exemplo, a legítima defesa,
exercício regular do direito e estado de necessidade – a
autotutela tem como elementos essenciais a ausência de juiz
imparcial, e a imposição da vontade de uma parte sobre a outra.
Além da autotutela, são também formas de
resolução de conflitos, porém autocompositivos, a conciliação,
a mediação, a transação, a desistência/renúncia e a submissão.
Cumpre observar que a conciliação e a mediação
buscam solucionar a divergência entre os envolvidos de forma
consensual, não imposta, caminhando no espaço da liberdade
de escolha e decisão quanto à solução a ser dada ao conflito. O
terceiro, quando aqui comparece, funciona como um
intermediário ou facilitador da aproximação e comunicação
entre as partes, instigando a reflexão de cada qual sobre o
conflito, sua origem e repercussões, para que estas,
voluntariamente, cheguem a um consenso ou reequilíbrio da
relação.100
A participação dos interessados no resultado é
direta, com poderes para a tomada de decisões, após passar
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pela conscientização do conflito e das opções para
pacificação.101
Os meios de conciliação e mediação pressupõem
a intervenção de um terceiro imparcial para facilitar a
composição entre os interessados. O terceiro aqui comparece
para ajudar as partes a encontrar a melhor solução ao
conflito.102
Embora com passagem obrigatória pela análise
do conflito, o foco principal na conciliação é a solução do
problema. A meta é alcançar um acordo razoável às partes.103
Como diz Aldemir Buitoni, o conciliador, seja Juiz ou não, fica
na superfície do conflito, sem adentrar nas relações
intersubjetivas, nos fatores que desencadearam o litígio,
focando mais nas vantagens de um acordo onde cada um cede
um pouco, para sair do problema. Não há preocupação de ir
com maior profundidade nas questões subjetivas, emocionais,
nos fatores que desencadearam o conflito, pois isso demandaria
sair da esfera da dogmática jurídica, dos limites objetivos da
controvérsia.104
Este método é mais adequado à solução de
conflitos objetivos, nos quais as partes não tiveram convivência
ou vínculo pessoal anterior, cujo encerramento se pretende. O
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conflito é circunstancial, sem perspectiva de gerar ou
restabelecer uma relação continuada envolvendo as partes.105
O conciliador intervém com o propósito de
mostrar às partes as vantagens de uma composição,
esclarecendo sobre os riscos de a demanda ser judicializada.
Deve, porém, criar ambiente propício para serem superadas as
animosidades. Como terceiro imparcial, sua tarefa é incentivar
as partes a propor soluções que lhes sejam favoráveis. Mas o
conciliador deve ir além para se chegar ao acordo: deve fazer
propostas equilibradas e viáveis, exercendo, no limite do
razoável, influência no convencimento dos interessados.106
Aliás, a criatividade deve ser um dos principais
atributos do conciliador. Dele se espera talento na condução
das tratativas e na oferta de diversas opções de composição
equilibrada, para as partes escolherem dentre aquelas
propostas, a mais atraente à solução do conflito. Destaque-se,
portanto, que o conciliador efetivamente faz propostas de
composição, objetivando a aceitação pelas partes e a celebração
do acordo. A apresentação de propostas e a finalidade de obter
o acordo são, pois, duas características fundamentais da
conciliação.107
Pela sua natureza e principalmente por não se
investigar, posto que inexistente, a inter-relação subjetiva das
partes, o desenvolvimento da conciliação mostra-se mais
rápido e de menor complexidade em relação à mediação.
Outras duas características fundamentais da conciliação são a
celeridade do procedimento – que, muitas das vezes, se resume
105
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a uma única sessão – e a desnecessidade de conhecimento
profundo da relação das partes pelo conciliador.108
A mediação, por seu turno, também integra as
alternativas para resolução de disputas. É nítido o seu aspecto
privatístico, pois seu espaço de aplicação está diretamente
relacionado aos direitos disponíveis, na esfera civil. Portanto, a
condição de aplicabilidade da mediação está vinculada aos
direitos disponíveis ou a situações em que determinados
direitos podem ser tratados sob perspectiva da
disponibilidade.109
O termo mediação teve sua origem no verbo
latino mediare, que significa dividir ao meio, colocar-se no
meio. Neste tocante, César Fiuza afirma que mediação é
palavra polissêmica utilizada tanto como sinônimo de
corretagem, enquanto intermediação mercantil, quanto
equivalente jurisdicional na solução de conflitos de
interesses.110
A indicação da mediação, por sua vez,
pressupõe terem as partes em conflito uma relação mais intensa
e prolongada, verificando o relacionamento tanto por vínculos
pessoais como jurídicos. Ainda, tem pertinência em situações
em que será gerada para as partes, na solução do conflito, uma
nova relação com direitos e obrigações recíprocas e, com uma
108
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perspectiva de futura convivência que se espera que seja
harmônica.111
Na mediação há uma profunda investigação do
terceiro sobre a inter-relação das partes e a origem do conflito.
Em consequência desse exame mais aprofundado do vínculo
havido entre as partes pelo mediador, ela costuma representar
um procedimento mais longo, em que, às vezes, são necessárias
diversas sessões para que as partes consigam restabelecer o
diálogo perdido.112
Na mediação, as partes são auxiliadas pelo
intermediário e serão elas que irão construir a melhor solução
para seu caso, em uma perspectiva de coautoria de um acordo,
ou de uma transformação comportamental, onde ambas saem
ganhando.113
O foco da mediação é o conflito e não a solução.
Na conciliação percebe-se o contrário: o foco é a solução, e não
o conflito. E com tratamento às partes, pretende-se na
mediação, o restabelecimento de uma convivência com
equilíbrio de posições, independentemente de se chegar a uma
composição, embora esta seja naturalmente desejada.114

111

CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem: resolução CNJ 125/2010
(e respectiva emenda de 31 de janeiro de 2013): mediação e conciliação. 3.
ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 40.
111
Idem, p. 40.
112
Idem, p. 40.
113
TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; RIBEIRO, Gustavo Pereira Leite
(Coord). Op. Cit., p. 809.
114
CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem: resolução CNJ 125/2010
(e respectiva emenda de 31 de janeiro de 2013): mediação e conciliação. 3.
ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 39 e 40.
114
Idem, p. 41.
114
Idem.
98

A principal função do mediador é conduzir as
partes ao seu empoderamento, ou seja, à conscientização de
seus atos, ações, condutas e de soluções, induzindo-as,
também, ao reconhecimento da posição de outro, para que seja
ele respeitado em suas posições e proposições. Evidentemente,
também aqui é relevante a tarefa de criar um ambiente propício
para superar a animosidade. A propósito, pela origem dos
conflitos, muito maior o desafio de minimizar os efeitos do
rancor, da mágoa, do ressentimento perverso ao pretendido
diálogo (fala e escuta), pois, aqueles sentimentos podem gerar
a má vontade na busca de solução consensual.115
O mediador não julga, não intervém nas
decisões, tampouco se intromete nas propostas, oferecendo
opções. O que faz é a “terapia do vínculo conflitivo”, sem
apresentar propostas ou sugestões de resolução, pois estas
deverão vir dos próprios mediados, com amadurecimento
quanto à relação conflituosa. Como se vê, uma diferença
fundamental na mediação em relação à conciliação é que
naquela o mediador não faz propostas de acordo, mas apenas
tenta reaproximar as partes para que elas próprias consigam
alcançar uma situação consensual de vantagem.116
Alcançada a composição, por conciliação e
especialmente pela mediação, cada um faz a sua parte para se
chegar ao resultado. Por terem exercido seu poder de decisão,
consolida-se a responsabilidade dos protagonistas com a
solução dada ao conflito. Todo esse envolvimento no processo
de superação das divergências promove o comprometimento
das partes na eficácia do acordo, gerando, naturalmente, o
cumprimento espontâneo das obrigações assumidas.117
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No que tange à transação, submissão e renúncia,
observa-se que todas elas decorrem da ação de uma ou ambas
as partes.
A transação trata de um negócio jurídico em que
os sujeitos envolvidos na lide fazem concessões recíprocas para
afastar a controvérsia, ou seja, ambas as partes têm perdas e
ganhos, cedendo na mesma proporção, tornando equilibrada a
decisão por eles alcançada. 118 Nessa modalidade uma parte
renuncia parcialmente sua pretensão, enquanto a outra
reconhece a procedência da parte não renunciada, chegando a
um denominador comum.119
Na submissão temos que uma parte envolvida na
relação não oferece resistência à pretensão, alcançando-se a
resolução do conflito de forma unilateral, sem uso de força,
mas pura e simplesmente pela ausência de resistência.120
No que concerne à renúncia, a parte que se diz
titular do direito pleiteado abre mão definitiva e
voluntariamente de sua pretensão, pondo fim ao litígio de
forma unilateral, por não mais desejar obter o direito em
debate.121
Quanto
aos
métodos
de
soluções
heterocompositivos, temos a arbitragem e a jurisdição.
Em relação ao método arbitral, existe a renuncia
à via estatal, confiando as partes a solução de sua lide a pessoas
118
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imparciais e desinteressadas, mas que não integram o Poder
Judiciário. A sentença arbitral produz entre os envolvidos e
seus sucessores, os mesmos efeitos de uma sentença proferida
por órgão do Poder Judiciário.122
Historicamente, a arbitragem se desenvolveu de
duas formas: a) facultativa – mediante árbitros nomeados pelas
partes, quais sejam, pretores, sacerdotes, anciões; e b)
obrigatória – mediante árbitro nomeado pelo Estado no Direito
Romano.
Esta forma de solução de conflito tem como
principais características a informalidade e decisões rápidas e
especializadas/direcionadas ao conflito em questão.123
Cumpre ressaltar que para submeter a lide a este
método, é necessário que o objeto litigioso seja disponível.
Além disso, a sentença arbitral tem força de título executivo
judicial a partir da ciência das partes, sem que haja necessidade
de homologação.124
Na arbitragem, via de regra, não existe recurso,
exceto pela possibilidade de oposição de embargos de
declaração na própria via arbitral, no prazo de 05 dias úteis, a
contar da ciência das partes à decisão, devendo ainda, serem
julgados pelo mesmo árbitro que proferiu a decisão
questionada.125
É possível ainda a propositura de ação anulatória
junto ao Poder Judiciário no prazo de 90 dias, pela qual o juiz
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analisará somente as nulidades, e caso estas sejam existentes, o
processo arbitral deverá ser realizado novamente.
Quanto à jurisdição, seu início ocorre a partir do
processo, através do qual os órgãos jurisdicionais passarão a
atuar para pacificar e eliminar os conflitos, fazendo-se cumprir
a norma jurídica pertinente ao caso concreto.126
A jurisdição pode ser interpretada como função,
poder, ou atividade do Estado que tem como finalidade
resolver os conflitos que ocorrem na sociedade, substituindo os
interessados na decisão, para que enfim possa promover e
restabelecer a paz com o uso da justiça. Pode ser entendido,
também, como o poder de decidir e impor uma decisão
imparcial aos conflitos que lhe são expostos.127
Segundo José de Albuquerque Rocha 128 , é
função de atuação terminal dos direitos exercida,
preponderantemente, pelos órgãos do Poder Judiciário,
independentes e imparciais, compondo (resolvendo) conflitos
de interesses mediante a aplicação da Constituição e demais
normas jurídicas através do devido processo legal.
Diante dos métodos de resoluções de conflitos
apresentados, calha observar que se deve antes de qualquer
atitude analisar o caso concreto, o grau de relacionamento entre
as parte, e ainda suas particularidades, para então diagnosticar
o método mais adequado, objetivando sempre a resolução do
conflito e a restauração da paz entre os demandantes.
Daí porque se diz que uma solução consensual
geralmente é respeitada e atendida voluntariamente. Deveras,
uma solução imposta contra a vontade de uma das partes
provoca inúmeros recursos e, ainda, quando estes não mais
126
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102

forem possíveis, leva não raramente ao descumprimento do
decidido, exigindo execução com seus incidentes, tendo como
consequência a perpetuação do litígio.129
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Cibele Bacelar de Faria130
Mayara Souza de
Jesus131
Resumo: O presente ensaio visa
demonstrar o conceito das principais
técnicas de Solução de Conflitos, suas
vantagens e seu impacto no processo.
Sinteticamente, analisa o cenário dos
conflitos, apresentando meios adequados
para tratá-los.
Palavras Chave: Conciliação – Mediação
– Arbitragem – Resolução – Efetividade.

Podemos entender como conflito a divergência
de vontades e ideias sobre determinado ponto de vista. Do
latim lat conflictus, o conflito denota a falta de entendimento
grave ou oposição violenta entre duas ou mais partes, uma
discussão veemente ou acalorada. 132
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Definem Tania Almeida, Samantha Pelajo e Eva
Jonathan133, que a concepção do conflito como um processo
socialmente construído sugere, também, que este não se
configura como um evento isolado ou estático e sim, como
essencialmente dinâmico e sujeito a constantes transformações.
Levando tal ponto de vista em consideração,
podemos entender que o conflito, seja ele de ordem pessoal,
interpessoal ou organizacional, está presente no nosso dia a dia
desde os primórdios da humanidade, não devendo, porém, ser
encarado somente com um aspecto negativo.
De uma certa forma, o conflito nos leva,
também, a resultados positivos como o crescimento e o
entendimento final, entrando neste ponto a solução de
conflitos.
Solucionar um conflito é geri-lo de forma
eficiente e eficaz para se obter, ao final, um resultado
satisfatório para as partes relacionadas.
No âmbito jurídico, existe o estigma de que um
processo deve ser tratado de forma adversa e encarado como
um combate entre as partes. Todavia, nosso atual Código de
Processo Civil, em seu art. 3º, § 3º, incentiva o uso de técnicas
de solução de conflitos, valendo ressaltar que o CPC cita “a
conciliação, mediação e outros métodos”. Já no § 2º, o mesmo
artigo dispõe que o Estado deve promover, sempre que
possível, uma solução consensual dos conflitos, ou seja, as
técnicas citadas no § 3º devem ser estimuladas (tão somente
sugeridas e estimuladas, jamais devem ser apresentadas como
imposição) por juízes e advogados (e por demais operadores do
direito) no curso do processo judicial.
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A autocomposição é um método antigo para a
solução de conflitos e vem cada vez mais ganhando força e
crescimento no país. Ela consiste em uma das partes (ou
ambas) consentir espontaneamente a transacionar o seu
interesse, ou seja, ela aceita ajustar sua vontade em favor do
interesse alheio, podendo derivar de conversa entre as partes,
com ou sem a participação de terceiros para auxiliar no
entendimento. Uma de suas principais vantagens é oferecer
celeridade processual, evitando o enfrentamento de um
processo moroso e muitas vezes frustrante para ambas as
partes.
Dentro da autocomposição encontramos
algumas técnicas de solução de conflitos. Duas delas são
citadas no Código de Processo Civil: conciliação e mediação.
A conciliação tem por objetivo estabelecer
comunicação entre as partes – neste caso podemos entender
que as partes não possuem vínculo –, para que elas firmem
acordo. Compreendemos, então, que na conciliação
encontramos uma das maneiras mais eficientes e eficazes de
aliviar o Poder Judiciário, contribuindo para uma solução mais
dinâmica, imparcial, focada e justa.
A mediação, por sua vez, tem por finalidade
reestabelecer comunicação entre as partes – entre quais existem
vínculos que não deixam de existir –, de forma a permiti-las
encontrar uma solução para o conflito.
A Associação de Mediadores de Conflitos
134
(AMC)
define cada técnica e apresenta ainda a diferença
entre elas:
134
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“Esta última (conciliação), é de grande
utilidade na resolução de problemas que
não envolvem o relacionamento entre as
partes e em que o objeto de disputa é
essencialmente material, pois trabalha
sobre a apresentação formal (posição)
do problema para alcançar uma solução
de compromisso sem repercussão
especial no futuro das suas vidas.
A mediação, por seu lado, utilizando
técnicas idênticas às da conciliação,
procura respeitar plenamente todas as
expectativas em jogo, averiguando os
interesses das partes que vão para além
dos meramente econômicos / materiais,
sempre que exista uma vontade de
manter ou aprimorar as relações dos
intervenientes.” 135

Para que tais técnicas sejam eficientes e
eficazes, ambas são guiadas por alguns princípios que de
acordo com o art. 166, § 4º do Código de Processo Civil 2015
são: independência, imparcialidade, autonomia da vontade,
confidencialidade, oralidade, informalidade e decisão
informada.
Ainda dentro da autocomposição, temos também
a conhecida Justiça Restaurativa que traz a ideia de tratar o
conflito sem tratar as partes necessariamente como “autor” e
“réu”, voltando-se essa técnica ao aspecto sentimental do
conflito, já que trabalha na restauração do equilíbrio da relação
conflituosa, primando pela sensibilidade quando escuta tanto
vítima quanto ofensores.
135

Idem.
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De acordo com o site do Tribunal de Justiça da
Bahia, a Justiça Restaurativa é um novo modelo de Justiça,
diferente do processo convencional, voltado para solucionar os
problemas resultantes das relações pessoais prejudicadas por
situações de violência (criminal ou não).136
Tal técnica é aplicada em conflitos que ocorrem
nas comunidades, por exemplo: escolas, igrejas, comunidades
carentes e demais.
A heterocomposição, por seu turno, é um
método mais conhecido e utilizado na solução de conflitos.
Basicamente, se caracteriza por duas ideias principais: (i)
existência da necessidade da intervenção de um terceiro na
solução do conflito; (ii) este terceiro detém poder de decisão,
pois na heterocomposição existe um julgamento, uma sentença.
Nesta lógica, podemos registrar que a
heterocomposição é uma técnica onde as partes relacionadas
elegem um terceiro para julgar seu conflito. É valido ressaltar
que nesse momento o que era “conflito” passa a ser “lide”,
entendida como conflito de interesses manifestado em juízo.137
Dentro da heterocomposição temos duas
principais formas de aplicar a técnica, quais sejam: a
arbitragem e a jurisdição.
A arbitragem é uma forma de heterocomposição
facultativa e que não se presume, já que baseada em um
contrato escrito firmado entre as partes. Os conflitos tratados
pela arbitragem devem ser relacionados aos direitos
patrimoniais e disponíveis.
136
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O CPC no artigo 3º, § 1º, apresenta a permissão
para a arbitragem na forma da lei. Vale salientar, porém, que
existem algumas regras para a técnica arbitral, expressas na Lei
nº 9.307/96, segundo a qual a arbitragem mostra-se viável
apenas em relações de litígio que envolvam pessoas capazes e
direitos patrimoniais disponíveis, competindo às partes
escolher as regras que serão aplicadas, desde que não violem os
costumes e a ordem pública brasileira.
Duas grandes vantagens da arbitragem são a
celeridade da resolução do conflito e também, a garantia da
especialidade do árbitro, haja vista poder ser escolhido pelas
próprias partes em conflito.
Muito embora seja um método de resolução
altamente eficaz e vantajoso, por uma questão cultural, a
arbitragem é pouco conhecida e praticada no Brasil. Como
afirma Ada Pellegrini Grinover138, a arbitragem, que no plano
internacional é praticada mais intensamente, é praticamente
desconhecida no Brasil.
A jurisdição, por seu turno, é a resolução do
conflito, que agora se caracteriza como lide, com base no poder
de um Estado e na análise do Magistrado. Na visão de
Grinover139, o Estado desempenha a função de acordo com o
processo de forma imperativa, com base no direito objetivo.
Não há o que se negar que o Estado
Democrático de Direito e a Constituição Federal de 1988
garantem acesso à justiça a todos os membros da sociedade
brasileira.
Entretanto, também é evidente que este acesso
nem sempre existe de forma igualitária a todos. Via de regra,
138
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até por uma questão de culto ao litígio em nosso país arraigada,
é na via judicial que a maioria da sociedade busca seus direitos.
Tal fato não é totalmente benéfico para a população, causando
morosidade e possíveis frustrações no decorrer dos processos.
Conforme afirmado por Wagner Salgado 140, o
uso da via judicial como única possibilidade para solução dos
conflitos ilustra um cenário de verdadeira desigualdade social,
pois, se de um lado a ordem jurídica vigente não atende os
parâmetros da Justiça social, beneficiando minorias
privilegiadas; de outro, a aplicação das leis traz gastos acima
das perspectivas do povo demanda tempo, surgindo, assim,
uma Justiça elitista.141
De acordo com o CNJ, em pesquisa denominada
“Justiça em Números”142, somente no Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo o tempo médio de tramitação de um
processo pendente é de até 9 anos e 4 meses. No mesmo
material, analisando os índices de conciliação, podemos
verificar que no TJSP o percentual de conciliações presididas é
de apenas 6,4%.
Observando tais informações, fica evidente o
porquê é tão proveitoso optar por outras técnicas que não sejam
necessariamente mover um processo e aguardar a análise e
decisão do magistrado.
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Claramente é possível visualizar que solucionar
um conflito de ordem familiar, organizacional ou social tende a
ser menos traumático e moroso quando corretamente utilizados
os meios de composição, não levando assim a decisão aos
tribunais. Optando pelas técnicas de solução, desde que estas se
adequem ao conflito em si, teremos como resultado um Direito
mais integro, com mais segurança jurídica e celeridade.
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Dionísio Perricci Ruis
Giorgia Fernandes Garcia143
Resumo: Este é um ensaio sobre a
principal obra de Morton Deutsch,
pesquisador e psicologista americano,
além de um dos fundadores do campo
de resolução de conflitos.
Palavras chave: Conflito – Deutsch –
Escalada – Ciclo.

Em termos de análise do conflito, Morton
Deutsch é um dos mais importantes pesquisadores do século
vinte. Classificando os conflitos em interpessoais, intergrupais
e internacionais, pelos mesmos critérios científicos, uma das
principais características de Deutsch é a universalidade como
aborda o conflito.
Aqui, ilustraremos as principais ideias de seu
livro: The Resolution of Conflict (1973), dividido
originalmente em duas partes: a primeira, sobre a explicação e
criação de critérios de classificação de conflitos; e uma
segunda, sobre exemplos práticos da aplicação de suas ideias,
metade a qual demos menor importância.
Para perceber melhor o conflito deve-se
entender, primeiramente, a sua natureza. Neste tocante, é
143
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necessário entender que as partes se diferem, e essas diferenças
podem tornar o conflito desigual. O primeiro passo, pois, é
conhecer as partes individualmente, na medida em que cada
uma apresenta valores, motivações e interesses diferentes.
Depois de analisado o perfil dos envolvidos no conflito, será
mais fácil identificar o que cada parte entende como justo e
satisfatório.
Além disso, é de suma importância a
categorização das partes em conflito entre iguais ou desiguais,
para além das partes de um todo ou entre uma parte e um todo,
ou entre todos; pois um conflito entre iguais somente ocorre
quando as duas partes apresentam os mesmos recursos físicos,
sociais e intelectuais, o que não ocorre quando as partes são
desiguais (um adulto e uma criança por exemplo).
Outrossim, a relação anterior das partes mostra
como ambos se veem, e essa visão pode ser positiva ou
negativa para o conflito. O mais importante é o conceito que se
definiu antes ou durante o conflito, pois caso as partes se vejam
como desconfiáveis, o processo de conciliação pode se tornar
árduo. Essa visão pode ser formada também pela natureza do
conflito. Se esse for um conflito ideológico, o conflito se
depara com um novo desafio, pois a ideologia dificilmente
pode ser mudada, criando uma distância entre as partes.
Vale anotar que quando se analisa o ambiente
social do conflito, se leva em conta, também, se o espaço
dispõe de acessos à justiça. Caso a sociedade não vislumbre um
bom caminho de acesso à justiça, as partes poderão se sentir
desencorajadas para tratar do seu conflito por via diversa da
estatal.
Por outro lado, caso a sociedade tenha um bom
histórico de resoluções e cooperação, o encorajamento
acontecerá, potencializando-se os variados meios de acesso à
justiça. Mais até, a sociedade pode influenciar no processo
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através do interesse pelo conflito, porque se o conflito for de
interesse público, os participantes poderão mudar suas ações de
acordo com o que os seus espectadores esperam.
Na tipologia do processo, podemos caracterizálo em conflito verídico, falso, latente, mal atribuído,
contingente e deslocado. Iremos diferenciá-los a seguir:
a) Conflito verídico: de acordo com Deutsch,
esse tipo de conflito é dificilmente solucionado amigavelmente.
Os dois participantes têm o mesmo objetivo, podendo ser
alcançado apenas se uma das partes ceder. Por exemplo, caso
uma família tenha um quarto sobrando em sua casa, a esposa
deseje transformá-lo em um ateliê e o marido em um salão de
jogos, dificilmente se mostrará possível atingir os dois
objetivos, tento como única solução, alguma das partes ceder.
b) Conflito contingente: diferente do conflito
anterior, esse vê como solução o rearranjo, mesmo que isso não
signifique uma vitória para as partes. Neste caso, a situação
anterior seria resolvida com a procura de um novo local para
uma das partes, como um sótão ou a garagem.
c) Conflito deslocado: apresenta muita tensão, já
que as partes não apresentam totalmente as suas preocupações
e seus interesses. Para entender melhor esse conflito, é
essencial entender o passado das partes, o relacionamento entre
elas. Entre casais, por exemplo, é muito comum o desejo de
não expor suas intimidades no conflito, apesar de serem muito
influenciadas por elas.
d) Conflito mal atribuído: diferente do conflito
deslocado, o conflito mal atribuído é causado por um erro
sobre as partes, levando a situações equívocas. É muito comum
o uso da estratégia “Dividir para conquistar”, atacando a parte
mais fraca do oponente para obter a vitória.
e) Conflito latente: este, deveria estar
acontecendo, mas não está, pois, uma das partes foi coagida,
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reprimida ou mal atribuída. Como por exemplo, uma pessoa
que não tem noção de que seus direitos estão sendo negados.
f) Conflito falso: É aquele conflito cujo motivo
não o justifica, pois foi falha a comunicação entre as partes.
Nesse caso, percebe-se o quanto a comunicação é importante
para a relação, jamais podendo ser substituída pela
litigiosidade.
Além da tipologia mostrada acima é possível
identificar os conflitos construtivo e destrutivo. Esses são
fáceis de analisar, pois um conflito destrutivo é aquele em que
uma das partes não sai satisfeita, mas com o pensamento de
que perdeu. Isso resulta em uma escalada negativa, pois
distancia as partes, formando uma descrença na justiça e na
possibilidade de um processo justo e satisfatório.
Por outro lado, um conflito construtivo mostrase evidente quando as partes saem satisfeitas e com sentimento
de vitória. Seus efeitos resultam numa escalada positiva,
cristalizando a ideia de que acessar a justiça é uma coisa
simples e justa.
Não se deve pensar, porém, que o conflito em si
deve ser evitado ou eliminado para evitar a escalada negativa.
A real importância em tudo isso, vale frisar, é transformar um
conflito destrutivo em construtivo.
O que caracteriza um conflito destrutivo
normalmente é a relação competitiva entre as partes, isto é,
para um nadar, o outro deve afundar. Neste caso, os objetivos
de cada parte são inversamente interdependentes, de modo que
a ligação entre elas é somente negativa.
Por outra senda, o conflito construtivo pressupõe
cooperatividade. Ele só pode ser assim qualificado se partes
estarão verdadeiramente satisfeitas, com seus respectivos
objetivos alcançados.
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Em uma situação cooperativa, quando um
participante faz o máximo para tentar alcançar os seus
objetivos, automaticamente cria uma possibilidade de aumentar
a chance da outra parte alcançar igualmente seus objetivos.
Em contraste, numa situação competitiva,
quanto mais um participante se move em função de aumentar e
alcançar seus objetivos, mais distante ele deixa o outro
participante de seus objetivos, como se nesse caso houvesse
uma grandeza inversamente proporcional.
Certos fatores podem afetar o andamento do
conflito, fazendo com que ele tome uma direção construtiva ou
destrutiva. Segundo Deutsch, processos e características de um
certo relacionamento social (como cooperação e competição)
tendem a produzir aquele mesmo tipo de relacionamento
social. Sabendo disto, é notável perceber que estratégias como
persuasão, crescimento mútuo e abertura levam à, e resultam
de, uma orientação cooperativa. Do mesmo modo, coerção,
ameaça e fraude resultam de, e também resultam em um
relacionamento competitivo.
De maneira objetiva, podemos evidenciar que
uma orientação de conflitos que o define como um problema
mútuo, salientando interesses em comum entre ambas as partes,
possui maiores chances de ter um andamento construtivo do
que uma visão que destaca a rivalidade e o antagonismo. Da
mesma forma, quanto mais fortes os laços cooperativos em
comparação aos laços competitivos, mais provável que o
conflito se resolva cooperativamente. Logo, quanto mais
concordantes os interesses e visões dos envolvidos, menor será
o tamanho do seu conflito.
Se determinado conflito provoca transformações
positivas no status quo, mantê-lo pequeno pode desfavorecer
futuras mudanças auspiciosas. Então, os grupos ou indivíduos
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que tentam trazer uma mudança devem ressaltá-lo, tornando o
conflito foco de atenção.
Outras características da natureza do conflito,
além de seu tamanho, são: (i) a rigidez das questões (existe um
abrangente número de alternativas satisfatórias possíveis, de
maneira que negociações amistosas continuem?); (ii) a sua
centralidade (quão importante determinada área do conflito é,
ao ponto dos envolvidos sentirem-se vulneráveis e
considerarem-na como algo central na discussão?); (iii) o
número e a interdependência das questões (o conflito pode ser
dividido em pequenas questões, ao ponto de haverem vitórias
múltiplas para ambos sem que nenhum dos lados tenha maiores
desvantagens, ao ponto de torná-lo menos destrutível? O quão
interligada está cada questão?); (iv) consenso na importância
de diferentes questões (após dividido em pequenas partes, o
quão importante ou irrelevante cada questão se torna para os
diferentes envolvidos?); (v) e a consciência das questões (as
partes reconhecem seu par como legítimo e ambas assumem
estarem em conflito de maneira consciente? Os conflitos são
constantemente reprimidos ou deslocados?).
Ideologias, posições sociais, personalidades,
recursos financeiros envolvidos, enfim, muitas características
podem determinar se um conflito será cooperativo ou
competitivo. Valores e crenças em comum tendem a conduzir a
semelhanças positivas e, dessa forma, a uma solução
cooperativa do conflito. Negociações que envolvem conflitos
de interesse são mais propensas a ter resultados aceitáveis para
as partes envolvidas quando ocorrem em um contexto de
relações cooperativas, por exemplo. Em contrapartida, pessoas
com valores autoritários e forte dogmatismo tendem com mais
frequência à competição em relação à cooperação entre partes.
Um conflito pode também se agravar com a
existência de terceiros, que atuam de maneira consciente ou
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não. Terceiros podem ganhar poder colocando dois rivais em
potencial em um conflito um contra o outro, demonstrando
fortes traços de maquiavelismo. Em contrapartida, a
intervenção de terceiros pode igualmente unificar as partes em
conflito contra os interventores, por temerem intromissões em
suas relações privadas, levando-os a um acordo forjado às
pressas.
Muitos
conflitos
ganham
um
caráter
reconhecível a partir das características daqueles que estão
envolvidos. Por exemplo, os que acreditam que possuem
superioridade de poder costumam favorecer processos
competitivos preferencialmente sem regulação. Já os que
acreditam serem possuidores de uma superioridade legal em
“direitos” procuram favorecer conflitos regulamentados por
instituições legais. Aqueles que procuram o término do conflito
para um relacionamento duradouro, com a possibilidade de um
trabalho em conjunto no futuro, procuram, por excelência, um
processo cooperativo.
Em
relação
à
regulamentação
e
institucionalização do conflito, existem, ao menos, três pilares:
(i) As precondições necessárias: organização não difusa ou
incoerente dos grupos, trazendo confiança para que ambos os
lados sigam as regras; (ii) o cumprimento das regulamentações
preestabelecidas por ambos os lados: em que ambas as partes
devem se comprometer a aceitar o resultado do conflito,
mesmo que o resultado seja desfavorável para si mesmas; e (iii)
as condições sob as quais as instituições sustentarão o conflito,
com regras e acordos prévios.
Vale a pena ressaltar que a regulamentação de
conflitos, assim como a sua solução são mais propensas quando
ambos os lados pertencem à mesma comunidade. Por
possuírem os mesmos valores, tradições e linguagem espera-se
que seja mais fácil para ambas as partes concordarem com as
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regras estabelecidas do que se não possuíssem essa conexão
anterior. A comunidade também pode ser negativamente
afetada por um conflito sem regras, assim, exercendo pressão
entre os envolvidos no conflito para que cheguem a um acordo
e criem procedimentos de regulamentação de maneira
acelerada.
As circunstâncias sob as quais as regras, leis ou
normas são aceitas (ou violadas) são muito complexas, mas
Morton Deutsch compromete-se a citar oito delas: (1) as regras
devem ser conhecidas e aceitas por ambos os lados; (2) devem
ser claras, corretas e possuidoras de consistência; (3) tais regras
não devem permitir a um adversário vantagem em relação ao
outro; (4) que ambos aceitem as regras preestabelecidas; (5)
que caso ocorra violação, seja reconhecida por terceiros de
maneira significativa; (6) existência de aprovação social para a
adesão, do mesmo modo que desaprovação para a sua violação;
(7) confiança nas regras e históricos anteriores; e (8),
finalmente, a possibilidade de empregar estas mesmas regras
futuramente, em eventuais casos vindouros.
Obviamente, a simples criação de regras não é o
suficiente para a resolução de um conflito. Sabendo disto, é
muito comum que uma quantidade considerável de conflitos
chegue a um árbitro ou juiz preparado, neutro e discreto para se
resolver o impasse. Este pode ajudar a resolver o mal entendido
de diferentes formas, como auxiliar as partes em conflito a
identificar e confrontar questões pontuais, podendo-se chegar à
resolução mais facilmente.
O conflito é encarado com mais seriedade se
ambas as partes, e não somente uma, procurar verdadeiramente
consertar a situação, sem que sua visão seja imposta, e que
ambos possuam legitimidade reconhecida. Sendo assim, um
terceiro pode ajudar no reconhecimento entre as partes, caso
uma se negue a tal em um primeiro momento. Não somente
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pode ajudá-las a se confrontarem de maneira legítima, como
também identificar as reais motivações para o conflito. A
função imparcial do indivíduo pode auxiliar na criação de uma
discussão significativa, promovendo neutralidade, além de
servir de mediador no diálogo, estimulando (e desestimulando)
tensões para a chegada a uma resolução. Também ajuda a
remover bloqueios e distorções, permitindo que a compreensão
mútua possa acontecer. Estabelece regras e uma comunicação
aberta para a satisfação de todos, preferindo a persuasão à
coerção, de uma maneira justa. Levando em conta que cada
lado é responsável pelas posições tomadas, sem que nenhum
deles possa mentir indiscriminadamente, ou usar de atributos
de baixo escalão para vencer a discussão, tais regras são
essenciais. A objetividade na comunicação e o foco na
satisfação mútua podem conduzir ao encorajamento de
negociações cooperativas à meras disputas jurídicas
competitivas.
Cabe também ao terceiro determinar as soluções
viáveis e fazer sugestões para o caso em questão, analisando as
aspirações de ambas as partes, tentando refrear certos objetivos
irrealistas, colaborando para que um acordo viável seja aceito
pelas partes, tornando o acordo prestigioso e seguramente
sustentado para todos os envolvidos. Novamente, segundo
Deutsch, deve-se lembrar das características de um terceiro
para o sucesso da negociação: um indivíduo acessível,
prestigioso, hábil, imparcial e discreto. Um orientador que
possibilite a cooperação entre ambos os lados é propenso a ser
mais produtivo para se resolver o conflito em questão.
Também se deve dar atenção a tipos de
procedimentos que estão propensos a produzir resistência ou
alienação: técnicas ilegítimas ou ilegais, sanções negativas
como punição e ameaça (que tendem a produzir mais
resistência do que promessas e recompensas), sanções
legítimas, porém inapropriadas para a situação especifica e por
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último influências exacerbadoras tendem a ser resistidas
(promessas e recompensas em excesso conduzem à sensação de
suborno da mesma maneira que ameaça ou punição excessiva
conduzem ao sentimento de estar sendo coagido).
Na segunda parte de seu livro, Deutsch se
debruça em apresentar por exemplos o conteúdo anteriormente
demonstrado, além de formular não somente uma forte crítica
social, como também as maneiras como os grupos minoritários
– de pouco poder ou influência, mas grande quantidade
numérica – podem se defender, ou ao menos levarem seus
antagonistas para a mesa de negociação.
Segundo o autor, embora a divisão de riqueza
seja desejável, não é o bastante. Em seu sentido mais amplo, a
pobreza é uma falta de poder e não meramente uma falta de
capital. Indica também que qualidades pessoais, coesão e
organização são elementos fundamentais desenvolvidos por
grupos de pouco poder para aumentá-lo, realizando feitos
específicos, imediatos e realizáveis. Divide atuação necessária
em três passos: controlar sua violência, administrar o que
enfurece seu adversário e utilizar o ódio do outro ao seu favor.
Observada a injustiça e o descontentamento
social, se a consciência da comunidade for utilizada
eficazmente por pessoas organizadas e coesas, a mudança
social pode vir a ocorrer. Ela oferecerá estímulos positivos ou
negativos para o grupo de maior poder, sendo os positivos
advindos de uma cooperação intensificada e diálogo, enquanto
os negativos originários da não-cooperação entre partes, da
obstrução e da destruição. Embora tenhamos exemplos no
passado em que a mudança efetiva veio ao custo da paz, este é
um preço que não deve ser pago novamente.
Como se percebe, o legado de Deutsch para a
área de resolução de conflitos é inestimável, seja como um de
seus criadores, sejam suas observações empíricas para a criação
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de seu método cientifico. Além de produzir trabalhos sobre a
escalada de conflito – e como tais conflitos e seus resultados se
perpetuam, num ciclo, pela sociedade –, enxerga o conflito não
somente como algo a ser evitado, mas também como um meio
para transformação positiva da sociedade.
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Bianca Dutra Zabuscha
Raphaela Cortez Cavalheiro144
Resumo: O presente ensaio tem como
finalidade expor o estudo sobre a função
social do processo através de uma
reflexão compreendida, principalmente,
pelas obras “A Resolução do Conflito”,
de Morton Deutsch, e “O Processo”, de
Franz Kafka, que representa de forma
genuína a lei, o processo e a burocracia.
Palavras-chave: Conflito – Antagonismo
– Interação social – Processo.

Uma das raízes das mudanças pessoal e social, o
conflito está exposto a diferentes abrangências nas relações
humanas.
Nos
âmbitos
intrapessoais,
interpessoais,
intracoletivos, intercoletivos e até mesmo internacionais, esse
contingente pode ser definido através de um experimento, a
exemplo do que fez Morton Deutsch, ou naturalmente, no dia a
dia de uma sociedade contemporânea.145
A fim de compreender o campo de efetividade
no qual o conflito está inserido, o mesmo pode ser alinhado e
definido segundo sua consequência e seu propósito, a partir do
144

Bacharelandas em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do
Campo.
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DEUTSCH, Morton. A Resolução do Conflito. New Haven and London:
Yale University Press, 1973, p.5-17.
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pressuposto em que a diferenciação entre conflitos
competitivos ou cooperativos pode vir a influenciar
diretamente a efetividade do conflito, bem como suas
consequências sociais.
Popularmente, inserimos o conflito numa esfera
negativa. Afinal, ele surge quando há atividades incompatíveis
ou interesses conflitantes. Sem dúvida, a carga negativa que se
atribui ao processo, oriundo de um conflito entre os litigantes,
aduz a um problema comum: as pessoas146 fogem dele. E isso é
ruim.
Toda vez que uma pessoa se esquiva de um
procedimento processual, a ideia intrínseca é, geralmente, a de
que o problema foi resolvido. Abre-se, portanto, mão de um
direito.
Destarte, identifica-se de forma universal, a
existência de diversos tipos de conflitos – neste sentido, a
tipologia é importante porque ajuda a identificar suas
características e potencialidade de resolução; as questões
inseridas nesse arcabouço de controvérsias determinam o que
foi atribuído ao conflito que ensejasse um processo.
Por exemplo, num cenário em que, havendo uma
abordagem policial, o cidadão tendo questionado o motivo da
abordagem, e o agente, que é policial militar, se limitando
apenas a responder que o cidadão agiu em desconformidade
com o Código de Trânsito Brasileiro147, e se retira; supondo
que o agente venha a ser questionado pelo cidadão, por via
administrativa (corregedoria policial), a respeito de sua conduta
– afinal, só posteriormente o cidadão recebeu em sua residência
146

Neste sentido, atribuir-se-á – em todo o desenvolvimento deste artigo – o
sentido de pessoa como sujeito de direito: pessoas naturais, jurídicas,
grupos, corporações, nações etc.
147
Lei 9.503/ 97.
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a notificação de infração – por não ter lavrado o auto de
infração no momento da abordagem, conforme prevê o mesmo
código de trânsito148. Em relação à conduta do policial militar,
que mesmo agindo corretamente na esfera de sua função,
observa-se que houve inobservância de pressupostos 149
instituídos pela mesma lei pela qual o cidadão fora punido. O
policial militar, descontente com a averiguação feita pela
Corregedoria, decide instaurar um processo judicial contra o
cidadão, alegando danos morais sofridos, devido ao
constrangimento de ter sido sujeitado ao procedimento interno
da Corregedoria que, todavia, é preconizado pelo Regulamento
Disciplinar da Polícia Militar.150
Neste exemplo, podemos observar que houve
um conflito mal-atribuído151, afinal, o cidadão que agiu no
exercício regular de um direito, não poderia ser punido por
questionar de forma legítima a conduta de um funcionário
público do Estado. Do contrário, admitir-se-ia ferir de morte o
Estado Democrático de Direito, ao cercear os direitos e
garantias constitucionais152. Não obstante, trata-se também de
um conflito deslocado 153 , afinal, o dano oriundo de
constrangimento não é compreendido como moralmente
indenizável, de acordo com o entendimento de juristas a esse
respeito.154
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Art. 280 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9503/97).
Art. 280, IV e VI do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9503/97), prevê a
identificação do infrator, bem como sua assinatura SEMPRE que possível, sendo
exceção em casos em que não foi possível a abordagem.
150
Art. 8º, XXIX, da Lei Complementar Estadual nº 893/2001.
151
DEUTSCH, Morton. Op. Cit. p. 9. Quando o conflito se dá entre as partes erradas
e, como consequência, geralmente sobre questões equivocadas.
152
Art. 1º, II, Constituição Federal; Arts. 187 e 188 do Código Civil.
153
DEUTSCH, Morton. Op. Cit. P. 9. Quando as discutem sobre a coisa errada.
154
CAHALI, Yussef Said. Dano Moral. 3ª ed. Revistas dos Tribunais, 2005. “Parece
mais razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos;
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Deve-se também, para melhor compreender as
formas de caracterizar um conflito, identificar as motivações
que deram ensejo a esse processo. Dentre diversas
possibilidades, podemos enquadrar, para o exemplo citado: (i)
valor 155 , se supormos que o litigante, autor do processo,
compreenda como ideologicamente errôneo ser questionado,
uma vez que possui fé pública quando em função do Estado;
(ii) e crença156, quando diz respeito sobre a realidade de sua
função em ser inquestionável, nos ditames de seu entendimento
pessoal.
Incumbe
observar
que
identificar
as
características do conflito é importante tanto para determinar
em que contexto será inserido – se num contexto cooperativo157
ou competitivo158, afinal, as resoluções de litígio, normalmente,
são influenciadas por esse contexto –; quanto para evidenciar
se o desfecho será construtivo ou destrutivo.159
Nos estudos citados por Deutsch 160 , é
explicitada a diferença entre processos competitivos e
cooperativos e seus resultados. Quando as pessoas estão
portanto, „como privação ou diminuição daqueles bens que tem um valor precípuo
na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade
individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais
sagrados afetos‟; classificando-se, desse modo, em dano que afeta a „parte social do
patrimônio moral‟ (honra, reputação etc.) e dano que molesta a „parte afetiva do
patrimônio moral‟ (dor, tristeza, saudade etc.); dano moral que provoca direta ou
indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc) e dano moral puro (dor,
tristeza etc.)”. p. 22.
155
DEUTSCH, Morton. Op. Cit. p 11. Quando o conflito compreende o que
“deveria ser”.
156
Idem. p 11. Quando o conflito se dá sobre o que “é”.
157

Art. 6º do Código de Processo Civil. Visa atingir justiça.
DEUTSCH, Morton. Op. Cit. p 7.
159
Idem. p 12. Quando o os participantes do processo estão inteiramente satisfeitos
ou insatisfeitos, respectivamente, com o desfecho (efeitos e conclusões) sentenciado.
160
Idem.
158
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sujeitas a processos competitivos, tendem a omitir
informações, a fim de prejudicar seus oponentes e até mesmo
sabotar seu próprio grupo em benefício próprio. Já num
processo cooperativo, a comunicação e troca de informações se
torna mais efetiva e, em prol do comum, os envolvidos
procuram fazer mais pela coletividade.
Entretanto, apesar das relações cooperativas
parecerem melhores por tratar-se de um sistema que
internamente funcione bem, inevitavelmente, quando este
grupo é colocado frente a outro com objetivos diferentes, há o
fenômeno intercoletivo.
A classificação do conflito se dá de acordo com
sua esfera de compreensão: quando um conflito é da pessoa
com ela mesma, isto é, conflito interno (psíquico, por
exemplo), dá-se o nome de intrapessoal; já se é entre duas ou
mais pessoas, chama-se interpessoal; há ainda conflitos em
esferas maiores, como os intracoletivos e intercoletivos,
sendo os primeiros, quando há conflito dentro de um mesmo
grupo de pessoas, e os últimos, quando existe conflito entre
dois grupos. Por último, há ainda os conflitos internacionais, ou
seja, aqueles entre nações.
Em relação aos processos de competição que,
aparentemente, geram resultados destrutivos, vale ressaltar o
ensinamento de Deutsch a respeito:
A competição também proporciona um
mecanismo social útil para selecionar os
mais aptos a desempenhar as atividades
envolvidas na competição. (A maior
habilidade no desempenho pode, é claro,
refletir diferenças no treinamento e nos
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recursos, bem como diferenças de talento
ou motivação.)161

Antes, é necessário erradicar que “conflito” não
está ligado, necessariamente, a “problema” – ou algo negativo
similar – afinal, se bem compreendido, o conflito pode
contribuir positivamente de algumas formas, pois mesmo num
meio conflituoso, o processo traz consigo o anseio pela justiça
e pela equidade.
Neste sentido, pode-se firmar que o conflito
social proporciona a adequação de normas e/ ou surgimento de
novas normas. É através dos conflitos que se observam as
várias mudanças que ocorrem na sociedade ao longo do tempo.
A incompatibilidade reflete a necessidade de se observar que a
convivência em sociedade precisa de um ajustamento. Permitir,
levantando a ideia hipotética de possibilidade, que o conflito
fosse erradicado da realidade de uma sociedade, seria
desmitificar o desenvolvimento dessa mesma sociedade,
condenando-a a estagnação. Vale citar o entendimento de
Kafka: “Comece fazendo o que é certo, ao invés do que é
aceitável.”162
Há, no entanto, aporia ante a uma atmosfera
única entre opressor e oprimido. Uma relação de poder
colocando o homem 163 face a um sistema burocrático,
labiríntico, arbitrário, consternando na inevitável impotência do
homem.
Ninguém deveria ser submetido a uma acusação
sem o devido processo legal, e, a fim de garantir isso, a
Constituição protege todo cidadão contra o abuso de poder,
161

DEUTSCH, Morton. Op. Cit. p 22.
Franz Kafka, escritor checo (1883 – 1924).
163
Neste sentido, “homem” como ser humano.
162
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mostrando que o Estado se importa.164 A pessoa humana é mais
importante que a causa, sendo a legitimidade atribuída
proveniente da imparcialidade, respeito à igualdade de direitos
e à proporcionalidade. Afinal, a consequência justa é legítima.
Há que se ressaltar, no entanto, que por vezes o
processo não se compreende legitimamente democrático. Às
vezes até perverso pela sua demora e burocracia, o processo
coloca o cidadão à mercê de um ambiente inóspito e confuso,
tendo como único aliado seu próprio advogado, que nem
sempre age com transparência e honestidade, denotando falta
de empatia.
Diante da Lei 165 , a justiça é opaca e
claustrofóbica. Apesar da lei ser para todos, seu acesso é
dificultoso e reprimido. 166 Um descompasso semelhante é o
narrado por Kafka, quando conta a parábola de um cidadão que
deseja adentrar à porta da lei, ficando, pois, impedido, afinal
“agora” não é a hora; ao beirar a morte, questiona porque
nunca ninguém tentou adentrar à lei, e então o porteiro lhe
responde que aquela porta era tão somente para ele.
Há quem interprete que o porteiro enganou o
homem, a qual poderia tratar-se de uma alegação precipitada,
pois fazendo declaração em relação à admissão à lei, num
primeiro momento diz que “agora não é a hora”, sem contudo,
dizer que o acesso lhe era interminavelmente restrito, ao final
confirmando que o acesso era, de fato, para ele (cidadão). Logo
vem o questionamento: é cedo ou tarde demais? Quando é o
momento certo? A interpretação correta de um assunto e a má
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Art. 5º, LIV da Constituição Federal.
“Diante da Lei” neste caso, faz alusão à parábola de Franz Kafka, que foi
anexada ao livro “O Processo”, no capítulo IX, “A Catedral”.
166
A lei e sua aplicação.
165
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interpretação dele não são mutuamente exclusivas. 167 A
parábola ainda ilustra que o cidadão até poderia adentrar à
primeira porta, mas que ele se depararia com mais portas e, a
cada uma, o acesso seria sempre mais difícil.168
Por fim, pode-se dizer que o processo, apesar de
necessário para a evolução da própria sociedade, é maléfico, a
seu modo, às partes envolvidas, conforme demonstrado com
clareza por Kafka, em sua obra “O Processo”.
No Estado Democrático de Direito, o processo
deveria ser menos burocrático e mais efetivo, fazendo com que
os litigantes se sentissem mais seguros com sua tramitação, e
mais satisfeitos com os resultados.
Hodiernamente, a lei por si só não garante
segurança. Um impasse entre fazer justiça e a dúvida de ser
injustiçado. Uma crueldade pela qual só quem vive um
processo sente. A melancolia, o mal-estar, a frustração: “No
fim, o que resta é aceitar as coisas como elas são. Acima de
tudo, não chame atenção! Mantenha a boca calada, por mais
que isso vá contra a sua natureza! Entenda que esse grande
sistema legal está em um estado delicado de equilíbrio”.169
Por fim, nesse grande labirinto do processo,
talvez seja hora de repensar um pouco mais sobre a
possibilidade de processos cooperativos e incentivar cada vez
mais a autocomposição, contribuindo para uma sociedade
estabelecida no respeito e na segurança mútua.
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KAFKA, Franz. O processo. 1ª ed. Martin Claret, São Paulo, 2000, p.
108.
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Idem, Cap. IX.
169
KAFKA, Franz. Op. Cit. p. 67.
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Resumo: Este artigo pretende demonstrar
a função social do processo, a partir da
análise de um caso fictício e de um caso
real. Destaca-se a importância de alguns
elementos para que o processo atinja sua
função social, para que possa ser
considerado “devido”, em referência ao
termo devido processo legal, que, em
síntese, é uma garantia constitucional
contra o exercício abusivo de poder.
Palavras chave: Processo - Devido
processo - Elementos - Paz social.

A Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988 (CF/1988) estabelece no inciso LIV do art. 5º,
que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o
devido processo legal. Trata-se de uma proteção contra o
exercício abusivo de poder, cuja intenção, em última instância,
é a garantia da paz social.
De início, saliente-se que a melhor tradução para
“due process os law” é devido processo de direito. Este é um
170
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princípio proveniente do direito anglo-saxão, segundo o qual a
validade de atos praticados por autoridades é condicionada à
observância de procedimentos previstos em lei.
O termo “processo” tem origem no latim. Vem
de procedere, que significa método, sistema, maneira de agir.
Neste sentido, é um conjunto de procedimentos para alcançar
determinado objetivo. É um instrumento que, no âmbito do
direito, serve para solucionar conflitos de forma justa.
O inciso XXXV do art. 5º da CF/1988, por
exemplo, estabelece que “a lei não excluirá da apreciação do
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Isto significa que
sempre que o Poder Judiciário é acionado, sua atuação ocorre
através de um processo judicial.
Também a Administração Pública Federal,
quando é a demandada, deve observar o chamado processo
administrativo, que é regulado pela Lei nº 9.784, de 29 de
janeiro de 1999.
E para que o poder legislativo seja exercido, a
CF/88 estabelece o chamado processo legislativo, que está
previsto nos artigos 59 a 69.
Mencione-se ademais, a esfera privada, na qual
é necessária a observação do devido processo legal, ou devido
processo de direito, por exemplo, a solução de controvérsias
decorrentes de contratos, que deve observar procedimentos
previstos no Código Civil e/ou no próprio contrato.
Dentre os elementos básicos do processo que
permitem adjetivá-lo como “devido” pode-se citar (i) o acesso
à justiça; (ii) a ampla defesa e o contraditório; (iii) a
necessidade de juiz imparcial, que assimile corretamente os
fatos e que atue com transparência; e (iv) o comprometimento
de todos os envolvidos com a busca da verdade em um (v)
tempo razoável. Esses elementos garantem que o processo seja
devido sob o aspecto formal.
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Indo além do direito de ação, como a
possibilidade de ingressar com uma petição sempre que
entenda que seu direito está sendo lesado ou ameaçado, o novo
Código de Processo Civil consolidou o chamado “Sistema
Multiportas de Acesso à Justiça”. Possibilitando que a justiça
seja alcançada por outros meios, além judicial, a verdade é que
o NCPC trouxe importante evolução na busca de solução dos
conflitos, principalmente, se for considerado que a primeira
tentativa de solução deve ser pela via autocompositiva,
estimulando o empoderamento das partes. Seguindo a premissa
de que a melhor solução para o conflito é aquela construída
pelas próprias partes, e que a decisão judicial, ao final de um
litígio, deve ser a última opção, embora seja uma via sempre
disponível, a intenção do legislador é desconstituir no Brasil a
cultura do litígio.
Trazendo a lume as palavras de Morton Deutsch,
é preciso afastar a tendência de intensificar conflitos, resultante
do conjunto de três processos interrelacionados: (1) processos
competitivos envolvidos na tentativa de vencer o conflito; (2)
processos de má-percepção e percepção enviesada; e (3)
processos de compromisso causados por pressões por
consistência cognitiva e social. Estes processos dão origem a
um ciclo mutuamente reforçado de relações que geram ações e
reações que intensificam o conflito.171
Essa tendência deve ser combatida. É este
combate a finalidade do sistema Multiportas de Acesso à
Justiça, que significa, ainda, acesso a informações, a
orientações jurídicas e a todos os meios alternativos de
composição de conflitos.
171

DEUTSCH, Morton. The resolution of conflict: constructive and
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A ampla defesa e o contraditório estão previstos
na CF/1988 nos seguintes termos: “aos litigantes, em processo
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes”. No livro “O Processo”, de Franz
Kafka, temos um exemplo negativo deste elemento. Durante
todo o enredo, o personagem Joseph K. se vê atormentado por
um processo, do qual não consegue obter nenhuma informação.
Tenta de todas as formas acessar os documentos que fariam
parte do seu processo, mas não consegue. Outros sujeitos
envolvidos no famigerado procedimento também desconhecem
seu conteúdo, como por exemplo, os guardas que, no início da
trama, vão até o seu quarto para avisá-lo que estava preso.
Joseph K. não chegou sequer a conhecer a acusação contra a
qual deveria se defender.
Para ser considerado devido, em regra, o
processo deve ser público. Todas eventuais acusações feitas a
um indivíduo devem ser dadas ao seu conhecimento, em
detalhes, para que possa exercer a sua plena defesa, podendo se
valer de todos meios lícitos que julgar necessários.
Um caso real e emblemático da justiça brasileira
é o dos irmãos Naves, ocorrido em Araguari - MG, na época do
Estado Novo (1937 a 1946).
Conhecido como um dos maiores erros judiciais
da história do país, um jovem empresário, chamado Benedito,
desapareceu portando uma grande quantia. Dois primos seus,
Joaquim Naves Rosa e Sebastião José Naves, procuraram
Benedito e, não o encontrando, acionaram as autoridades. Após
um início inconclusivo, a investigação foi assumida por um
militar, o tenente Francisco Vieira dos Santos, também
conhecido como Chico Vieira. O tenente não acreditou na
versão inicial, de desaparecimento de Benedito e encampou a
tese de que os primos eram os responsáveis pelo
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desaparecimento de Benedito. A partir de então, Chico Vieira
utilizou diversos meios escusos para obter uma confissão dos
irmãos Joaquim e Sebastião. Coagiu testemunhas, torturou os
acusados e chegou a permitir que seus soldados violentassem
sexualmente a mãe dos presos, diante deles, tudo na tentativa
de comprovar a tese. A opinião pública foi fortemente
influenciada por esta versão dos fatos e, em um processo
judicial marcado pelas mesmas arbitrariedades, os irmãos
foram condenados. Anos depois, já cumprida a pena, Sebastião
ficou sabendo que Benedito estava vivo, escondido na fazenda
do pai em Nova Ponte - MG. Foi então atrás do primo. Seu
único objetivo era, mesmo após o cumprimento da pena, provar
que foram condenados injustamente (Joaquim já havia morrido,
de uma doença decorrente dos abusos físicos que sofrera
durante o processo).
Na esteira deste breve relato, é possível
identificar outro elemento importante do processo: a
imparcialidade do julgador. Tanto no processo judicial como
no administrativo, há que se ter um juiz livre de conceitos
prévios. A ele cabe conhecer e entender as razões de pedir, bem
como entender as alegações da defesa, e julgar de forma
equânime. É uma conduta necessária em toda e qualquer
instância de julgamento, no mais amplo sentido desta palavra.
Aplica-se à ação de investigadores que, na busca pelas provas,
por vezes precisam tomar decisões. Igualmente ao
administrador público, aos legisladores (ressalvado o caráter
político inerente aos seus atos) e a todos sujeitos envolvidos em
procedimentos, que, em maior ou menor grau, envolvam
decisões.
Também é importante que o juiz seja
transparente. Na já citada obra de Franz Kafka, Joseph K.
chega a conhecer o juiz de primeira instância. Fica sabendo,
por meio dos funcionários da justiça, que o juiz trabalha
diuturnamente, mas de forma velada. Seu trabalho é
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desconhecido até mesmo dos funcionários da “justiça”.
Aparentemente era um magistrado servil aos ditames daquela
organização social, que se sentia envolvido emocionalmente
em fatos ilógicos e irreais. O Estado, nesta obra, é considerado
arbitrário e autoritário. Percebe-se que não há respeito pelos
direitos individuais e nota-se que o sistema tem inúmeras
falhas, carecendo, portanto, de credibilidade.
Outro elemento essencial ao devido processo
legal é o comprometimento de todos os envolvidos com a
busca da verdade. Segundo o professor Luis Flávio Gomes172:
“princípio da verdade real, informa
que no processo penal deve haver
uma busca da verdadeira realidade
dos fatos.
Diferentemente
do
que
pode
acontecer em outros ramos do
Direito, nos quais o Estado se satisfaz
com os fatos trazidos nos autos pelas
partes, no processo penal (que regula
o andamento processual do Direito
penal, orientado pelo princípio da
intervenção mínima, cuidando dos
bens jurídicos mais importantes), o
Estado não pode se satisfazer com a
realidade formal dos fatos, mas deve
buscar que o ius puniendi seja
concretizado com a maior eficácia
possível.”
172
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No caso dos irmãos Naves, v.g., esse princípio
foi completamente alijado. Partiu-se de uma tese construída
pelo responsável pelo inquérito (Chico Vieira), sem a mínima
preocupação com a verdade, e em cima dessa tese a sentença
foi construída. A consequência foi gravíssima: o
reaparecimento da suposta vítima de homicídio, anos depois,
provando a nulidade de praticamente todos (senão de todos) os
atos processuais realizados. O Estado foi justamente compelido
a compensar a família, com uma das maiores indenizações de
que se tem notícia no país.
Por fim, o processo tem que correr em um
espaço de tempo razoável. Rui Barbosa dizia que “justiça
tardia não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta”.
Conflitos levados à apreciação do Poder Judiciário costumam
ter altos graus de complexidade, o que, a princípio, justifica os
diversos prazos previstos para os procedimentos. No Brasil,
diversos são os casos de processos judiciais que aguardam
decisão mesmo décadas após a impetração.
Na trama de Franz Kafka, um tempo
considerável se passa e Joseph K. não tem sequer previsão de
quando terá uma decisão. No Brasil, infelizmente, isto é uma
realidade. Repartições abarrotadas de processos, poucos
agentes públicos (em relação à quantidade ideal), cultura do
litígio, dentre outras razões, fazem com que a realidade esteja
muito próxima à do enredo do livro.
Por fim, não basta que o processo, enquanto
instrumento, seja apenas materialmente devido. É necessário
que também seja substancialmente devido. Neste sentido, os
envolvidos não podem ser indiferentes ao drama nele tratado,
nem aos indivíduos nele envolvidos. Deve-se contar com a
lealdade e a boa-fé de todos. Os julgadores devem perseguir a
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verdade sem se afastar das provas e buscar decisões que sejam
efetivas e adequadas.
A título de conclusão, reafirmamos a
importância do processo como instrumento de solução de
conflitos e a necessidade de que seja um processo devido,
assim entendido quando observa elementos como acesso à
Justiça, imparcialidade do julgador, transparência nos atos
processuais, garantia da ampla defesa e do contraditório, bem
como compromisso dos envolvidos com a busca da verdade em
um tempo razoável. A todos estes elementos, somamos a
sensibilidade com os indivíduos e com a situação tratadas no
processo, que, assim, cumprirá sua função social: ser uma
verdadeira garantia contra abusos de poder, visando, ao final, a
pacificação social.
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Amanda Macedo Dias174
Resumo: O Princípio da Cooperação,
apesar
de
já conhecido
no
ordenamento jurídico, traz uma nova
roupagem em sua positivação do
CPC, posto que as partes processuais
não estavam familiarizadas a esta
nova forma mais incisiva e direta de
aplicação deste princípio, que
influenciou tantas outras normas do
Código, formulando ainda sanções
pela não obediência ao princípio.
Deste modo, faz-se uma breve analise
da concretização dessa norma fundamental e suas influencias, com base
nos artigos da lei e estudos similares,
e a forma de reconhecimento e
aplicação no processo, em especial
por parte dos advogados, que são os
primeiros a ter contato com o cliente,
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e consequentemente com o caso, e tem
forte peso para guiar em tempo
razoável o processo a uma decisão de
mérito justa e efetiva, efetivando o que
determina o artigo 6º, do CPC.
Palavras-chave: Princípio da Cooperação; advogados; efetividade do processo; art. 6º, CPC; decisão de mérito, justa e efetiva.
Sumário: Introdução – 1. Sociedade,
relações e conflitos – 2. Meios de
solução de conflitos – 3. Advogado e
sua importante atribuição garantida
pelo artigo 133 da Constituição
Federal – 4. O Processo Judicial – 5.
Processo adversarial, inquisitivo e
cooperativo – 6. Princípio da
cooperação e os deveres das partes e
seus procuradores – 7. Princípio da
Cooperação e a atuação do advogado
– Conclusão – Referências.

Introdução
O presente artigo tem como intuito tratar da
aplicação e efetividade do Princípio da Cooperação pelas
partes, em especial pelos advogados, para tornar mais efetivo o
andamento, bem como a conclusão de um processo judicial.
Não se tem aqui, todavia, qualquer intenção de
estabelecer normas de condutas ou determinar a forma como
devem ou não atuar os advogados no meio jurídico, visto que,
como toda profissão, cada profissional possui uma forma e
estilo de trabalho, que é guiado por seus próprios valores e
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opiniões, sempre embasado pelo conhecimento jurídico que
construiu no decorrer de anos de estudos.
Do mesmo modo, não deve o Princípio da
Cooperação, previsto no artigo 6º, do Código de Processo Civil
de 2015, ser visto como uma pauta de intenções ou uma norma
ético/valorativa, mas sim, como uma norma capaz de irradiar
efeitos concretos ora proibindo ora impondo condutas aos
sujeitos do processo.175
Em sua Teoria Pura do Direito, Hans Kelsen176,
ao analisar o Direito como ciência distinta das demais ciências
sociais, dentro de sua linha de argumentação, formula com
elegância o conceito de ser e dever ser dentro da análise da
norma e da produção normativa. Diferenciação esta que deve
ser reconhecida por entender o mundo das normas como aquele
do dever ser e o mundo social como o ser, devendo sempre o
segundo buscar estar o mais próximo possível do primeiro,
para assim atingir de fato o que o direito busca numa sociedade
harmoniosa que respeita seus valores e normas.
Assim, o artigo 6º, do CPC177, mostra-se como
norma formulada no mundo do dever ser e que tem como
desígnio a sua aplicação no mundo do ser de forma efetiva,
criando como já dito, um critério de normas e de atos
praticados pelos sujeitos processuais aspirando por uma
decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável.
Unindo a teoria de Kelsen a frase basilar do
Direito, apresentada por Ulpiano em “Corpus Iuris Civilis”:
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Ubi homo, ibi societas; ubi societas, ibi jus178, conclui-se que
não há homem sem sociedade e não há sociedade sem direito,
existindo, pois cada um deles em dependência do outro para
harmonizar e tornar possível o desenvolvimento humano.
1. Sociedade, relações e conflitos
A sociedade é o principal meio de interação
entre as pessoas. É nela que se iniciam todas as formas de
relação e de convivência, entre elas a convivência familiar,
escolar, profissional, dentre tantas outras. Consequentemente, é
onde também nascem as diferentes opiniões, condutas e
comportamentos, que podem levar a desentendimentos e
conflitos entre os membros que nela coexistem e convivem.
O conflito resulta da percepção da
divergência de interesses, é um fator
pessoal, psicológico e social, que
desagua no direito apenas por opção
política da organização social,
variando essa intervenção do Estado
conforme variam os demais fatores
históricos, políticos e geográficos179.
Em outras palavras, o conflito refere-se a toda
forma de posicionamento antagônico de duas ou mais pessoas
em face de um mesmo bem da vida. Contudo, nem todos os
conflitos são de interesse jurídico. Sendo espelho da sociedade,
o Direito se molda conforme ela se transforma,
178
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consequentemente muda-se o conceito de conflito conforme as
percepções e interesses sociais se modificam, alterando assim,
consequentemente, o tipo de conflito que será de interesse
jurídico, assim chamada a lide.
A lide ocorre quando alguém que tem
interesse em um bem da vida exerce
sua pretensão sobre esse bem, mas
encontra resistência por parte de
outrem. Nesse caso, a situação que
antes se apresentada apenas como um
simples conflito de interesses passa a
ser qualificada por uma pretensão
resistida.180
Nesta cadência lógica, a lide é mais do que o
conflito, englobando uma situação na qual além do
posicionamento antagônico entre as partes, há por uma delas
uma resistência face o bem da vida em questão.
Verificam-se, então dentro da sociedade, duas
situações distintas que ocorrem nas relações sociais, uma
harmônica e outra de conflito. E apesar de parecer, em uma
análise rápida, que a sociedade está em constante caos, em
verdade, a regra social é a paz, e o caos é a exceção.
A vida social normalmente é
harmônica,
disposta
de
modo
ordenado,
com
seus
sujeitos
procedendo pacificamente, limitando
sua própria liberdade para respeitar a
liberdade dos demais. Trata-se da
180
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convivência humana, que embora tenha
surgido naturalmente, tendo o homem
vivido antes em um estado de anarquia,
teria sido conquistada, segundo
Thomas Hobbes, mediante a elaboração de um contrato social181.
Assim quando existentes conflitos na sociedade
a preocupação sempre está em encontrar a solução, que deve
vir, de preferência, de forma célere e justa, trazendo às partes a
satisfação de retornar a harmonia da convivência social, sem
despender demasiadamente de seu tempo se debruçando sobre
o mesmo litigio.
Definida a sociedade, é coeso pensar que os
possíveis litígios que venham a surgir nunca são iguais. Ainda
que tratem de demandas semelhantes, são sempre
intrinsecamente vinculadas aos valores, culturas e
especificidades de cada uma das partes envolvidas no litigio.
Deste modo, não se pode considerar de forma
similar todos os litígios existentes no corpo social, posto que
cada qual tem uma demanda diversa e consequentemente não
deve ser indicado a todos eles a mesma forma de solução.
Conforme ensinamento de José Barbosa
Moreira182, ao pensar o conflito como uma patologia, visto ser
ele uma doença social que desestabiliza o fluxo natural e
harmônico do corpo social, não parece certo tratar de todos os
conflitos da mesma forma. Ao se diagnosticar uma doença,
inúmeras são as opções em mãos do especialista para alcançar
181
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a solução do problema, ou seja, a cura, variando desde
medicamentos, exames, cirurgia, conforme o quadro
apresentado pelo paciente.
Em resumo, se as doenças físicas não são todas
tratadas de uma mesma maneira para atingir a cura, não há
porque tratar da doença social, como o conflito e a lide, com
uma única forma de solução, devendo-se, pois buscar o meio
mais adequado para solucionar o caso de forma mais eficaz e
menos danosa, tendo-se em vista que o conflito pode ser de
grande benesse social.
[...] o conflito não é um mal em si
mesmo e são considerados como
aspectos inevitáveis e recorrentes da
vida. Têm funções individuais e sociais
importantes,
proporcionando
aos
homens o estímulo para promover as
mudanças sociais e o desenvolvimento
individual. O importante não é
aprender a evita-lo ou a suprimi-lo,
atitude que poderia trazer consequências danosas. Ao contrário, diante
do conflito, a atitude correta é encontrar uma forma que favoreça sua composição construtiva183.
Entende-se, então, que o conflito pode ser visto
como um meio de enriquecimento social, posto que é através
dele que podem ocorrer significativas mudanças sociais de
grande importância. Mas essa transformação do conflito em
183 CALMON, Petrônio. O Conflito e os Meios de sua Solução. Revista
Síntese de Direito Civil e Processual Civil. Vol. 12. P. 7/19. 2011.
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algo de fato construtivo e benéfico a sociedade, só pode ocorrer
se o litígio for tratado com a Atenção necessária para aplicar o
método que melhor enquadrado viabilize a restauração da paz
social.
Assim, não se deve considerar o conflito como
um mal social, visto que ele existe naturalmente na sociedade
sendo por vezes necessário para mudanças e transformações, e
sendo o conflito um modo de interação social, a forma pela
qual será resolvido produzirá efeitos diversos, a depender de
qual técnica utilizada184.
2. Meios de solução de conflitos
Existem inúmeros meios de solução de conflitos,
desde a autotutela ao processo judicial, apesar da primeira ser
vedada em nosso ordenamento jurídico, cabível de exceções,
cada um desses meios pode e deve ser utilizado de forma
coerente aplicando-os nas situações em que melhor se
enquadrarem almejando a melhor solução.
Com a vigência do CPC, o tema sobre os meios
adequados de solução de conflitos, ganhou grande espaço tanto
na lei como no meio acadêmico, sendo que, no cenário atual, já
está delimitado que tais meios não existem, tão somente, para
desafogar o judiciário ou servir de escape para reduzir o
trabalho dos magistrados, e sim para efetivar a solução dos
conflitos, aplicando o método mais adequado a cada caso.
Assim como a jurisdição não tem
apenas escopo jurídico (o de atuação
184

CAMBI, Eduardo; HAAS, Adriane; SCHIMTIZ, Nicole. Princípio da
Cooperação Processual e o Novo CPC. Revista dos Tribunais. Vol. 984. P.
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do direito objetivo), mas também
escopos sociais (como a pacificação) e
políticos (como a participação), assim
também outros fundamentos podem ser
vistos na adoção das vias conciliativas,
alternativas ao processo: até porque a
mediação e a conciliação, como visto,
se inserem no plano da política
judiciária e podem ser enquadradas
numa acepção mais ampla de
jurisdição, vista numa perspectiva
funcional e teleológica185.
Por conseguinte, entre os meios de solução de
conflitos têm-se os métodos de autocomposição,
heterocomposição e o jurisdicional186, assim, entendidos nas
palavras de Fábio Monnerat187:
[...] a autocomposição, que se
caracteriza por um acordo de vontades
entre as partes litigantes, voltando a
fazer cessar a pretensão ou a
resistência.
[...] a heterocomposição, pode ser
entendida como meio de resolução de
conflito de interesses que se caracteriza
por um acordo de vontade entre as
partes, com a participação de um
185 GRINOVER, Ada Pellegrini. Os fundamentos da Justiça Conciliativa. Revista
de Arbitragem e Mediação. V. 14. P.3/5. Edição Jul-Set/2007.
186
MONNERAT, Fábio Victor da Fonte. Introdução ao Estudo do Direito
Processual Civil. Editora Saraiva Jur. 3º edição. 2018.
187
Doutorando, mestre e especialista em Direito Processual Civil pela PUC-SP.
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terceiro imparcial, estranho á lide,
eleito ou aceito pelas partes, que
participa da resolução do conflito,
propondo ou viabilizando uma solução.
[...] método jurisdicional, que conta
com a participação do Estado-juiz, que,
como terceiro imparcial, impõe a
solução
independentemente
do
concurso de vontade das partes.
À vista disso, os métodos identificados
classificam-se pelo procedimento realizado, quer seja pelas
próprias partes que buscam a solução, quer seja por um terceiro
que propõe ou que impõe uma decisão a elas.
Em suma, os meios adequados de conflitos,
podem ser reconhecidos como meios apropriados de gestão e
solução de conflitos, visto que não substituem os tribunais, e
em alguns tipos de conflitos são mais eficientes na resolução e
podem ter um efeito preventivo em larga escala, promovendo à
utilização de métodos positivos de comunicação, que visam à
transformação do modo como as partes lidam com o litígio que
as envolve.
Diante de um caso concreto, devem ser
analisados todos os meios de solução que eventualmente
possam ser aplicados, e, por fim, se necessário, recorrer ao
Processo Judicial, que deve servir a concretização da justiça ou
à harmonização eficiente dos interesses188.

188

SCORSIM, Ericson Meister. Processo não pode ser um joguete à
disposição das partes. Artigo disponível em: https://www.conjur.com.br/2005set-08/processo_nao_joguete_disposicao_partes. Acesso em 20.06.18.
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3. Advogado e sua importante atribuição garantida
pelo artigo 133 da Constituição Federal
A Constituição Federal em seu artigo 133 189 ,
garante ao advogado um papel de atividade indispensável à
administração da justiça, sendo ainda inviolável por seus atos e
manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.
Esta
valiosa
atribuição
determina
a
indispensabilidade do advogado ao cumprir função essencial à
concretização da Justiça, mas muitas das vezes, a leitura do
artigo mencionado leva a interpretação errônea de que o
advogado seria indispensável, tão somente, ao processo.
Esclarecendo, apesar de constitucionalmente
garantido e de fato crucial a atividade do advogado no
ajuizamento de uma ação e no ambiente processual, ele não
está unicamente vinculado ao processo, em outras palavras, um
advogado antes do processo, tem outras tantas atribuições,
asseguradas pelo mesmo artigo da constituição, devendo
considerar todas as opções existentes de solução de conflito,
para aplicar no caso que seu cliente a melhor solução.
Advogar tem origem no latim
advocatus/advocare
e
significa
“interceder a favor de alguém” ou
ainda, aquele profissional legalmente
habilitado para atuar em juízo que é
“chamado, invocado, para ajudar”, a

189

189 Art. 133, CF. O advogado é indispensável à administração da
justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da
profissão, nos limites da lei.
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fim de efetivar direitos e deveres
garantidos na legislação vigente.190
A arte de advogar, antes mesmo da arte de
redigir petições com eloquência e de saber apresentar
argumentos fundados e firmes que levem ao convencimento do
juiz, está em defender, em interceder por alguém. Deste modo,
o intento do advogado deve sempre ser de buscar ao seu cliente
o melhor resultado para solução da lide, com a base de
pensamento em todos os meios de solução, não somente o
processo judicial.
Visto ser o processo judicial um meio, dentre
tantos outros, de solução de conflitos, é o advogado que tem o
primeiro escopo de apresentar ao seu cliente, que por muitas
vezes, desconhece qualquer outra forma de solucionar seu
litígio, outras formas que possam ser favoráveis e adequadas à
lide apresentada.
No ambiente jurídico, o advogado deve trabalhar
almejando sempre a importante atribuição que lhe foi
concedida pela Carta Magna, e assim, garantir ao seu cliente
que alcance a justiça e solucione seu litígio, restaurando a paz
social, ainda que não por meio de um processo judicial.
Antes mesmo de aconselhar ou orientar um
possível cliente ou até mesmo um colega que seja leigo no
assunto, o advogado deve pensar na melhor forma de
solucionar a questão, apresentando ao seu ouvinte tantos outros
meios de solução de conflito que podem ser aplicados ao caso.
Mas ainda que, após certa analise, conclua-se que o meio
judicial é o mais indicado para o caso em questão, deve-se
190

DALMAS, Tuany Dias. A função essencial do advogado perante o
Estado Democrático de direito. Artigo disponível em: http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=16232&revi
sta_caderno=13> Acesso em: 01.08.2018
154

dentro dele respeitar, entre outros princípios de grande estima,
o Princípio da Cooperação.
O advogado deve entender o Princípio da
Cooperação como uma norma de conduta capaz de irradiar
efeitos concretos por si só e que busca servir de critério
interpretativo da norma e dos atos praticados pelos sujeitos
processuais, concretizando o fundamento em diversas regras
constantes no CPC, que serão analisadas posteriormente.
Neste contexto, seguir o Princípio da
Cooperação não está, de forma alguma, relacionado como ser
um advogado “fraco” ou ingênuo, que passaria a outra parte
informações cruciais de seu caso, mas significa sim, ser legal a
tutela jurisdicional e a busca de uma decisão de mérito justa e
efetiva,
atingindo
a
essência
da
sua
profissão
constitucionalmente garantida.
4. O Processo Judicial
O Estado incumbido de zelar pela paz social
edita as normas que estabelecem os direitos, tal como
estudamos, entretanto é comum que as regras nem sempre
sejam claras e que dentro da gama de pluralidade de opiniões é
usual que existam conflitos, que conforme já explicado nem
sempre caracterizam um fenômeno processual, mas tão
somente sociológico.
Mas a partir do momento que este conflito tem
uma pretensão resistente e se torna uma lide, que pode ser
levada ao Judiciário, tem-se um fenômeno processual.
Quando o envolvido no conflito
procura o Judiciário, o processo tem
início, e é nesse ponto que intervém a
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ciência do processo, cujo fim é
perscrutar os mecanismos por meio dos
quais o Estado-juiz intervirá na
solução dos conflitos a ele levados191.
Assim, após analisadas as demais possibilidades
de solução de conflitos, e restando infrutíferas ou, caso seja
perceptível que o direito em questão deve ser levado de
imediato ao Judiciário, deve-se buscar então desta garantia
legal, com o acompanhamento de um advogado para
resguardar-lhe o direito e assim ajuizar uma ação.
Pois sendo o processo judicial um dos meios de
solução de conflitos, assim deve ser entendido e utilizado, mas
sempre tendo por base os princípios norteadores do
ordenamento jurídico, dentre eles o importante Princípio da
Cooperação, reforçado de forma incisiva pelo CPC.
O CPC, além de concretizar o Princípio da
Cooperação Processual, que atinge não somente o advogado
mas todas as partes envolvidas no processo, irradiou para
tantos outros artigos a influência dessa norma fundamental,
criando diferentes regras processuais essenciais ao bom
andamento do processo, como por exemplo192:
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GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito Processual Civil
Esquematizado. Inteiramente escrito a luz do Novo CPC. 6º edição. Editora
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MACHADO, Marcelo Pacheco. Princípio da cooperação e processo
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Art. 10 - Vedação de conhecer matéria de ofício
sem antes conceder a oportunidade de
manifestação das partes, evitando assim o arbítrio
do juiz e a chamada “decisão surpresa”;
Art. 205, II - Alerta no mandado de citação a
respeito do prazo de defesa sob pena de revelia,
visto que ninguém pode se escusar do
conhecimento da lei;
Art. 357, III - Alerta quanto á distribuição dos
ônus da prova, de forma que o juiz deve se
comunicar diretamente com as partes e exigir-lhes
a apresentação das provas de acordo com a
facilidade na sua respectiva obtenção;
Art. 282, §2º e 317 - Primazia do julgamento de
mérito e instrumentalidade das formas, visto que o
objetivo da jurisdição é aplicar o direito material
que só pode ser atingido quando há julgamento de
mérito;
Art. 191, §§ 1ºe 2º - Positivação do calendário
processual que uma vez aprovado pelas partes,
somente pode sofrer alteração das
datas
designadas mediante apresentação de justificativa
razoável com base no princípio da cooperação;
Art. 357, §3º - Refere-se ao saneamento
compartilhado do processo que atribui às partes
um poder de autorregulação, que não pode ser
abusivo de forma a parte insistir na produção de
um a prova ou na fixação de ponto controvertido
que não tenha justificativa razoável para o
processo;
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Art. 385 e 386 - Dever da parte em prestar
esclarecimentos claros e efetivos em depoimento
pessoal, sob pena de confissão;
Art. 396 e 399 - Dever de exibição de documentos,
ou seja, as partes devem apresentar em juízo as
coisas e os documentos que possuem e que, por
algum motivo, sejam relevantes para o julgamento
da causa;
Art. 246, §1º e art. 77 - Dever de manter
informações atualizadas sobre endereço eletrônico
no cadastro da Justiça;
Art. 455 - Dever do advogado de informar e
intimar da audiência a testemunha por ele arrolada;
Art. 321 - Dever de esclarecimento ou explicitação
por parte do juiz do motivo que levou à
determinação da emenda da inicial;

Tendo em mente as normas e deveres
estabelecidos pelo CPC para positivar o Princípio da
Cooperação e suas influências diretas, conforme apresentadas
em alguns exemplos acima, e visto que o processo foi
construído para reduzir a animosidade das litigiosidades
históricas, de forma a substituir os conflitos de armas e testes
da antiguidade pelo conflito de argumentos constitutivos de
discursos da modernidade193, fica claro que o processo judicial,
recebe nova roupagem com os conceitos e princípios
defendidos pelo CPC, em especial o Princípio da Cooperação
Processual.
193
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Deste modo, em face da nova realidade trazida
pelo art. 6º, do CPC 194 , torna-se necessário renovar
mentalidades com o intuito de afastar o individualismo do
processo, de modo que o papel de cada um dos operadores do
direito seja o de cooperar com a boa-fé numa eficiente
administração da justiça.
O processo deve sim, ser um diálogo entre as
partes e o juiz, e não necessariamente um combate ou um jogo
de impulso egoístico 195 . E ainda que hajam os debates e
posições contrárias que naturalmente surgem no decorrer do
processo, deve-se imperar, ao menos, o comportamento ético e
correto em todos os momentos da relação processual,
objetivando, a restauração da paz social.
5. Processo adversarial, inquisitivo e cooperativo
Fredie Didier Junior196 em seu artigo sobre “Os
três modelos de direito processual: inquisitivo, dispositivo e
cooperativo”, concluiu que a doutrina costuma identificar dois
modelos de estruturação do processo: o modelo adversarial e o
modelo inquisitorial.197
O primeiro modelo, também chamado de
modelo dispositivo, tem a forma de competição ou disputa,
pois trata-se de um conflito que se desenvolve entre dois
adversários, baseado no princípio do dispositivo, onde são
194

Art. 6º, CPC. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
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Advogado e mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia.
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DIDIER JUNIOR, Fredie. Os três modelos de direito processual:
inquisitivo, dispositivo e cooperativo. Revista de Processo. São Paulo. 2011.
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atribuídas as partes as principais tarefas relacionadas à
condução e instrução do processo.
Já o segundo modelo, apresenta-se como uma
forma de pesquisa oficial, no qual o órgão jurisdicional é o
principal protagonista e onde a orientação preponderante é de
que o magistrado detém o poder independentemente da vontade
das partes.
Apenas com está simples conceptualização notase que não existe no ordenamento jurídico possibilidade de
tratar do processo como sendo apenas adversarial ou apenas
inquisitivo, tendo em vista que ele sempre terá um pouco de
cada um desses modelos no decorrer de toda a demanda.
A “dispositividade” e a “inquisitividade”
podem manifestar-se em relação a vários
temas: a) instauração do processo; b)
produção de provas; c) delimitação do
objeto litigioso (questão discutida no
processo); d) análise de questões de fato e
de direito; e) recursos etc.
Nada impede que o legislador, em relação
a um tema, encampe o “princípio
dispositivo” e, em relação ao outro, o
“princípio inquisitivo”.
Por exemplo: no direito processual civil
brasileiro, a instauração do processo e a
fixação do objeto litigioso (o problema
que deve ser resolvido pelo órgão
jurisdicional) são, em regra, atribuições
da parte (arts. 128, 263 e 460, CPC). Já
em relação à investigação probatória, o
CPC admite que o juiz determine a
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produção de provas ex officio (art. 130 do
CPC)198.
Deste modo, durante o desdobramento do
processo este está ora mais ligado ao modelo dispositivo ora
com o modelo inquisitivo, dependendo da necessidade e do
momento processual em que se encontra.
Mas para além dos dois modelos apresentados, e
em especial com a nova abordagem do CPC, nota-se o
surgimento de um terceiro modelo: o modelo cooperativo, que
procura modificar a concepção do processo como um campo de
batalha entre as partes, buscando uma nova postura que
prestigia a democracia e o diálogo.
A construção do diálogo é uma
característica do modelo cooperativo [...].
Apesar de cada litigante possuir interesses
próprios e de fazer com que os seus
argumentos prevaleçam em juízo, a fim de
que as pretensões se sobressaiam em
detrimento dos da parte adversa, o
processo não se resume a uma mera
rivalidade entre autor e réu, pois deve se
preocupar com a melhor solução para o
conflito, para que se promova a justiça e a
pacificação social.199
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Assim, cabe às partes, ainda que na defesa de
seus interesses, agirem de modo a não causarem embaraços à
efetividade da prestação jurisdicional, bem como à duração
razoável do processo 200 , pois é de interesse público que o
processo transcorra em tempo razoável e de forma efetiva,
sempre na busca pela decisão de mérito.
6. Princípio da cooperação e os deveres das partes e
seus procuradores
O Princípio da Cooperação, previsto no artigo
6º, CPC, é uma norma fundamental, importado do Direito
europeu segundo qual o processo deve ser resultado da
atividade cooperativa triangular entre juiz e as partes (autor e
réu), conforme entende Elpídio Donizetti Nunes:
A moderna concepção processual exige
um juiz ativo no centro da controvérsia
e a participação ativa das partes, por
meio da efetivação do caráter
isonômico entre os sujeitos do
processo.201
Destarte, no modo cooperativo imposto pelo
CPC, a condução do processo deixa de ser determinada apenas
pela vontade das partes, bem como não está vinculada apenas à
“vontade” do órgão jurisdicional.
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De certa forma, o Princípio da Cooperação
implica um redimensionamento do Princípio do contraditório,
com a inclusão do órgão jurisdicional no rol de sujeitos do
diálogo do processo, e não um mero espectador do debate das
partes. Em suma, a norma processual, impõe uma conduta
cooperativa de qualquer sujeito processual, sem destaques,
conforme entendimento de Humberto Theodoro Júnior:
[...] não pode ser visto apenas como
garantia de audiência bilateral das
partes, mas que tem a função
democrática de permitir a todos os
sujeitos da relação processual a
possibilidade de influir, realmente,
sobre a formação do provimento
jurisdicional.202
Sendo assim, para que possa efetivamente dar a
cada um dos sujeitos do processo a participação igualitária e
oportunidade para se manifestar e apresentar em juízo seus
posicionamentos, o CPC apresentou em seu artigo 77203, um rol
202

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil.
Volume I. 58ª Edição. Editora Forense Ltda. P. 81. 2017
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exemplificativo de deveres das partes, seus procuradores e de
todos aqueles que de alguma forma participem do processo.
Os deveres das partes e seus procuradores em
relação ao Princípio da Cooperação apesar de previstos e
espalhados em inúmeros artigos do CPC, cujo alguns exemplos
já foram apresentados, estão previstos no rol do art. 77, do CPC
que engloba desde apresentação dos fatos conforme a verdade;
a não formulação ou apresentação de defesa destituída de
fundamentos; a não produção de provas ou de prática de atos
inúteis ao processo; dever de cumprir com exatidão as decisões
jurisdicionais e não criar embaraços a sua efetivação; declinar
no primeiro momento que lhes couber e sempre que houver
qualquer alteração o endereço residencial ou profissional para
receber intimações; e não praticar inovação ilegal no estado de
fato de bem ou direito litigioso.
Ante essa nova realidade torna-se necessário
renovar mentalidades com o intuito de afastar o individualismo
do processo, de modo que o papel de cada um dos sujeitos do
processo e em especial dos operadores do direito, seja o de
cooperar com boa-fé numa eficiente administração da justiça.
7. Princípio da Cooperação e a atuação do advogado
A tolerância é uma das virtudes que deve ser
constantemente exercitada, em especial no ramo da advocacia,
visto que para ser tolerante não basta uma boa formação

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o
endereço residencial ou profissional onde receberão intimações,
atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação
temporária ou definitiva;
VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito
litigioso.
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jurídica, mas também um elevado senso humanista e ético204. É
oriundo do processo que cada parte defenda seu ponto de vista,
crendo que a verdade esteja contigo, e nunca com o outro, mas
tal concepção não deve ser tamanha a ponto de afetar a
capacidade de ser tolerante e ético com seu “adversário”.
Piero Calamandrei 205 , em sua clássica obra
“Eles, os Juízes, vistos por um advogado”, faz uma
comparação entre a verdade e um famoso quadro da The
National Gallery206, de Londres, do pintor Champaigne, em
que o cardeal Richelieu é retratado em três poses diferente.
O quadro retrata o cardeal de forma que no
centro da tela ele é visto de frente, e nos dois lados é retratado
de perfil olhando para a figura central, e apesar de ser apenas
um modelo na tela, em uma primeira analise parece-nos que
três pessoas diferentes conversam entre si. Esta ilusão se dá em
razão da diferença da expressão cortante das duas meias faces
laterais e, mais ainda, o caráter tranquilo que resulta, no retrato
do centro, da síntese dos dois perfis.
Assim é o processo. Os advogados
indagam a verdade de perfil, cada um
aguçando o olhar por seu lado;

204 TASCA, Flori Antônio. Ser Advogado: sexto mandamento. Artigo
disponível
em:
https://fatasca.jusbrasil.com.br/artigos/295290939/seradvogado-sexto-mandamento?ref=serp. Acesso em 15.06.2018.
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somente o juiz, que está sentado no
centro, a encara, sereno, de frente.207
Diante da importância constitucional que o
advogado tem na busca da justiça e consequentemente no
ajuizamento e no decorrer do processo, que é uma das formas
de se buscar justiça em nosso ordenamento jurídico, é crucial
que ele tenha paixão pela causa que defende, mas não deve
nunca deixar sua paixão sobrepor seu comportamento ético e
profissional, para que não se torne intolerante e nem gere
consequências inexoráveis para o processo e até mesmo para as
partes.
Tendo em vista que em regra, num processo as
partes apresentam argumentos contrários e conflitantes, cada
qual defendendo a “sua verdade”, é imperativo aprender a
tolerar: tolerar a verdade do outro, como gostaríamos que a
nossa fosse tolerada, parafraseando Eduardo Juan Couture208.
A tolerância é a forma de manter a paz social e
por vezes a forma de repara-la. A sociedade se mostra como
uma construção constante de valores, culturas e opiniões
diversas, o que não significa que tais ideias ao serem colocadas
em conflitos de contrapontos devam ser tratadas com
indiferença ou distanciamento, mas sim que devem ser
trabalhadas diariamente para que se tornem, caso sejam ideias
transformadoras e de boa índole, convicções e quem sabe até
mesmo princípios norteadores de uma ordem jurídica e social.
Busca-se, assim, demonstrar que é intrínseco ao
meio social, rico em diversidade, a existência de conflitos e
207
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litígios, devendo estes serem sempre tratados com o cuidado e
atenção devidas visto que cada qual tem influência na
sociedade sendo que a forma como for solucionado também
repercutirá no meio social, e a tolerância uma das melhores
formas de iniciar esse tratamento a cada um dos conflitos
existentes.
E assim, ainda que o método de solução do
conflito seja o processo judicial, não é por estarem em juízo
que devem ser perdidos os importantes valores que norteiam a
sociedade como um todo, independentemente do litígio que
possa existir, deve-se manter a conduta ética e justa embasada
pelo princípio da cooperação de não tornar o processo moroso
ou retarda-lo por meio de condutas desnecessárias ao processo.
E além da importância do Princípio da
Cooperação para a efetivação da maior tolerância e
funcionalidade efetiva e justa do processo, ao estudar a
doutrina209, nota-se que muito se vincula o referido princípio,
diretamente ao magistrado, relacionando-o aos deveres do juiz,
dentre eles, dever de esclarecimento, dever de consulta, dever
de prevenção, dever de auxilio e dever de correção e
urbanidade.
Mas, este princípio não deve ser assim limitado,
em verdade, deve ser adotado também, pelos advogados, que
são os primeiros a ter conhecimento do caso e logicamente a
ter contato com o cliente. Contato este que permite ao
advogado conhecer de prontidão quais seriam os melhores
meios para alcançar a almejada paz social, com o fim do litígio,
e sendo o meio escolhido o processo judicial, deve sempre ser
pautado na aplicação do Princípio da Cooperação.
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Ainda que legítimo o trabalho do advogado em
postular e sempre buscar a decisão mais favorável ao seu
cliente, isso não significa, entretanto, que o advogado possa
mentir, esconder provas ou ainda crias situações que atrasam o
bom andamento do processo, conforme prevê os deveres das
partes e seus procuradores no art. 77, do CPC. Além disso, é o
advogado que por ter esse primeiro contato que tem a
oportunidade de trabalhar a mudança e pensamento social que
define e entende o processo como sendo a única opção cabível
da solução de um conflito.
Com a redação do art. 6º, o Código de Processo
Civil exige um comportamento das partes pautado nos padrões
razoáveis de conduta, quais sejam, de fazer salvo o que a lei
proibir, levando em consideração as legítimas expectativas
estabelecidas em relação aos demais sujeitos processuais,
sempre pautados pela boa-fé objetiva.
O importante é ressaltar que esse
princípio não exige das partes nem do
juiz o inexigível. Estamos falando, aqui,
apenas de limitações ou modulações ao
exercício de direitos e de poderesdeveres processuais, muitos dos quais
já existiam em nosso ordenamento,
vindo aplicados há muito tempo210.
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Em resumo, não busca o referido princípio
exigir das partes ou do juiz um comportamento pautado em
ilusões de total concordância entre partes que litigam entre sim,
mas sim em manter entre elas o comportamento ético e
elegante que a própria profissão possui e que lhe é garantida
pela Constituição Federal, como indispensável à justiça,
devendo assim fazer jus a tal definição e respeitar e aplicar o
princípio da melhor forma viabilizando o melhor andamento
processual e almejando a restauração da paz social por meio de
uma decisão de mérito justa e efetiva.
Conclusão
Elucido assim, que o presente artigo teve como
intuito analisar as novas atribuições apresentadas pelo CPC
com a positivação do Princípio da Cooperação, em seu artigo
6º, reforçando a importância de sua aplicação na conduta de
todos aqueles que de alguma forma participem do processo, em
especial os advogados.
Reconhecido pelo ordenamento jurídico
brasileiro, o referido princípio enaltece a garantia
constitucional do advogado como profissional indispensável à
justiça, o qual tem por escopo apresentar às partes formas de
soluções de conflito adequadas a cada caso, e não apenas o
processo judicial.
Buscando-se as soluções fora da seara do
processo estatal, obtemperamos também que as praticas de
soluções alternativas não retiram do profissional nenhuma de
suas garantias, haja vista que seu trabalho não esta vinculado
apenas ao ajuizamento de ações, mas igualmente buscar uma
decisão justa e efetiva em tempo razoável dentro ou fora de um
processo, contribuindo para a consolidação de uma cultura de
paz muito menos conflituosa.
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Posto que, ao enxergar a sociedade como um
todo, um meio harmônico de vínculos de inúmeros indivíduos,
deve-se ter em mente que toda e qualquer atitude afeta a
sociedade e invariavelmente afetará seu causador, pois todos
fazem parte de um mesmo sistema. Assim, aplicando
efetivamente o principio e os valores dele decorrentes, a
tendência é que o processo de fato, se torne mais justo, célere e
eficiente.
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Reuel Formaggi da Silva211
Resumo: Esta é uma reflexão sobre o
Sistema de Múltiplas Portas de Acesso
à Justiça na sociedade, procurando
adequar o conflito à forma mais
apropriada para respectiva resolução,
com o objetivo de pacificação social e
exercício da cidadania.
Palavras Chave: Sistema Múltiplas
Portas - Acesso à Justiça - Conflitos.

A grande diversidade das relações sociais atuais
e o crescente aumento dos conflitos, juntamente com a
globalização e a crise estatal, têm demonstrado que o modelo
tradicional de resolução de conflitos não está acompanhando os
interesses da população.
Nesse sentido, após uma contextualização da
sociedade, dos seus conflitos e o sistema estatal atual, é
necessária uma discussão acerca da crise de efetivação da
prestação jurisdicional e de seus desafios no alcance do acesso
à justiça.
Para isso, é importante a política pública
denominada Sistema Múltiplas Portas, a qual consiste na
211
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possibilidade de implementar um mecanismo que melhor se
adeque às especificidades da demanda, junto ao Poder
Judiciário, com o intuito de otimizar a prestação jurisdicional.
O Sistema Múltiplas Portas advém dos Estados
Unidos, como um mecanismo de tratamento de conflitos, cujo
objetivo é encaminhar a demanda para o procedimento mais
adequado. Mesmo havendo, já naquela época, descontentamento geral da população com a administração da justiça, o
professor Frank Sander, da Universidade de Harvard, em uma
conferência no ano de 1976 (Varieties of Dispute Processing),
defendeu a ideia de introduzir na esfera do Poder Judiciário
americano, mecanismos alternativos para resolução e
tratamento de conflitos, antes de ajuizar a ação ou no curso da
lide. Foi assim que nasceu o Sistema Múltiplas Portas.
Sander destacou que haveria a possibilidade de
impedir o surgimento de novas disputas por meio de alterações
adequadas na lei. Para ele, seria importante minimizar os
conflitos com maior ênfase na lei preventiva. As pessoas
deveriam ser instruídas por seus advogados a antecipar as
diferentes eventualidades, buscando, através da elaboração e do
planejamento rápido, uma forma de resolver seus litígios com
maior antecedência. Mas a principal contribuição de Sander,
foi buscar formas alternativas de tratamento dos conflitos,
afastando o procedimento contraditório e litigioso.212
O professor tinha também a preocupação de
desenvolver um sistema de justiça que fosse mais eficaz em
lidar com o conjunto completo de disputas que surgiam perante
os tribunais. Admitindo o Sistema Múltiplas Portas, o objetivo
central é oferecer o tratamento adequado para a demanda, de
forma efetiva, célere e de custo baixo. O modelo disponibiliza
212
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mecanismos de tratamento do conflito para processos trazidos
até o Poder Judiciário.
Primeiramente é feita uma avaliação, através de
pessoas especializadas, a fim de identificar para as partes qual
instrumento, ou "porta", que tratará o conflito, será mais
adequado àquela situação. No procedimento, a pessoa, diante
do Poder Judiciário, passa por uma triagem de verificação de
qual possível mecanismo seria o mais recomendável para o
conflito, sendo provável o direcionamento primeiramente para
a porta da administração pública ou para uma das portas de
tratamento, antes de ser encaminhado à Justiça. Assim,
dependendo dos aspectos que envolvam o conflito, seja
emocional ou financeiro, ele poderá ou não ser encaminhado
para a conciliação.
O Sistema Múltiplas Portas busca a
adaptabilidade processual para que se consiga um tratamento
adequado para os casos concretos. Essa característica revela-se
como importante na conscientização sobre as possibilidades
ensejadas pelas técnicas diferenciadas.
Segundo Ivan Machado Barbosa:
[...] a ideia desse mecanismo é
racionalizar ainda mais a resolução
das controvérsias por meio da busca do
procedimento mais adequado para
tanto. A solução mais adequada para
controvérsias é a que combina menores
custos financeiros e emocionais, efeitos
positivos para o relacionamento no
qual surgiu a controvérsia, maior
satisfação das partes com os resultados
(incluindo aqui a satisfação dos
interesses e a percepção de justiça na
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composição da lide) e ademais impede
o reaparecimento da questão, isto é,
assegura a durabilidade da solução e a
capacidade de evitar que a mesma
controvérsia surja entre outras pessoas
do mesmo meio.213
Portanto, o Sistema Múltiplas Portas tende a
racionalizar o tratamento das controvérsias, na medida em que
disponibiliza diversificados procedimentos, de modo a alcançar
êxito para uma possível solução do conflito.
Ao tratar do conflito, convém mencionar a
diferenciação entre as expressões “resolução” e “solução”.
Quando se faz referência à “solução”, entende-se que o conflito
será extinto, não importando como esse processo se dará, ou
seja, se de forma legítima ou ilegítima, legal ou ilegal. Em
relação à “resolução”, na seara civil, o termo é empregado para
expressar a extinção contratual fundada no descumprimento
por uma das partes.214
Nessa perspectiva, adota-se a expressão
“tratamento” em vez de “resolução”, justamente por se
entender que os conflitos sociais não são “solucionados” pelo
Judiciário no sentido de resolvê-los, suprimi-los ou esclarecêlos. É importante dizer que a supressão dos conflitos é
relativamente rara. Assim como relativamente rara é a plena
resolução dos conflitos, isto é, a eliminação das causas, dos
contrastes que os originaram.
213

BARBOSA, Ivan Machado. Fórum de Múltiplas Portas: uma proposta de
aprimoramento processual. In: AZEVEDO, André Gomma de (Org.).
Estudos em Arbitragem, Mediação e Negociação. v. 2. Brasília: Ed. Grupos
de Pesquisa, 2003. Disponível em:
http://vsites.unb.br/fd/gt/Volume2.pdf>. Acesso em: 06 abril. 2018.
214
SPENGLER, Fabiana Marion; SPENGLER NETO, Theobaldo. Op. Cit.
176

Nesse caso, a expressão “tratamento” torna-se
mais adequada enquanto ato ou efeito de tratar ou medida
terapêutica de discutir o conflito, em busca de uma resposta
satisfativa.
No Sistema Multiportas há várias possibilidades:
negociação, mediação, conciliação e arbitragem.
A negociação é considerada a porta mais
marcante de tratamento do conflito. É o diálogo entre os
envolvidos, com o objetivo de resolvê-lo amigavelmente. Um
dos envolvidos procurará convencer o outro a chegar a um
acordo que lhe seja favorável, mas é consciente de que jamais
conseguirá êxito se não puder convencê-lo de que a proposta
trará benefícios a ambos. É uma atividade inerente à condição,
caracterizada pela conversa direta entre os envolvidos, sem
intervenção de terceiro para auxiliar.
Outro tipo de “porta” é a conciliação. Este tipo
de tratamento do conflito é o mais frequente, habitual e
conhecido. A conciliação é o mecanismo no qual um terceiro
interlocutor apresenta possíveis respostas à demanda, fazendo
com que os envolvidos as aceitem ou não. Poderá haver o
debate entre as partes; contudo, o terceiro limitará as propostas
de modo a conciliar o conflito. O conciliador faz sugestões
incentivando as partes para a realização do acordo. Nessa
“porta”, o profissional intervém por meio da escuta e da
investigação, expondo vantagens e desvantagens das propostas,
buscando o acordo.215
No Brasil, o procedimento é predominantemente
um fenômeno judicial, pelo qual as partes são conduzidas a um
terceiro rumo, ou seja, à obtenção de um acordo para que haja a
extinção do processo. Era um método já previsto numa das
215
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primeiras Cartas Magnas, no artigo 161 da Constituição
firmada por Dom Pedro I, no ano de 1824, no tempo do Brasil
Império.
Podendo ser extrajudicial ou judicial, a primeira
depende exclusivamente da vontade das partes e pode ser feita
a qualquer momento. Já a segunda, pode ser facultativa, na
qual as partes tomam a iniciativa, ou, ainda, obrigatória, na
qual ela apresenta como dever do juiz. Logo, a conciliação
pode operar-se tanto no âmbito de uma demanda judicial,
quanto em instituições privadas voltadas à resolução de
conflito, como, por exemplo, as Câmaras de Conciliação e
Arbitragem.
Outra forma de acesso à justiça pelo Sistema
Multiportas é a mediação. Inicialmente, a mediação nasceu
como uma porta de tratamento do conflito apresentada para
conscientização do problema, transformação e abertura do
diálogo, sempre por intermédio do agir comunicativo do
consenso. Trata-se, destarte, de um instrumento de tratamento
do conflito cujo objetivo é facilitar o diálogo dos envolvidos,
sem regras precisas. É vista, ainda, como uma forma de
pacificação de conflitos e, muitas vezes, é confundida com a
Conciliação.
Cabe observar que o mediador é um terceiro
ausente de pré-julgamentos, valoração e crenças, devendo
também manter-se equidistante das partes; isto é, sem realizar
nenhum tipo de vínculo com elas. A mediação é a negociação
realizada com o auxílio de um terceiro. O mediador, ao
contrário do árbitro ou juiz, não tem poder para impor um
resultado na disputa das partes.
Outra possibilidade de acesso à justiça é por
meio da arbitragem. Esta é o mecanismo pelo qual as partes
escolhem um terceiro, independente e imparcial, denominado
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árbitro, sendo este encarregado de proferir uma decisão
equivalente a uma sentença judicial.216
Historicamente, a arbitragem é considerada
milenar, pois há registro de seu emprego no ano 3000 a.C., na
Babilônia, onde era utilizada para dirimir conflitos entre
Estados soberanos. Em relatos históricos, seu uso era constante
na Grécia e na Roma antigas. Já na Idade Média, sua utilização
foi ampla, sobretudo, entre os cristãos, que não confiavam na
justiça laica e recorriam à arbitragem para solucionar conflitos
entre seus seguidores.
No Brasil, o instituto arbitral sempre esteve
presente no ordenamento jurídico, desde o tempo do Brasil
Colônia, mediante as ordenações do Reino de Portugal. O
procedimento era disciplinado, também, no Regulamento 737 e
no Código Comercial, ambos de 1850, bem como no Código
Civil de 1916 e nos Códigos de Processo Civil de 1939 e 1973.
No entanto, era considerado “letra morta” em face de sua pouca
utilização.217
Posteriormente, o quadro jurídico começou a
mudar pelo advento da Lei 9.307/96, na qual a arbitragem
passou a ser efetivada e impulsionada ante a significativa
mudança nos obstáculos que a dificultavam, tais como: a
dispensa da homologação da sentença arbitral, que passou a ter
a mesma eficácia da sentença judicial; o efeito vinculante da
cláusula compromissória para instaurar a arbitragem, efeito
este inexistente anteriormente; a dispensa da dupla
homologação para o reconhecimento e a execução das
sentenças arbitrais estrangeiras.
216
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Nota-se, nos últimos anos, que a arbitragem vem
crescendo e mostrando resultados surpreendentes. Nasce como
mecanismo de tratamento de conflitos que vem corroborar com
a participação e inclusão social.
A Política Judiciária Nacional de Tratamento
Adequado de Conflitos de Interesse tem como objetivo a
utilização de mecanismos denominados “alternativos”,
mencionando a conciliação e a mediação como meios de
mudança de mentalidade dos operadores do Direito e das partes
para a obtenção do escopo da jurisdição que é a pacificação
social.
Oportuno destacar que, normalmente, utiliza-se
a expressão mecanismos “alternativos” por eles não serem os
tradicionais, ou seja, não são aqueles do Judiciário
propriamente dito. No entanto, defende-se que tais mecanismos
são complementares e consensuais, já que priorizam a
pacificação social e a harmonia das pessoas. Os métodos
colocados como “alternativos” são, na verdade, importantes
instrumentos de qualificação do Judiciário, uma vez que para a
realização do princípio constitucional do acesso à Justiça,
haveria uma complementariedade entre a solução adjudicada,
típica do Poder Judiciário, e as soluções não adjudicadas.
Para Cappelletti218, a expressão “alternativos”
costuma ser vinculada de forma estritamente técnica, relativa,
sobretudo, a mecanismos extrajudiciais ou não judiciais de
solução de conflitos. Todavia, salienta-se que tal sentido não é
o único e deve ser interpretado de forma ampla, já que tal
análise se faz ante o quadro de movimento universal de acesso
à Justiça.
218
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Dessa forma, a verdadeira justiça só se alcança
quando os conflitos se resolvem pelo consenso, pois não se
alcança a paz resolvendo só parcela do problema
(controvérsia); o que se busca é a pacificação do conflito com a
solução de todas as questões que envolvam o relacionamento
entre os interessados.
Na adoção do Sistema Múltiplas Portas, o
objetivo central é oferecer o tratamento às peculiaridades da
demanda, de forma efetiva, célere e de baixo custo. O sistema
disponibiliza mecanismos de tratamento e solução do conflito
para processos trazidos até o Poder Judiciário.
Com efeito, o verdadeiro acesso à Justiça
abrange não apenas a prevenção e a reparação de direitos, mas
a realização de tratamentos negociados e o fomento da
mobilização da sociedade para que possa participar ativamente
dos procedimentos de tratamento de disputas como de seus
resultados. O consenso insere-se como prática para o
tratamento dos conflitos e a proposta é ampliar o sentido de
jurisdição como participação efetiva no atendimento desses
conflitos no espaço público, sem afastar a jurisdição
tradicional. É a possibilidade comunicativa do entendimento
como legitimadora da decisão consensual.
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Stella Ferreira Lopes da Silva219
Resumo: Este ensaio traz reflexões
sobre a função social da sistemática
processual
civil
brasileira
de
resolução de conflitos, mantendo foco
na implementação da efetividade pelo
sistema multiportas de acesso à
justiça.
Palavras-chaves:
Efetividade
–
Sistema Multiportas – Acesso à
Justiça – CPC/15.

Quando se pretende estudar sobre o conceito de
função social, existe a necessidade de tomar a devida cautela
acerca da delimitação de tal instituto, haja vista sua vasta
amplitude no ordenamento jurídico brasileiro.
Considerando isto, a presente escrita visa
correlacionar a função social dos magistrados frente a nova
visão de processo trazida pelo Código de Processo Civil de
2015, bem como a medida da sua efetividade quando se discute
a respeito do acesso à justiça.
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O conflito é da natureza das relações humana.
Da análise histórica acerca do convívio em sociedade, das mais
primitivas às mais complexas, nota-se que as desavenças são
inerentes à essência dos homens, que na concepção de Thomas
Hobbes é mau no seu estado de natureza, daí a máxima “o
homem é o lobo do homem”220, gerando a necessidade de um
Estado forte para controlar e ordenar a convivência, fruto de
um contrato social.
A cultura contemporânea do Estado-Juiz se
perfaz a partir desse pensamento. Com a função de substituir a
vontade das partes pela vontade da lei, o Juiz tem o poderdever221 de dizer o direito visando à justiça.
Incluso nos direitos de terceira dimensão222, o
direito fundamental de acesso à justiça (CF/88 art. 5º, XXXV)
tem por escopo conceder às pessoas um arcabouço de garantias
processuais, tendo por finalidade o efetivo direito do ser
humano usufruir as benesses de um ordem jurídica justa, não se
restringindo ao monopólio jurídico estatal.223
Com efeito, o acesso à justiça está intimamente
ligado à justiça social. Pode-se até afirmar que tal direito é a
ponte entre o processo e a justiça social, exigindo decisões
justas para que os indivíduos e a sociedade mantenham paz
social.224
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A garantia constitucional em análise impõe aos
poderes públicos o compromisso com o fornecimento de uma
tutela jurisdicional de qualidade, capaz de solucionar o conflito
de modo adequado, correspondendo aos valores essenciais do
Estado democrático de Direito.
O fato, porém, é que a garantia supracitada não
vem sendo adequadamente realizada com a só atuação da
tradicional atividade judicial, pois sua prática e estrutura não
possuem condições para efetivamente responder à demanda
social, gerando um excesso de burocracia e litigiosidade,
absolutamente obsoleto.225
A visão do CPC/15 vem ao encontro dessa
lógica, pois uma das fortes premissas que orientam o novo
processo é aproximar a procedimentalidade à busca da verdade
real, não mais focada, pela verdade formal, como acontecia no
CPC/73.
Outra premissa que orienta o CPC/15 é a
simplificação do processo como um todo. A intenção, nesse
caso, é tornar a instrumentalidade mais fácil de ser entendida e
trabalhada, bem como mais rentável e célere, fazendo do
acesso à justiça algo mais eficiente para os litigantes. Como
exemplos, podemos citar a unificação dos prazos processuais
para 15 dias úteis, assim como a reforma da tutela cautelar,
prevista no artigo 294 e seguintes da nova lei adjetiva, que
reduziu quase cem dispositivos em relação ao texto do CPC
revogado.
Dessa linha de pensamento é que parte o
CPC/15, propondo uma maior visibilidade ao sistema
multiportas de acesso à justiça, que por sua vez garante toda
uma engrenagem voltada à solucionar conflitos de maneira
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simples e eficaz, reestabelecer a comunicação entre os
indivíduos envolvidos.
Isso obviamente altera a forma de atuação do
Estado-Juiz, que agora passa a ter que observar o princípio da
cooperação processual juntamente com as partes, no sentido de
que, tendo conhecimento técnico e empírico sobre os temas
recorridos, possa o magistrado orientar o melhor caminho para
a solução, não abrindo mão de sua imparcialidade.
Com base no princípio da cooperação, expresso
no artigo 6º226 do CPC/15, todos os indivíduos do processo
devem cooperar entre si para que se obtenha a melhor e mais
rápida tutela jurisdicional possível, aplicando-se esse
dispositivo de maneira mais incisiva ao julgador da causa.
Deveras, o juiz deve ser visto neste contexto
muito mais como um agente colaborador para a efetiva
prestação jurisdicional, com obrigações nesse sentido, do que
propriamente uma figura isolada, que decide sem qualquer
participação das demais partes.
Atualmente, exige-se que o magistrado seja mais
participativo, chamando a atenção dos litigantes para seus
deveres e, ao mesmo tempo, cooperando para que no final o
resultado seja concreto, promovendo, se possível, o consenso
entre as partes.227
Por isso que existe a intenção de entregar para
os cidadãos um sistema mais amplo de acesso à justiça, não
sobrecarregando ainda mais a engrenagem do Judiciário, ainda
mais porque inúmeras questões podem ser resolvidas de
maneira mais benéfica por outros métodos, mais adequados.228
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Nas palavras de Petrônio Calmon, antes de ser
abordado o papel do Poder Judiciário, como estrutura, na
política nacional de incentivo aos mecanismos para a obtenção
da autocomposição, é relevante reforçar o papel de cada juiz,
individualmente, na atividade conciliativa. Como terceiro
imparcial, o próprio magistrado, como terceiro imparcial, tem
que colaborar com as partes na obtenção da solução
consensual. Neste caso, o juiz não atua em sua principal função
de representante do Estado para decidir coercitivamente em
substituição aos interessados, mas sim, como a pessoa que
facilita, ajuda, ou mesmo persuade partes a chegarem a um
consenso, pois são elas próprias quem formulam os termos em
que decidem pôr fim ao conflito.229
Levando em conta essas ponderações, podemos
dizer, então, que o objetivo da sociedade é viver em harmonia,
sendo o litigio é exceção. O ponto negativo a esta afirmação é
que nossa cultura está impregnada da cultura adversarial. O
conflito é inerente à sociedade, mas por opção política do
legislador ele quase sempre desemboca no Poder Judiciário,
que historicamente se apresenta com a principal forma de
solução.230
É preciso enfatizar que a atividade judicial tem
também por escopo a obtenção da solução autocompositiva.
Não por acaso, o CPC/15 preceitua que somente se frustrada a
tentativa de acordo, o juiz deverá decidir impositivamente.
Embora sua função precípua seja decidir coercitivamente, a
autocomposição, com certeza, é inerente à sua atividade.
Desde logo, convém reafirmar que o
compromisso da função social que se confia ao órgão judicante
não implica, por automático, o juiz transpor os limites do seu
229
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ofício e investir-se no papel de advogado de um dos
contendores.231
Ao materializar os atos jurisdicionais, tem o
magistrado à possibilidade de concretizar os enunciados
constitucionais e atingir os fins sociais da lei e as exigências do
bem comum, adequando-se á realidade social.
Em termos finais, estranho seria se não houvesse
um novo papel a ser desempenhado pelos juízes frente à
aplicação do CPC/15. As novidades trazidas pelo novo diploma
processual não só repercutiu efeitos sobre a tutela cível, como
também sobre todo ordenamento jurídico, inclusive nas searas
administrativa, tributária e penal.
O foco do CPC/15 passou de uma visão marcada
pelo litígio e pelo acirramento entre as partes, para um outro
voltado ao relacionamento entre elas. Valoriza a conservação
de vínculos, sobretudo, a viabilização do consenso, permitindo
novas atuações jurisdicionais, reafirmem a força e a eficácia da
Constituição Federal, especialmente o direito fundamental do
acesso à justiça.
Abandonando o procedimentalismo acentuado,
que dirigia o processo civil da égide do CPC/73, o Código de
Processo Civil de 2015 se contrapõe ao que vinha sendo
executado, fixando-se como marco histórico. É o Código
Processual geral promulgado após a redemocratização do
Brasil. Objetiva dar maior efetividade aos preceitos da Lei
Maior, com especial atenção aos direitos e garantias
fundamentais, sendo muitos deles expressos pela primeira vez
em seu texto.
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A garantia de acesso à justiça, neste contexto,
não pode ser compreendida como se fosse apenas a garantia à
justiça imposta. Fazer justiça é dar proporcional solução para
os conflitos e, mais do que isso, proporcionar pacificação
social. Os mecanismos presentes no sistema multiportas de
acesso à justiça surgem com essa finalidade: garantir a
verdadeira pacificação social.
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Resumo: A cultura da sentença,
atualmente, possui grande poderio sobre
as decisões judiciais, levando-as para
uma resolução litigiosa. São crescentes,
porém, as soluções por meio da cultura
da paz, pela qual a mediação e a
conciliação introduzem possibilidades
para uma solução favorável à autonomia
e empoderamento das partes.
Palavras chave: mediação – conciliação
– pacificação – conflito - judicial

Todo e qualquer ser humano possui – ou deveria
possuir – o direito fundamental ao acesso à Justiça. A
Declaração Universal dos Direitos do Homem assegura esta
prerrogativa, garantido, ainda, que a democracia, valor
fundamental e indispensável em um Estado Democrático de
Direito, seja observado pelos Entes Políticos.
Mauro Cappelletti e Bryant Garth afirmam que o
acesso à justiça deve ser encarado como requisito fundamental
– mais básico dos direitos humanos – de um sistema jurídico
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moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas
proclamar os direitos de todos.233
É inquestionável que seja culturalmente comum
relacionar uma dessas garantias, tal qual a justiça, ao sistema
judiciário, ainda mais no momento em que há, de fato, um
conflito – seja ele de natureza simples ou complexa.
Entretanto, nos últimos tempos, acarretou-se um acúmulo de
litígios, gerando a necessidade de uma nova abordagem para
suas soluções.
Tais abordagens são crescentes no Brasil e cada
vez mais provam seus êxitos. Todavia, o veredicto do juiz
ainda ganha destaque, em razão do seu prestígio e autoridade.
Mas não só de costume que se é construída essa
cultura. A falta de informação e o pragmatismo dos
profissionais fazem com que o Acesso à Justiça mire apenas o
contencioso. O próprio acadêmico, em sua graduação, é
doutrinado para seguir com o embate, eis que as faculdades de
Direito, em sua quase totalidade, não proporcionam disciplinas
que visem soluções baseadas em métodos autocompositivos,
como, por exemplo, a mediação e conciliação.
Ressaltando essa realidade, o Professor Kazuo
Watanabe234 aduz que:
Além do aspecto cultural indicado, o
grande obstáculo à utilização mais intensa
233
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da conciliação e mediação é a formação
acadêmica dos nossos operados do direito,
que é voltada, fundamentalmente, para a
solução dos conflitos por meio de processo
judicial, em que é proferida uma sentença,
que constitui a solução imperativa dada
pelo representante do Estado. O que se
privilegia é a solução pelo critério do
“certo ou errado”, do “preto ou branco”,
sem qualquer espaço para a adequação da
solução, pelo concurso da vontade das
partes, à especificidade de cada caso.235

Juan Francisco Mejias Gomez afirma que nas
universidades é ensinado que a quantidade de processos
vitoriosos possui maior importância que a quantidade de pleitos
evitados ou obtenção de acordo entre as partes, no que tange à
avaliação qualitativa jurídica dos advogados.236
Kazuo Watanabe também explica que alguns
juízes se sentem limitados para escolher a conciliação como
método de resolução por medo do julgamento dos demais
colegas de profissão – que avaliam suas promoções segundo a
prolação de suas sentenças – e, ainda, esclarece que mesmo
havendo um avanço na área de arbitragem, após a Lei
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de

9.307/96, poucos foram os investimentos profissionais voltados
aos métodos alternativos de solução de controvérsias.237
Tem-se, então, a partir das questões
supracitadas, a formação da cultura da sentença, isto é, pela
expansão burocrática e morosa da nossa máquina estatal,
chamada de “processo judiciário”. É uma consequência da
modernidade que, claramente, trás com ela um pragmatismo
processual, ou melhor, a exigência de uma solução rápida e
eficaz do conflito.
A alta inclinação para o litígio acarretou nos
últimos tempos um congestionamento de processos que, não
raramente, demoram anos para serem concluídos.
Neste diapasão, Cappelletti e Garth afirmam que
o conceito de “acesso efetivo à justiça” é algo vago, que sua
efetividade, a qual parte do pressuposto de erradicar qualquer
diferença entre as partes, é utópica. Essas diferenças jamais
serão cessadas. A questão é saber até onde ir com essa utopia e,
se enfrentar esses obstáculos, valerá a pena.238
A ideia de necessidade de novos métodos de
solução de conflitos, considerando o elevado número de
processos, muitas vezes com pretensões repetitivas, fez com
que o Conselho Nacional de Justiça elaborasse a emenda nº
02/2016, da Resolução nº 125/2010. Este dispositivo estabelece
237
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Acesso

a chamada “Política Judiciária Nacional de tratamento
adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder
Judiciário”.
O seu artigo 1º, parágrafo único, preceitua:
Aos órgãos judiciários incumbe,
nos
termos do art. 334 do novo Código de
Processo Civil combinado com o art. 27 da
Lei de Mediação, antes da solução
adjudicada mediante sentença, oferecer
outros mecanismos de soluções de
controvérsias, em especial os chamados
meios consensuais, como a mediação e a
conciliação, bem assim prestar atendimento
e orientação ao cidadão.

Com o fito de dar maior protagonismo aos
métodos autocompositivos de solução de conflitos, a Lei
13.105/2015, conhecida popularmente como Código de
Processo Civil, deu início a chamada “Cultura da paz”,
respondendo às pretensões do Conselho Nacional de Justiça às
mudanças no cenário judiciário brasileiro, concernente a
notoriedade no incentivo da mediação e da conciliação.239
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Abrem-se os olhos agora, todavia, para
todas essas modalidades de soluções nãojurisdicionais dos conflitos, tratadas como
meios alternativos de pacificação social.
Vai ganhando corpo a consciência de que,
se o que importa é pacificar, toma-se
irrelevante que a pacificação venha por
obra do Estado ou por outros meios, desde
que eficientes. Por outro lado, cresce
também a percepção de que o Estado tem
falhado muito na sua missão pacificadora,
que ele tenta realizar mediante o exercício
da jurisdição e através das formas do
processo civil, penal ou trabalhista240.

Em contrapartida, Leonardo Boff argumenta que
não há mediações para uma cultura da paz nos processos de
socialização formal e informal, visto que heróis representativos
e festas patriarcais relacionam-se com atos de violência e
guerra, que possuem fortes estruturas.241
Inicialmente, sustenta que a violência não pode
ser superada, em razão das forças naturais e sociais, além de
características psicológicas humanas que reforçam a cultura da
violência. Porém, reconhece que a cultura da paz é
indispensável no momento, considerando que a violência
levaria à extinção da vida humana na Terra. Para Boff, a paz
resulta da cooperação, do cuidado e amor que são vividos pelos
indivíduos rotineiramente.
240
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A alternativa de saída para um desacordo não
excluem a tarefa do Judiciário, mas facilitam a adequação dos
processos. Ora, se um caso passível de conciliação está à
espera de uma decisão do juiz, porque não negociá-lo? As
novas alternativas servem para uma organização estratégica dos
litígios.
As professoras Lilia Maia de Morais Sales e
Cilana de Morais Soares Rabelo enfatizam que não se trata de
uma competição, tão longe uma hierarquia de poderes:
Os métodos alternativos / consensuais /
adequados de resolução de conflitos não
foram criados ou aprimorados para
substituir o modelo tradicional
de
utilização do sistema judicial, nem para
descongestioná-lo (não havendo, inclusive,
qualquer relação de hierarquia entre o
Poder Judiciário e os mecanismos
consensuais), mas sim para propiciar
opções viáveis, alternativas para as pessoas
que buscam soluções diferenciadas,
específicas, e, talvez, especializadas para
suas distintas inter-relações. A questão,
portanto, é de adequação e não de
hierarquia. O fundamental é que cada
mecanismo de solução seja adequado ao
tipo de conflito, a depender da
especialidade fática de cada questão.242
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A classificação, restrita e breve, de cada um
desses métodos é fundamental para entender quando e o porquê
se aplicam. Contudo, antes se faz necessário estabelecer a
distinção
entre
os
métodos
autocompositivos
e
heterocompositivos, essenciais para o entendimento deste
artigo.
Aquela é a forma que as próprias partes se
ajustam para solucionar o conflito, sem que um terceiro –
mesmo presente – solucione o problema. Esta necessita de um
terceiro para julgar o caso, para, de fato, definir o seguimento
do embate – a heterocomposição trata-se dos métodos de
arbitragem e jurisdição.243
A eliminação dos conflitos ocorrentes na
vida em sociedade pode-se verificar por
obra de um ou de ambos os sujeitos dos
interesses conflitantes, ou por ato de
terceiro. Na primeira hipótese, um dos
sujeitos (ou cada um deles) consente no
sacrifício total ou parcial do próprio
interesse (autocomposicão) ou impõe o
sacrifício do interesse alheio (autodefesa ou
autotutela),
Na
segunda
hipótese,
enquadram-se a defesa de terceiro, a

243

É indicado, para melhor aprofundamento do artigo, a leitura da pesquisa
de Luthyana Demarchi de Oliveira e Fabiana Marion Spengler. O Fórum:
Múltiplas Portas como Política Pública de Acesso à Justiça e à
Pacificação Social. Curitiba: Multideia, 2013. Disponível em:
<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/09/14cd8c1687de1b54b
13df6a7d41eb96c.pdf>
198

conciliação, a mediação e o processo
(estatal ou arbitral).244

Tendo em vista as duas técnicas de abordagem
de conflito, os métodos da autocomposição – importantes para
a compreensão e conclusão do artigo – se dividem em
negociação, conciliação e mediação.
Novamente, baseado nas ideias de Rabelo e
Sales:
A negociação acontece sempre que as
partes prescindem da intervenção de um
terceiro imparcial e independente, pois a
busca da solução se faz apenas por aqueles
diretamente envolvidos na controvérsia.
Deve-se considerar, no entanto, que o mais
importante em uma negociação é a
conversa franca, a boa-fé das partes.245

A conciliação, normalmente confundida com a
mediação, visa o acordo entre as partes através de um terceiro
que, por intuito de simplificar, sugere e opina sobre o assunto.
A mediação, por outro lado, impede o mediador de interferir na
solução do caso.
A conciliação extrajudicial com base na
cooperação se aproxima da mediação. E é
muito comum a confusão entre os
procedimentos. Tanto na primeira quanto
244
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na segunda percebe-se um processo
construtivo de decisão, em que a
titularidade da mesma remanesce com as
partes. Possuem, entretanto, como principal
nota de divergência o fato de que o
mediador não sugere soluções para o
conflito, pois tem a função de facilitar o
diálogo, estimulando as partes a
encontrarem autonomamente a solução, ao
passo que o conciliador pode apresentar
propostas de solução, de acordo com o que
foi discutido pelas partes. (...) não pode o
mediador, como ocorre na conciliação,
opinar acerca de qual seria a melhor
solução para a controvérsia. Seu papel se
restringe ao auxílio da comunicação entre
as partes, para que possam juntas encontrar
a solução adequada para o problema em
questão. A conciliação é algo célere e
menos regrado enquanto a mediação.246

A diferença está ainda no fato de que a
conciliação procede de algo pontual, enquanto a mediação
constitui uma relação continuada. Isso é definitivo para aplicar
a abordagem correta.
Neste diapasão, o artigo 165º, §§ 2º e 3º, do
Código de Processo Civil dispõe que:
Artigo 165, § 2º, do Código de Processo
Civil: O conciliador, que atuará
preferencialmente nos casos em que não
houver vínculo anterior entre as partes,
poderá sugerir soluções para o litígio,
246
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sendo vedada a utilização de qualquer tipo
de constrangimento ou intimidação para
que as partes conciliem.
Artigo 165, §3º, do Código de Processo
Civil: O mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo
anterior entre as partes, auxiliará aos
interessados a compreender as questões e
os interesses em conflito, de modo que eles
possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar, por si próprios, soluções
consensuais que gerem benefícios mútuos.

Por fim, a arbitragem é um acordo entre as
partes que buscam solucionar a desavença através da figura de
um árbitro. Disciplinada pela Lei 9.307/96, é um sistema
jurídico no qual as partes, pessoas físicas ou jurídicas, buscam
voluntariamente uma solução rápida e definitiva do conflito
que verse sobre direito patrimonial disponível.247
Em virtude das circunstâncias narradas, a
Cultura da paz, assim definida, chega como uma vantagem a
ser usufruída. Não é perfeita, mas traz outra visão e ornamento
ao sistema de solução de conflitos.
Ainda há obstáculos a serem ultrapassados para
que um novo meio de justiça se faça presente entre os cidadãos
e os profissionais envolvidos. Há uma deficiência no
apuramento de processos que deverão ser distribuídos desse
modo, a fim de sanar de forma justa e lógica todos os
problemas.
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Como pontua Kazuo Watanabe, existem
fundadas esperanças de que essa inovação legislativa propiciará
o surgimento de nova cultura, nas academias, nos tribunais,
enfim, em todos os segmentos de atuação prática dos
profissionais de direito. A atual cultura da sentença será, com
toda certeza, paulatinamente substituída pela cultura da
pacificação.248
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Guilherme Alves Tarrão da Silva249
Guilherme Lima Olmos Ferraz250
Resumo: Este é um ensaio sobre a
ação do Estado na vida da mulher
brasileira, ainda carente de políticas
de acesso à justiça e proteção efetiva
de direitos pelo Leviatã.
Palavras chave: Representatividade
Feminina – Função Social – Violência
Doméstica – Direto da Mulher.

Um Estado eficaz é aquele que procura
contemplar a todos. Nem sempre, porém, este conceito é
respeitado, eis que na maior parte das vezes essa figura estatal
é inexistente, pois se torna impraticável atender de maneira
efetiva todas as necessidades de uma nação. Por esse motivo,
uma nação através do Estado possui a função de estabelecer
uma boa relação entre os cidadãos e o governo existente.

249

Bacharelando da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo.
Tecnólogo em recursos humanos na Universidade Estácio de Santo André.
Auxiliar de RH no setor de Controladoria da empresa Global Serviços Ltda.
250
Bacharelando da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo.
Jovem Aprendiz no departamento jurídico da empresa Qualicorp Corretora
de Seguros Saúde Ltda.
205

Tal conceito foi fundamentado por Thomas
Hobbes,251 no livro O Leviatã, afirmou caber ao Estado à tarefa
de organizar os interesses individuais da sociedade que se
encontra.
Conhecido por ser o legitimador teórico dos
governos absolutistas, Hobbes deixa claro em sua tese a ideia
de haver um governo com poder principal sobre todos os
outros, sendo este capaz de submeter todas as classes e grupos
existentes ao seu poder absoluto.
O Leviatã foi escrito no período em que a
Europa era dominada por inúmeros grupos políticos, conhecido
como os Feudos.252
Cada Feudo possuía um poder político único e
nenhum deles se submetia ao poder de outro. Com isso, houve
a necessidade de haver um governo central que regulasse e
unisse o poder de todos os Feudos, chamado de Monarquia.253
Dos séculos XV ao XVIII, cada Feudo
representava um grupo político do qual o Rei – governante
principal – deveria ser responsável. Com isso, os nobres
passaram a exercer a função de embaixadores da vontade
soberana. O propósito desses embaixadores era de zelar pela
classe populacional existente sobre a tutela dos próprios
Feudos, eram as chamadas Monarquias absolutas.254
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O Rei, aliado ao poder da Igreja Católica 255
exercia sua vontade soberana, legitimada pela ideia de poder
divino 256 ; designava ordens a todos os seus súditos, os
obrigando a cumpri-las como se fossem mandamentos
supremos.
O que o filósofo não foi capaz de prever é que
seu conceito de poder absoluto seria utilizado para a
legitimação de governos tiranos e inflexíveis que usurpariam
da vontade de seus governados.
Não havia diálogo entre a vontade popular e a
vontade real, o que fosse estabelecido pelo Rei era para ser
cumprido ou, do contrário, haveria sansões punitivas. As
classes populacionais mais pobres não possuíam seus direitos
representados, mas apenas a obrigação de cumprir a vontade do
representante principal do Estado, que tinha por dever lhes
fornecer segurança. Tudo isso fez com que o direito de quase
todas as classes, exceto o Clero e a Nobreza, se perdessem
durante esse período.
Sendo assim, a necessidade de uma
centralização política fez com que governos absolutos
surgissem. Todavia, a falta de representatividade política fez
com que os governos tiranos, mais tarde, no século XVIII,
sucumbissem.
A falta de direitos para as classes mais pobres
deu espaço à ideia de um sistema Estatal que se baseasse na
representatividade política. A inteligência era de constituir um
255
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sistema político capaz de representar todo o povo e evitar o
surgimento de novos tiranos.
Tudo isso deu início ao embrião do que
constituiria a Democracia. É claro que a democracia não surgiu
logo após a queda dos governos tiranos na Europa, mas
respeitando a linha da história da humanidade, o fim dos
períodos absolutistas foi responsável pela criação do embrião
que mais tarde iria culminar na própria Democracia.
De acordo com Paulo Bonavides, cada grupo
eleito numa democracia deve representar o interesse de seus
grupos, e o conjunto dos grupos deve decidir qual dos
interesses propostos por cada um é mais vantajoso a toda
população, procurando, assim, evitar a existência de novas
tiranias. Não obstante, conforme afirmação de que os conceitos
nem sempre condizem com a prática, há uma desigualdade
dentro da política e dessa forma aqueles que não possuem
maior representatividade são prejudicados e muitas vezes têm
seus direitos desamparados, como é o caso da mulher, por
exemplo.257
Dessa forma, o governo deve compreender que
cada cidadão necessita ser representado por outro que possua
valores semelhantes ao dele, pois, cada classe entende melhor
seus próprios princípios.
Assim, por exemplo, um judeu representa
melhor a classe judaica, negros possuem geralmente melhor
compreensão dos movimentos negros, mulheres entendem com
maior propriedade o direito feminino, dentre tantos outros
exemplos. Com isso, podemos afirmar que estruturar os
interesses da população é uma atividade que deve ser imparcial
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e justa, e, para tanto, a representatividade deve ser composta
por todas as classes, gêneros, etc.
Segundo a última Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílio divulgada em 2015, pelo IBGE,
constatou-se que as mulheres correspondem a 51,48% da
população brasileira.258
Já na atual situação do Congresso Nacional,
temos uma realidade oposta. No Senado Federal, 12 cadeiras
são ocupadas por mulheres, ou seja, 14,81%, e na Câmara dos
Deputados Federais, somente 51, equivalente a 9,94%. Neste
contexto, dentre as 594 cadeiras existentes, apenas 63 possuem
representatividade feminina (10,6%).
Da lista publicada pelo portal G1259 a respeito
das eleições de 2014, dentre os 27 cargos de governadores
apenas um é ocupado por mulher e na posição de vice, apenas
seis.
Essa discrepância é decorrência de fatos
históricos. Desde a antiguidade, a mulher é vista com
capacidade jurídica inferior a dos homens, tanto que não era
considerada cidadã, assim como os escravos. Ao longo dos
anos elas conseguiram conquistar seu espaço nacional, mesmo
que pequeno, como por exemplo, nos dados acima
demonstrados.
Nada obstante, a mulher ainda é relacionada ao
“sexo frágil”. Isso pode ser verificado quando nos voltamos ao
direito familiar, onde ocorrem as maiores problemáticas, como
258
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a guarda compartilhada, violência doméstica, feminicídio,
violência sexual, cárcere infantil, dentre outros.
Segundo a Pesquisa Nacional de Amostra por
Domicílios, PNAD, realizada no ano de 2009 pelo IBGE, na
parte relacionada às características da vitimização e do acesso à
justiça no Brasil, como o próprio título informa, as mulheres
são as mais atingidas pela violência doméstica: O percentual de
pessoas agredidas crescia em direção oposta ao rendimento:
2,2% estavam na classe de menos de 1/4 do salário mínimo,
pouco mais que o dobro do registrado na classe acima de cinco
salários mínimos (1,0%).260
Dentre as mulheres agredidas, 25,9%, cerca de
280 mil, tiveram como agressor o cônjuge ou ex-cônjuge.261
Por esses dados percebe-se que das mulheres
que admitiram sofrer agressão, o maior número de vítimas
dentro dessas agressões ocorreu por conta de pessoas próximas
as vítimas, sendo que em pesquisa realizada em 2009, novos
dados foram levantados confirmando que o número de
violência doméstica tem aumentado.
Conforme pesquisa realizada no ano de 2012
pelo Centro Brasileiro de Estudos Latino Americano,
CEBELA, com a Faculdade Latino-Americana de Ciências
Sociais, FLACSO, instituição fundada em 1957 com apoio da
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e
Cultura, UNESCO, constatou-se através do Sistema do
Ministério de Saúde de Notificação Compulsória
de
Violências, SINAN, que o número de casos de violência
atendidos pelo Sistema único de Saúde, subiu de 42.916
atendimentos para 70.285, um aumento de equivalentes 27.369
260
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casos, sendo que, desses mais de 70 mil casos, 71,8% são
provenientes de violência doméstica.262
Ainda se descobriu que a cada 03 pessoas
atendidas pelo SUS no ano de 2011, em caso de violência
doméstica, duas delas correspondiam a mulheres, sendo que do
total de mulheres atendidas, cerca de 51,6% dos atendimentos
são reincidentes no caso de violência contra a mulher.
Ao levar essa realidade para dados um pouco
mais atuais, podemos verificar segundo o balanço realizado
pelo Ligue 180 – Central de Atendimento à mulher, que em
2014 em 80% dos casos reportados a agressão foi realizada por
homens cujas vítimas apresentavam algum tipo de laço afetivo.
Foi possível notar, também, certa frequência em relação a essas
agressões, cujo 43% das denúncias relatavam agressões diárias,
e 35% frequência semanal.
Todos esses dados são claros em relação à
violência doméstica contra a mulher. A leitura deles demonstra
o agravante crescimento de sofrimento, porém ao que diz
respeito ao Estado como solucionador desse conflito, e como
foco desse artigo, indaga-se a seguinte questão: O que o Estado
tem feito para coibir tal prática?
Como mediador social dos conflitos, a principal
atitude tomada pelo Estado brasileiro foi a promulgação, no
ano de 2006, da Lei Federal 11.340/2006, conhecida
popularmente como Lei Maria da Penha, com o fito de garantir
a proteção de cada integrante da família coibindo a violência
familiar.
Hoje, vigora a lei Maria da Penha que tenta
retratar essa garantia de defesa da mulher, mas, infelizmente,
262
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essa classe ainda sofre preconceitos e por isso temos os
protestos feministas que buscam igualdade e principalmente o
respeito.
Tal lei não tem somente por objetivo informar os
direitos das mulheres, mas sim reforçar e garantir que tais
direitos sejam cumpridos. A lei em sua, íntegra, busca suprimir
os efeitos de violência em relação à mulher e procura
configurar, no âmbito penal, um delito que precisa ser
controlado e combatido na sociedade brasileira. Tem também
por objetivo aperfeiçoar o atendimento dessas mulheres na
Justiça e assegurar seus direitos patrimoniais.
Outro grande problema que temos é o
feminicídio, isto é, tipo penal que inclui a questão de gênero na
investigação dos assassinatos de mulheres, motivados pelo
simples fato de serem mulheres, ou seja, é o homicídio
cometido por cidadãos que por discriminação de gênero matam
uma mulher.
E o Estado, por sua vez, busca ações para
melhorar essa situação como, por exemplo, a Lei nº
10.778/2003 – Lei da Notificação Compulsória dos casos de
violência contra a mulher que forem atendidos em serviço de
saúde pública ou privada, ou a Lei nº 12.015/2009 – Que
dispõe sobre os crimes contra a dignidade sexual, ou, por fim, o
Decreto nº 89.460/1984, que promulgou a Convenção sobre a
Eliminação de todas as formas de Discriminação Contra a
Mulher.
O Estado não só tentou, por meio da Lei, criar
amparo às mulheres, mas também buscou implementar canais
de serviços complementares que pudessem servir como seus
olhos no processo de monitoramento da sociedade, com o canal
Ligue 180, que apesar de não possuir poder direto de impedir
um ataque violento a mulher, como seria o caso da força
policial, pode, ao menos, de forma indireta, passar a mensagem
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para o agressor que seus atos serão tomados por conhecimento
da sociedade e que ao serem denunciados podem ser punidos.
O Governo do Estado de São Paulo inaugurou
uma Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), com o
intuito de gerir os direitos femininos e abordá-los de maneira
precisa a ponto que compreenda a real necessidade das
mulheres quanto a estes assuntos.
Estudos feitos pelo IPEA, divulgados no portal
G1 no dia 05/03/2015, expõem que o efeito social da Lei Maria
da Penha e da Lei do Feminicídio do ano de 2006 até o ano do
estudo 2015, foi praticamente estável. Os dados levantados
pelo IPEA indicam que a cada 100 mil óbitos apenas uma
média de 5 são evitados pelo conhecimento da Lei, e em base
do próprio estudo, o instituto acredita que sem a lei a taxa de
homicídio seria somente 10% maior.263
Outras fontes elaboram pesquisas em relação a
aplicabilidade dessas Leis que possuem princípios semelhantes.
Na pesquisa Data Senado de 2011, voltada à segurança da
mulher, constatou que, para a maioria das entrevistadas (60%),
a aplicabilidade da Lei Federal Maria da Penha contribuiu para
a produção da violência contra a mulher. Porém, dados
levantados pelo SINAN registram que no mesmo período a
violência doméstica contra as mulheres cresceu mais de 50%, o
que de certa forma demonstra um contraste entre a imagem
criada pela a lei e a sua aplicabilidade.264
Em uma palestra feita na Faculdade de Direito
de São Bernardo do Campo, no dia 24/03/2018, ministrada
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pelo Dr. Pedro Hartung265 e pela Dra. Nathalie Fragoso e Silva
Ferro266, foi feita a análise de uma situação críticas, muitas
vezes deixadas de lado pela sociedade: “A infância por trás do
cárcere”.
Em síntese, a palestra ministrada ateve-se aos
efeitos que surgiam para a criança que nasce e cresce dentro do
cárcere privado juntamente com sua mãe. O que mais chamou
atenção nessa abordagem foi perceber que a mulheres são
maltratadas e não são ouvidas. Isso pode ocorrer com homens
também, mas o fato a ser analisado é sua gravidez e
sensibilidade daquele período, pois o momento é frágil e não a
mulher.
De acordo com a história, tivemos diversas lutas
em prol do direito feminino, como, por exemplo, a “Queima
dos Sutiãs”, onde o nome não faz jus ao ocorrido. A intenção
era criar um evento contra a realização de um concurso de
Miss, pois escolher a americana perfeita foi visto como uma
ideia opressiva para as mulheres. Entretanto, esse protesto não
ocorreu como planejado e apenas foram jogados ao chão
produtos de beleza.
O que desperta atenção desse acontecimento é o
comentário feito pela jornalista Germaine Greer; “O sutiã é
uma invenção ridícula”. Com a repercussão dessa declaração, o
sutiã, até os dias atuais, é visto como objeto protestante de luta
pelo poder feminino.
265
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Outro movimento marcante teve início em 08 de
março de 1857, quando as mulheres buscavam ter seus direitos
trabalhistas, sociais e políticos defendidos. Com isso,
trabalhadores fizeram greve à procura da igualdade e em 1908
fizeram manifestação com exigência pelo voto feminino e fim
do trabalho infantil, mas esses dois acontecimentos foram
reprimidos pela polícia.
Em 1911, cerca de 145 trabalhadores morreram
em um incêndio, onde boa parte deles eram mulheres. Desde
então, o dia 08 de março ficou conhecido como o dia
internacional da mulher.
Um Estado deve permitir que a liberdade faça
parte da sociedade e que através dela tenhamos igualdade,
conforme Jucovsky, que defende a ideia de felicidade e
segurança provinda do princípio da igualdade de direito, onde
ambos os sexos nascem e permanecem iguais. O que
complementa a ideologia de haver uma necessidade de
representação ativa de ambas as partes para que consiga
abranger as vontades da nação de um modo justo e
imparcial.267
Com isso, o Estado deve continuar a persistir na
defesa da mulher na sociedade e, de fato, devemos buscar
maior representatividade feminina. As pessoas precisam se
conscientizar de que o princípio da igualdade, defendido no
livro, em “Representação Política da Mulher”, existe e precisa
ser colocado em prática, pois a integração de todos os seres
humanos é essencial para que haja harmonia e que a ideia de
função social defendida por Hobbes seja colocada à prova.
Por esse motivo, a mulher deve estar ao lado do
homem e continuar lutando pelos seus direitos, ela deve
267
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compor o Estado e ser o próprio Leviatã. Mesmo que haja a
desigualdade jurídica, não se deve permitir que seus direitos
sejam diminuídos, sendo que as Leis os garantem.
Em arremate, a sociedade precisa entender que o
direito feminino é de interesse de todos, pois a mulher não só é
mais que a metade da população brasileira, como também, é
responsável pela procriação da espécie humana e a criação dos
filhos. Sem as mulheres torna-se inviável por natureza humana
e política, dar sequência a sociedade. Por isso seus direitos
devem ser resguardados para assim garantir um futuro estável
ao país, e uma sociedade livre da cultura do medo e da
violência, com verdadeiro acesso à justiça.
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Pública com a Autocomposição – Conclusão
– Referências.

Introdução
O ordenamento jurídico pátrio passa por uma
imensa reestruturação desde a promulgação da atual
Constituição de 1988. Gradativamente, os anseios sociais
foram se materializando, podendo se enxergar como marco
histórico a promulgação do Código de Defesa do Consumidor,
seguido pelo Código Civil de 2002, que trouxeram à ordem
jurídica brasileira uma nova forma de se compreender as
legislações, antes tidas como um fim em si mesmo.
Essa
nova
forma
é
tratada
como
constitucionalização dos diversos ramos do direito, que para
serem efetivamente operacionalizados merecem uma visão do
sistema como um todo, partindo de um sensato diálogo entre as
fontes jurídicas.
Atualmente, o processo civil pode ser visto
como um dos últimos ramos do direito que fora reestruturado a
partir dessa nova visão, passando a visar, mais do que a mera
estrutura de um sistema processual, meios de consecução para
os chamados “meios alternativos de resolução de conflitos”.
Ao passo que em conjunto com a chamada Lei
de Mediação, a nova legislação trouxe a possibilidade da
Administração Pública se utilizar de outros meios que não
estritamente o judiciário, os denominados métodos
autocompositivos permitem decisões sem quaisquer
imposições, atendendo anseios públicos e privados.
Todavia, para que isso seja possível, princípios
antes tidos como os alicerces do próprio direito administrativo
tradicional, como os princípios da supremacia e da
indisponibilidade do interesse público, precisam de uma
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reformulação que materialize a nova realidade jurídica
brasileira.
Sendo assim, o presente artigo tem como escopo
proporcionar uma visão que funcionalize os meios
autocompositivos de resolução de conflitos nas variadas
relações do Estado.
1. Indeterminismo conceitual dos princípios vinculativos à
atuação da Administração Pública
O Estado tem como premissa de atuação,
objetivos voltados aos interesses da sociedade como um todo.
Exatamente por isso, o direito proporcionou à Administração
Pública, na grande maioria de seus atos, privilégios em relação
a quaisquer outras pessoas, sejam físicas ou jurídicas.
A partir de construções doutrinárias dos
princípios basilares da Administração Pública, principalmente
de doutrinadores como Hely Lopes Meirelles, Celso Antônio
Bandeira de Mello e Maria Sylvia Zanella di Pietro, foram
constituídos os princípios da supremacia do interesse público e
da indisponibilidade do interesse público.269,270,271
Ocorre que, por não estarem de forma expressa
na Constituição Federal, essas construções acarretam um
indeterminismo conceitual perigoso ao ordenamento jurídico
como um todo, haja vista que, princípios básicos trazidos pela
269
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atual Carta Magna, tais como o princípio da dignidade da
pessoa humana (art. 1º, III, CF) e da igualdade (art. 5º, “caput”,
CF), já caem num tanto de subjetivismo, isso porque apesar das
divisões de atuação da Administração em atos de império e de
gestão272, a primeira vista, seria muito mais fácil compreender
os atos da Administração Pública como sendo regidos pelo
Direito Público ou pelo Direito Privado.273
1.1 Supremacia e Indisponibilidade do Interesse
Público Sobre o Particular
Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello274, o
princípio da supremacia do interesse público sobre o particular
272
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é um verdadeiro axioma reconhecível no Direito Público
moderno. Para o autor, ele proclama a superioridade do
interesse da coletividade, firmando a prevalência dele sobre o
particular, como condição, até mesmo, da sobrevivência e
asseguramento deste último, sendo pressuposto de uma ordem
social estável, em que todos possam sentir-se garantidos e
resguardados.
Ocorre que, a partir de uma conceituação como
esta, desamparada de qualquer regulamentação que dê um
mínimo de objetivismo ao princípio, afirma-se que o presente
princípio deve ser observado a qualquer custo, conforme se vê:
A primazia do interesse público sobre o privado
é inerente à atuação estatal e domina-a, na
medida em que a existência do Estado justificase pela busca do interesse geral, ou seja, da
coletividade; não do Estado ou do
aparelhamento do Estado. Esse interesse público
prevalente é extraído da ordem jurídica em cada
caso concreto; daí a dificuldade que os autores
enfrentam para a sua definição. Em razão dessa
inerência, deve ser observado mesmo quando as
atividades ou serviços públicos forem delegados
aos particulares.275

De igual modo, conceituam o Principio da
Indisponibilidade do Interesse Público Sobre o Particular como
princípio decorrente do anterior:
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Dele decorre o princípio da indisponibilidade do
interesse público, segundo o qual a Administração Pública não pode dispor desse interesse
geral, da coletividade, nem renunciar a poderes
que a lei lhe deu para tal tutela, mesmo porque
ela não é titular do interesse público, cujo titular
é o Estado, como representante da coletividade,
e, por isso, só ela, pelos seus representantes
eleitos, mediante lei, poderá autorizar a
disponibilidade ou a renúncia.276

Alegam ainda que ao contrário do seu princípio
gerador, o princípio da indisponibilidade está expressamente
previsto no artigo 2º, § único, II da Lei 9.784/99, com a
exigência de atendimento a fins de interesse geral, vedada a
renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo
autorização em lei.
2. A autocomposição
O instituto da autocomposição é assim chamado
pelo fato dos envolvidos buscarem solucionar suas contendas
por si mesmos, de forma consensual, sem qualquer tipo de
ordem, principalmente de um terceiro. Seus meios mais
conhecidos são a negociação/transação, a mediação e a
conciliação.
Como bem expõe Luiz Antônio Scavone Junior,
a conciliação, a mediação e a transação espelham
autocomposição, o que se afirma na exata medida em que o
mediador e o conciliador se restringem a, respectivamente,
orientar as partes e sugerir a solução do conflito, de tal sorte
276
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que não podem, como faz o juiz ou o árbitro, impor qualquer
decisão.277
A negociação (ou transação), em suma, é uma
barganha de posições 278 , até a chamada “negociação dos
méritos”279 que tem se mostrado como a sua interface mais
eficaz em que o objetivo é se abstrair do problema, concentrarse nos interesses e criar uma gama de possibilidades sempre
visando um padrão objetivo, sendo que, ambas geralmente nem
contam com a presença de um terceiro, apesar de nada impedir
que cada parte contrate o seu próprio negociador.
Esse âmbito está diretamente relacionado com a
essência humana, podendo ser encontrado a qualquer tempo e
lugar, desde em feiras livres a contratos de suntuosas
incorporações imobiliárias. Vale ressaltar, no entanto, que a
transação pode ser entendida tanto como um sinônimo da
negociação, como o próprio resultado favorável de um
procedimento de autocomposição 280 , fazendo com que uma
distinção entre os conceitos deixe a negociação como um
instituto e a transação como o resultado de uma
autocomposição.
No que diz respeito à mediação, trata-se de um
procedimento em que os envolvidos escolhem um terceiro
imparcial de sua inteira confiança para que este lhes permita
levar em conta o passado, cuidar do presente e preservar o
futuro das relações, normalmente sem interferir no resultado da
resolução do conflito, mas sim, na sua condução, para que os
277
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conflitantes cheguem por si mesmos a uma solução
mutuamente benéfica.
Nessa seara, por ser normalmente mais indicada
para conflitos de cunho subjetivo, em que os envolvidos
precisam continuar se relacionando pela natureza de seu
envolvimento, desde familiares, sócios de uma mesma
empresa, até entre entes da federação, um dos seus objetivos
principais é a pacificação da relação para que esta possa
continuar a ser mantida de forma sadia.281
Quanto à conciliação, embora há pouco tempo
atrás muitos entenderem-na com um simples sinônimo da
mediação, em grande parte por influência dos estudiosos
italianos, há uma diferenciação muito relevante em sua
caracterização, que fora disposta no art. 165 atual diploma
processual para se sanar quaisquer dúvidas.
Ao contrário de sua companheira procedimental,
a conciliação não só permite, como torna necessário que o
terceiro imparcial, no caso o conciliador, aconselhe as partes
sobre as vantagens de uma composição, dando-lhes diversas
opções que podem ser adotadas independentemente de
judicializar a questão. 282 É mais indicada para conflitos
puramente objetivos, dos quais não há a necessidade de que os
conflitantes mantenham um relacionamento.
2.1 A Autocomposição Aplicada na Administração Pública
Conforme abordado, se os ditos princípios da
supremacia e da indisponibilidade do interesse público não
forem operacionalizados mediante um sensato diálogo entre as
281
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fontes do direito, principalmente com outros princípios do
ordenamento jurídico pátrio, uma visão meramente formalista
do que são os interesses públicos geraria a dissipação do que
fora disciplinado no Código e Processo Civil em conjunto com
a Lei 13.040/2015, que passaram a permitir o uso da
autocomposição pela Administração Pública.
Apesar de a referida lei pecar em abordar de
forma conjunta dois temas tão relevantes, não se pode negar
um enorme avanço no âmbito da Administração Pública que só
se opera mediante a estrita legalidade.
O artigo 174 do Código de Processo Civil e o 32
da Lei 13.040/2015 dão todo o incentivo possível ao uso da
autocomposição pelos entes da federação, tanto em relação
com outras esferas da Administração Pública quanto com
particulares:
Art. 174. A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios criarão câmaras de
mediação e conciliação, com atribuições
relacionadas à solução consensual de conflitos
no âmbito administrativo, tais como:
I - dirimir conflitos envolvendo órgãos e
entidades da administração pública;
II - avaliar a admissibilidade dos pedidos de
resolução de conflitos, por meio de
conciliação, no âmbito da administração
pública;
III - promover, quando couber, a celebração
de termo de ajustamento de conduta. (grifo
nosso)

Art. 32. A União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios poderão criar câmaras de
prevenção e resolução administrativa de
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conflitos, no âmbito dos respectivos órgãos da
Advocacia Pública, onde houver, com
competência para:
I - dirimir conflitos entre órgãos e entidades
da administração pública;
II - avaliar a admissibilidade dos pedidos de
resolução de conflitos, por meio de
composição, no caso de controvérsia entre
particular e pessoa jurídica de direito
público;
III - promover, quando couber, a celebração
de termo de ajustamento de conduta.
§ 1º O modo de composição e funcionamento
das câmaras de que trata o caput será
estabelecido em regulamento de cada ente
federado.
§ 2º A submissão do conflito às câmaras de que
trata o caput é facultativa e será cabível apenas
nos casos previstos no regulamento do
respectivo ente federado.
§ 3º Se houver consenso entre as partes, o
acordo será reduzido a termo e constituirá título
executivo extrajudicial.
§ 4º Não se incluem na competência dos órgãos
mencionados no caput deste artigo as
controvérsias que somente possam ser
resolvidas por atos ou concessão de direitos
sujeitos a autorização do Poder Legislativo.
§ 5º Compreendem-se na competência das
câmaras de que trata o caput a prevenção e a
resolução de conflitos que envolvam equilíbrio
econômico-financeiro de contratos celebrados
pela administração com particulares. (grifo
nosso)

Se a lei caminhasse no sentido desses artigos, o
incentivo às resoluções consensuais de conflitos seria muito
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mais abrangente. Todavia, a norma acabou pecando ao
restringir a autocomposição na esfera federal a pouquíssimos
casos e sob inúmeras restrições que acabam mais por esvaziar o
uso do instituto do que incentivá-lo:
Art. 35. As controvérsias jurídicas que
envolvam a administração pública
federal
direta, suas autarquias e fundações poderão ser
objeto de transação por adesão, com
fundamento em:
I - autorização do Advogado-Geral da União,
com base na jurisprudência pacífica do
Supremo Tribunal Federal ou de tribunais
superiores; ou
II - parecer do Advogado-Geral da União,
aprovado pelo Presidente da República.
[...]
Art. 38. Nos casos em que a controvérsia
jurídica seja relativa a tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou a
créditos inscritos em dívida ativa da União:
I - não se aplicam as disposições dos incisos II
e III do caput do art. 32;
II - as empresas públicas, sociedades de
economia mista e suas subsidiárias que
explorem atividade econômica de produção
ou comercialização de bens ou de prestação
de serviços em regime de concorrência não
poderão exercer a faculdade prevista no art.
37;
III - quando forem partes as pessoas a que
alude o caput do art. 36:
a) a submissão do conflito à composição
extrajudicial pela Advocacia-Geral da União
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implica renúncia do direito de recorrer ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais;
b) a redução ou o cancelamento do crédito
dependerá de manifestação conjunta do
Advogado-Geral da União e do Ministro de
Estado da Fazenda.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não
afasta a competência do Advogado-Geral da
União prevista nos incisos VI, X e XI do art.
4o da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993, e na Lei no 9.469, de 10 de
julho de 1997. (grifo nosso)

Assim, ante as remotas hipóteses do instituto ser
operacionalizado na esfera federal, por ter que cumprir com
tantos requisitos próprios e de autoridades diferentes, deve-se
demonstrar a partir das práticas nas esferas municipais e
estaduais que o uso da autocomposição em qualquer de suas
interfaces é extremamente efetivo para o Estado frente às
incertezas e a demora do judiciário, ao passo que, tais
limitações no âmbito federal não devem sobreviver.
2.2 O Papel do Advogado Público na Autocomposição
O Advogado Público, até mais do que o privado,
está viciado na chamada “cultura da sentença”. Tal imputação
não é culpa do profissional, mas sim, do entendimento
equivocado sobre o que é o interesse público, acabando por
restringir o servidor público a uma atuação meramente
legalista.
Hoje em dia, entretanto, a própria compreensão
do necessário atendimento ao princípio da legalidade estrita
evoluiu. Espera-se agora, que todo profissional tenha como
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escopo o princípio da juridicidade, mais do que o da
legalidade.283
Nas palavras de Gustavo Binenbojm:
Tal ideia, de vinculação ao direito não
plasmado na lei, marca a superação do
positivismo legalista e abre caminho para a
[sic] um modelo jurídico baseado em
princípios e regras, e não apenas nestas
últimas.
[...]
Tal postura científica assenta na superação
do dogma da imprescindibilidade da lei
para mediar a relação entre a Constituição
e a Administração Pública. Com efeito, em
vez de a eficácia operativa das normas
constitucionais
especialmente
as
instituidoras de princípios e definidoras de
direitos fundamentais - depender sempre da
lei para vincular o administrador, tem-se
hoje a Constituição como fundamento
primeiro do agir administrativo. (grifo
nosso)284

Espera-se, assim, que o Advogado Público
denote uma atuação mais primada pela sua autonomia
institucional, valendo-se do ordenamento jurídico como um
modo de cumprir os reais interesses públicos e não apenas
aqueles tidos numa visão meramente formalista.
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BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos
fundamentais, democracia e constitucionalização. 3ª ed. Rio de Janeiro:
Renovar, 2014. p 147.
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Ibidem. p 147-148.
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Para propiciar um ambiente favorável nesses
casos, o Advogado Público deve trocar suas atitudes e
estratégias combativas e incisivas por outras baseadas na
cooperação (art. 6º do CPC) e consensualidade. Tanto é dessa
forma, que no Código de Ética e Disciplina da Ordem dos
Advogados do Brasil existem tais previsões no artigo 2º,
incisos II e VI.
Para alcançar esses objetivos, a Lei 13.040/2015
se mostrou extremamente atuante ao procurar proteger os
advogados públicos nas transações que entenderem cumprir
com os anseios públicos, restringindo a possibilidade de serem
responsabilizados civil, administrativa e criminalmente
somente quando agirem mediante corrupção (art. 40).
Portanto, cabe às procuradorias da União,
Estados e dos Municípios, incentivarem seus membros a
mudarem suas perspectivas de atuação, objetivando, ao buscar
os interesses dos Entes da Federação, mesmo que por via
reflexa, atenderem aos anseios do povo que é a própria razão
de existir do Estado.
3.
Como funcionalizar a atividade vinculada da
Administração Pública com a autocomposição
Como já demonstrado, para que se torne viável o
uso da autocomposição na Administração Pública, devem ser
utilizados novos parâmetros a respeito do que realmente é o
interesse público.
Um bom começo é partir do princípio que
interesses públicos são mais abrangentes do que meros
interesses do Estado, conforme pontua Marçal Justen Filho:
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O interesse público não se confunde com o
interesse do Estado: Não é cabível confundir
interesse público com interesse estatal, o que
geraria um raciocínio circular: o interesse seria
público porque atribuído ao Estado, e seria
atribuído ao Estado por ser público. Essa
concepção é incompatível com a Constituição e
a maior evidência disso reside na existência de
interesses públicos não estatais (o que envolve,
em especial, o chamado terceiro setor, composto
pelas organizações não governamentais).
[...]
O Estado Democrático é instrumento de
realização dos interesses públicos. Ou seja, o
interesse público existe antes do Estado.
(grifo nosso) 285

Entendimento este que não só já vem sendo
aplicado na esfera processual penal, como tem demonstrado
enorme sucesso em relação à disposição dada à Administração
Pública pela Lei 12.850/2013, na chamada “Colaboração
Premiada” que passa a permitir que o Estado, antes restrito a
punir os infratores de acordo com a letra fria da lei, possa
proporcionar benefícios (clara forma de transação) a quem
confessar e prestar informações úteis ao esclarecimento dos
fatos delituosos, cumprindo assim, verdadeiros interesses
públicos.
Para se propiciar tal tipo de atuação primada por
uma autonomia que tenha como principal escopo a efetividade
da relevância pública social, deve-se constitucionalizar o ramo
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JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 10 ª ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p 155.
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de direito que se mostrou mais resistente ao diálogo das fontes,
isto é, o Direito Administrativo.
Nessa linha de pensamento, Gustavo Binenbojm
expõe:
Como agente condutor básico da superação de
tais categorias jurídicas, erige-se hodiernamente
a ideia de constitucionalização do direito
administrativo como alternativa ao déficit
teórico apontado nos itens anteriores, pela
adoção do sistema de direitos fundamentais e do
sistema democrático qual vetores axiológicos traduzidos
em
princípios
e
regras
constitucionais - a pautar a atuação da
Administração Pública. Tais vetores convergem
no princípio maior da dignidade da pessoa
humana e, (1) ao se situarem acima e para além
da lei, (II) vincularem juridicamente o conceito
de interesse público, (III) estabelecerem balizas
principiológicas para o exercício legítimo da
discricionariedade administrativa e (IV)
admitirem um espaço próprio para as
autoridades administrativas independentes no
esquema de separação de poderes e na lógica do
regime democrático, fazem ruir o arcabouço
dogmático do velho direito administrativo.286
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Para tanto, é importante a consciência de que
nenhuma mudança jurídica costuma ser feita de uma forma
radical. Justamente por isso, para que o uso da autocomposição
evolua no âmbito da Administração Pública, o primeiro passo a
se tomar é se utilizar de mecanismos trazidos pela nova
legislação processual que inseriu em seu bojo uma simbiose
entre o processo estatal e os demais meios autocompositivos, a
exemplo do negócio jurídico processual (art. 190 do CPC) e da
calendarização dos atos processuais (art. 191).
Este caminho vem sendo galgado, ainda que
forma tímida, tal como em outros ramos do direito, passando
pela constitucionalização primada pela efetividade. Nessa linha
de pensamento, ao tratar especificamente da Administração
Pública, Marcelo José Magalhães Bonizzi afirma que:
(...) no caso da Administração Pública em geral,
devido à necessidade de proteção do patrimônio
público que ela representa, normalmente há, em
menor ou maior grau, alguma indisponibilidade
a ser tutelada. A esse respeito, a Lei de
Mediação disciplina, em seus artigos 32 a 40, as
hipóteses em que podem ser celebrados os
acordos
pela
Administração
Pública,
permitindo,
portanto,
a
“contratualização do litígio” mesmo num
cenário em que houver patrimônio público
envolvido. Essa é uma prova bastante eloquente
da força da tendência contemporânea
de contratualização do litígio ora em estudo.
Não custa lembrar que, num passado não
muito distante, sequer se cogitava de
transações com a Administração Pública,
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dado o dogma da indisponibilidade dos
direitos por ela tutelados. (grifo nosso)287

A verdade é que embora possa se observar os
grandes benefícios trazidos em conjunto pela doutrina e pela
legislação, o uso da autocomposição na Administração Pública
ainda não está totalmente mensurado. Isso exige que o
ordenamento jurídico passe a se valer de uma reformulação de
antigos dogmas, a partir da perspectiva constitucional.

Conclusão
O presente artigo se propôs a analisar a
possibilidade do uso do instituto da autocomposição em todas
as suas interfaces pela Administração Pública.
Para que isso seja palpável, se faz necessário
uma reinterpretação a respeito do que é de fato interesse
público.
Seja na forma de mediação, de conciliação ou de
negociação, a autocomposição tem se mostrado como o meio
mais benéfico na consecução da pacificação, ante o fato de
nessa seara não haver decisão adjudicada, mas a melhor
decisão possível e gerida por ambas as partes.
Entretanto, para que tais meios de resolução de
conflitos possam de fato ser operacionalizados, deve-se partir
de uma mudança da própria visão dos Advogados Públicos, até
então acostumados a atuações meramente restritas a legalidade
formal.
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Essa possibilidade é gerada a partir da Lei de
Mediação, ao limitar a possibilidade de penalização dos
Procuradores a casos em que estes com corrupção. Ficará
esvaziada, no entanto, caso não seja propagada uma “cultura
multiprocedimental” em detrimento da chamada “cultura da
sentença”, principalmente no seio Estatal.
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Maria Elisa Banhos de Souza288
Resumo: Este é um breve apanhado
sobre o procedimento administrativo de
desapropriação amigável praticado no
Município de São Bernardo do Campo
desde 2012. Sua intenção é demonstrar
o “modus operandi” da medida, que se
apresenta como forma eficiente e
adequada para a resolução de conflitos
envolvendo expropriação pública de
imóveis particulares no Brasil.

Um dos principais poderes da Administração
Pública, a desapropriação é um ato estatal que produz a
extinção da propriedade sobre um bem ou direito, com a
aquisição originária do respectivo domínio pela entidade
expropriante. Ela encontra respaldo no art. 5º, XXIV, da
Constituição Federal de 1988, decorrendo da necessidade ou
utilidade pública, ou, ainda, do interesse social, mediante
indenização justa, prévia e em dinheiro.
Se for levada em consideração a política de
desenvolvimento urbano a ser executada pelo Poder Público
Municipal, a desapropriação assume papel de ainda mais
relevância. Nesse caso, ela age com objetivo de ordenar o
desenvolvimento pleno das funções sociais da cidade,
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Bacharelanda do Curso de Direito da Faculdade de Direito de São
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237

garantindo o bem-estar de seus habitantes, ao teor do art. 182,
caput, da Carta Constitucional.
O objetivo deste ensaio, porém, não é
aprofundar a análise do instituto da desapropriação, mas sim,
mostrar como o procedimento administrativo para este fim vem
sendo praticado em São Bernardo do Campo desde a
publicação do Decreto Municipal nº. 18.049, de 19 de junho de
2012.
Levando em conta a demora nos procedimentos
expropriatórios judiciais, o mencionado Decreto foi editado
como uma alternativa viável à judicialização da questão, que
para boa parte dos casos não se mostra a forma de resolução
mais adequada, haja vista situações em que a urgência do
interesse público se mostra latente, a par do legítimo interesse
do particular ser indenizado de maneira correta e eficiente.
Optou-se, então, na Administração pública sãobernardense, pela regulamentação da tentativa de, inicialmente,
resolver amigavelmente a questão, porque se é certo que o
expropriado tem direito de ser justa e previamente indenizado,
também é certo que a partir do momento em que o Poder
Público decreta o interesse em desapropriar, poucos
argumentos restam ao particular para evitar o ato, a não ser a
injustiça do valor apurado para indenização, assim como
eventual desvio de finalidade.
Sopesando todas essas circunstâncias, o
Município de São Bernardo do Campo procedimentalizou os
atos necessários para abordagem amigável, chamando o
expropriado a participar ativamente dos atos administrativos de
desapropriação do seu imóvel, sem necessidade, a princípio, de
intervenção judiciária.
Idealizou-se, em verdade, uma inequívoca
metodologia valorizadora da autonomia e do empoderamento,
sem abdicar das reservas impostas pelo princípio da legalidade.
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Apresentando como motivo para sua edição a
necessidade de estabelecer procedimentos técnicos e
administrativos para a desapropriação de imóveis e
benfeitorias, observando estritamente os princípios da
legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade,
eficiência, economicidade, razoabilidade e racionalidade no
emprego dos recursos públicos, com base em critérios
técnicos para atender o princípio constitucional da justa
indenização; o Decreto Municipal nº 18.049/12 prescreveu
que a desapropriação de imóveis e respectivas benfeitorias
na cidade deverão ser precedidas de processo administrativo
instaurado por iniciativa da Secretaria interessada, que
deverá justificar o interesse público para a realização da
desapropriação, a programação da obra e a reserva dos
recursos orçamentários.
Apesar de poderem ser realizadas de maneira
simultânea, ficando a proposição de ação judicial, como já
dito, apenas como derradeira hipótese, as etapas do
procedimento foram assim delineadas:
(i)

Instauração e instrução do processo
administrativo para identificação da obra
pública, com todos os imóveis envolvidos,
visando à declaração de utilidade pública,
única para todos os imóveis;

(ii) Análise técnica e jurídica, instruída com a
pormenorizada identificação de cada imóvel
e respectiva área desapropriada, laudo de
avaliação fiscal ou declaração de valor
venal, planta integral ou parcial, e certidão
do registro imobiliário;
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(iii) Avaliação feita por engenheiro especializado designado dentre aqueles que
estiverem credenciados junto à Procuradoria-Geral do Município, inclusive para
apuração da justa indenização da sua
propriedade e benfeitorias indenizáveis,
com observação de que após a elaboração
do laudo avaliativo, deverá ser anexada ao
processo administrativo, declaração de
inexistência de débitos ou o rol das dívidas
fiscais inscritas e ajuizadas para dedução do
valor devido.
(iv) Indenização
administrativa,
mediante
desapropriação amigável, fixada por
Comissão de Análise de Desapropriações,
constituída por 3 membros: o primeiro, indicado pela Secretaria de Obras e Planejamento Estratégico; o segundo, pela Secretaria interessada na obra pública; e, o terceiro,
um Procurador do Município, indicado pelo
Procurador-Geral do Município.
Para resguardar a realização da justiça no
procedimento, o Decreto Municipal nº 18.049/12 positivou que
caso a área de terreno remanescente do imóvel se torne
inaproveitável para o expropriado, a desapropriação poderá ser
total, devendo tal circunstância, no entanto, ser tecnicamente
justificada por engenheiro especializado, que elaborará o laudo
de avaliação.
Também positivou que em havendo benfeitorias
indenizáveis, mormente edificação, deverá existir prévia
análise de viabilidade do seu fracionamento, de acordo com as
normas técnicas aplicáveis, podendo o Município optar pela
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expropriação integral do terreno e benfeitorias, quando,
tecnicamente, não for possível o aproveitamento do
remanescente ou quando, economicamente, for mais vantajosa
a indenização total em detrimento das obras de reparação ou
recomposição das benfeitorias afetadas, mediante comprovação
de laudo técnico elaborado por profissional habilitado.
Mencione-se, ainda, que quando
existir
atividade comercial no imóvel expropriado, eventual direito a
indenização pela perda do fundo de comércio deverá ser tratado
em processo administrativo apartado ou no processo principal.
Será no próprio processo, se o proprietário do estabelecimento
e do imóvel for a mesma pessoa. Será em processo apartado e
independente, se as propriedades forem de pessoas distintas.
Neste último caso, uma perícia específica é determinada,
fazendo-se o pagamento da indenização acompanhar o
respectivo termo de quitação.
Sobre a efetiva participação do particular
expropriado, prescreveu como dever da Comissão de Análise
de Desapropriações intimar o interessado mediante
comunicação escrita, para manifestar, no prazo de 10 (dez)
dias, se aceita o valor apurado para a indenização, devendo
eventual recusa ser certificada no processo administrativo.
Ao expropriado, o Decreto consignou ainda o
direito de acesso ao laudo de avaliação, com possibilidade de
indicar, no prazo de 10 (dez) dias, eventual erro, imprecisão
nos dados ou nos critérios utilizados na fixação do valor
indenizável, a ser decidida pelo Procurador-Geral do
Município, ante (i) parecer gerado pela Comissão de Análise de
Desapropriações (ii) e informações técnicas do engenheiro que
elaborou o laudo.
Após a deliberação, o expropriado é cientificado
para dizer, no prazo de 5 (cinco) dias, se aceita ou não valor
proposto para indenização, que se não acatada, obriga o
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ajuizamento da desapropriação; mas que se acatada, implica na
transferência da propriedade, formalizada por escritura pública
de desapropriação amigável, precedida de publicação de edital
do acordo amigável no jornal oficial do Município, para
conhecimento e eventual impugnação de terceiros
prejudicados.
Esta última impugnação é levada a análise e
parecer da Procuradoria, assegurado o direito do expropriado
apresentar documentos que comprovem a legitimidade da sua
posse ou propriedade, incumbindo ao Procurador-Geral do
Município deliberar sobre o prosseguimento da desapropriação
pela via administrativa, ou havendo dúvida fundada sobre o
domínio ou outro requisito intrínseco do ato, pelo ajuizamento
da ação de desapropriação.
Em conclusão, é possível dizer que o
procedimento administrativo de desapropriação amigável no
Município de São Bernardo do Campo é um paradigma para a
resolução pacífica dos conflitos entre Administração e
Administrados no país. Tanto no que diz respeito ao Município
expropriante, quanto em relação ao Particular expropriado,
conjuga a necessidade de atender os interesses público e
privado, utilizando metodologias emancipatórias do Judiciário,
valorizando a autonomia de vontade e o empoderamento da
solução.
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Introdução.
A Constituição Federal de 1988 – consagradora
do Estado Democrático de Direito, preponderando o direito
fundamental da dignidade da pessoa humana – estabelece as
balizas para a assunção no âmbito administrativo da
Administração Pública Municipal, como de resto de todas as
que integram a República Federativa do Brasil, da composição
de pedidos de reparação de danos, por meio de processo
administrativo.
Contudo, para se chegar ao nível de inclusão
plena do cidadão como agente efetivo de direitos, o Estado
passou pelas transformações conhecidas ao longo dos séculos,
cujas constituições reproduziam sempre a preponderância de
uma classe sobre a outra.
A formação do direito administrativo,
notadamente caracterizada pela constituição do Estado de
Direito, também se atrelou à forma de composição dos Estados,
refletindo a concepção político-ideológica dos mesmos,
dividindo-se entre os que adotaram a corrente do direito
administrativo francês, marcada pela dualidade de jurisdição
administrativa e judiciária; e a do sistema do commom law,
próprio dos países de origem anglo-saxã, em que prepondera a
unicidade jurisdicional vinculada ao Poder Judiciário, com a
força da coisa julgada.
O Direito Administrativo Brasileiro inspirou-se
fortemente na concepção francesa, entretanto, não adotou o seu
dualismo jurisdicional, mantendo a unidade jurisdicional,
aproximando-o, neste ponto, à vertente do commom law.
O Direito Administrativo Brasileiro clássico
reluta em se desapegar dos conceitos que o fundamentaram
para se ajustar às concepções ditadas pela Constituição Federal
de 1998, e que informam todo o agir do Estado Democrático de
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Direito, conceito que inclui o cidadão como agente pleno
formador do Estado, o qual existe em relação dele e para ele.
Nesse contexto, a consagração da teoria objetiva
do Estado, explicitamente contemplada pelo § 6º do art. 37 da
Constituição Federal, somada a todo o arcabouço jurídico-legal
do País, mormente a Lei Federal nº 9.784/99, possibilitam que
o gestor público municipal responsável e comprometido com
os princípios administrativos contemplados no citado artigo 37
da CF/88, assuma a tarefa de resolver no seio da Administração
Pública Municipal os pedidos de reparação de danos
formulados pelos interessados.
O processo administrativo se apresenta como
excelente instrumento de composição de reparação de dano nos
moldes propostos, devendo o gestor público assumi-lo na
condição de gestor responsável com a eficiência e a eficácia do
serviço público e preocupado com o bem-estar do cidadão.
Para tanto, é preciso municiar os agentes
públicos e a sociedade com a edição de lei que discipline a
matéria do processo administrativo, incluindo o processo de
reparação de danos, sendo a Lei do Estado de São Paulo nº
10.177, de 30 de dezembro de 1998, um excelente paradigma a
ser observado.
1. Evolução do Estado
Antes de se proceder à análise específica do
tema, faz-se necessária uma breve incursão acerca da evolução
do Estado moderno, caracterizado pelas suas diversas formas
de composição e constituições que refletem os aspectos
históricos, sociais, políticos, econômicos e culturais de cada
momento, com os consequentes reflexos na vida das pessoas e
da comunidade, da formação do direito administrativo, o qual
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está diretamente ligado com a existência do Estado, bem como
a evolução da responsabilidade civil deste mesmo Estado que
também está atrelada ao seu curso histórico evolutivo.
Tal incursão é importante porque se constitui em
pressuposto de compreensão do tema a ser abordado e das
teorias que o embasam, porquanto demonstra a evolução da
consideração e da importância que as pessoas e a sociedade
passaram a ter para o Estado, culminando com o conceito de
cidadão, como sujeito de direitos e garantias diretamente
assegurados pela Constituição Federal do Brasil.
Nesta cadência lógica, o Estado que primeiro
reinou foi o absolutista, próprio dos séculos XVII e XVIII,
caracterizado pela monarquia e a figura do rei, incorporação de
Deus na terra, que representava os interesses da nobreza, do
clero e, de certa forma, da burguesia, que já se constituía em
classe transformadora do Estado feudal, então reinante, porém,
não totalmente satisfeita, vez que aquele Estado ainda
representava empecilho aos seus interesses de lucro e expansão
de mercados. Nesse Estado não havia espaços para liberdades,
direitos e garantias das pessoas, que viviam sob o jugo dos
preceitos absolutistas do monarca.
O Estado absolutista, todavia, foi suplantado
pelo Estado de Direito, deflagrado pela Revolução Francesa,
marcada tanto pelas ideias iluministas da época, quanto pela
revolução industrial do século VIII. A burguesia, nesse
momento histórico, foi a força motriz da sua erupção, porque
até então o Estado não dava guarida aos seus interesses, muito
menos, aos anseios da classe trabalhadora, que já se insinuava
em massa.
O Estado Social de Direito foi uma reação a
tudo isso. Mormente no que tange aos privilégios da burguesia
que se afirmara como classe dominante, o novo Estado
compôs-se nas formas de governo socialista, sendo exemplo
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clássico a ex-União Soviética, fruto da revolução socialista de
1917, e demais outros que seguiram o seu caminho, nazifascista, como Alemanha e Itália, bem como sociais
democratas, contudo, não representou a plena satisfação dos
anseios da sociedade, haja vista que essa feição de poder ou
manteve a mesma superestrutura do Estado de Direito, ou
concentrou todo o poder numa casta dirigente do Estado, não
concretizando o desejo de inclusão e de participação das
pessoas no seu processo de formação e desenvolvimento.
O problema é que Estado Social de Direito
também fracassou, dando azo à concepção de Estado
Democrático de Direito, impondo participação efetiva e
operante do povo na coisa pública.290A configuração do Estado
Democrático de Direito, nestas circunstâncias, não significou
apenas unir formalmente os conceitos de Estado Democrático e
Estado de Direito. Consistiu, sim, na criação de um conceito
novo, que levou em conta os conceitos dos elementos
componentes, mas que os supera na medida em que incorpora
um componente revolucionário de transformação do status
quo.291
2. O surgimento do Direito Administrativo
O surgimento do Direito Administrativo, com a
feição hoje estabelecida, está diretamente relacionado com a
concepção de Estado de Direito. Foi a partir dele que foram
estabelecidas formas de atuação do Estado, considerando as
relações deste com a sociedade, além da previsão dos direitos
individuais.
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A propósito, Odete Medauar292 registra que as
ideias relativas ao Estado de Direito que surgiam nas primeiras
décadas do século XIX tornaram-se fator propício para a
formação do direito administrativo, destacando também a
importância da teoria dos poderes, cuja atribuição da função
executiva a um específico setor estatal, no caso, o Poder
Executivo, facilitou a formação de um direito da
Administração, com individualidade própria.
O surgimento do direito administrativo está
correlacionado, portanto, à formação do direito administrativo
francês, especialmente, às decisões do Conselho deste Estado,
que fora concebido para afastar a interferência do Poder
Judiciário nas questões de âmbito administrativo, a fim de
evitar a submissão do Poder Executivo àquele mesmo Poder,
criando-se a dualidade de jurisdição do Estado.
Em contraposição à forma de ser do direito
administrativo francês, principalmente com a constituição do
sistema de dualidade jurisdicional, formou-se o direito
administrativo anglo-saxão, prevalecente nos Estados Unidos e
demais países de influência britânica, firmado nos conceitos do
commom law, cuja diferença básica está em que o primeiro tem
como fonte principal o direito legislado (statutelaw); e, o
segundo, o precedente judiciário, ou seja, o direito comum
(commom law) criado por decisões judiciárias.293
Atualmente, vale dizer, o direito administrativo
nesses países também é dotado de mecanismos de controle
próprio da Administração Pública, à semelhança do direito
administrativo contraposto, sem perder, entretanto, a sua
292
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característica básica de apreciação pelo Poder Judiciário dos
atos ditados pelo Estado.
Definido por Odete Medauar294 como o conjunto
de normas e princípios que regem a atuação da Administração
Pública e que se inclui entre os ramos do direito público, pois
trata primordialmente da organização, meios de ação, formas e
relações jurídicas da Administração Pública, que é um dos
campos da atividade estatal, o direito administrativo brasileiro
foi inspirado no direito administrativo francês, italiano e
alemão, não adotando, porém, o dualismo de jurisdição próprio
do direito administrativo francês, ainda mais porque o art. 5º,
XXXV, da CF/88, estabelece que nem mesmo a lei pode
excluir da apreciação judiciária lesão ou ameaça a direito.
3.

Evolução da responsabilidade civil

A responsabilidade civil do Estado também
acompanha a linha evolutiva deste, começando pela sua
irresponsabilidade total, existente de forma mais acentuada no
período do Estado absolutista, porquanto sendo o rei a
encarnação de Deus na terra, o monarca também erraria, não o
sujeitando a reparar possíveis danos sofridos pelos particulares.
Durante muitos séculos prevaleceu a teoria da
irresponsabilidade do Estado, sendo que várias concepções
justificavam tal isenção, dentre as quais: que o monarca ou o
Estado não erravam; que o Estado atua para atender ao
interesse de todos e não poderia ser responsabilizado por isso; e
que a soberania do Estado, poder incontrastável, impedia que
fosse reconhecida sua responsabilidade perante um
indivíduo.295
294
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Num segundo estágio, o Estado passou a ser
responsabilizado pelos atos de gestão, contrariamente aos atos
de império próprios da soberania do Estado, admitindo-se que a
ação culposa do agente causadora de dano ao particular
implicava na responsabilização do ente estatal.
Posteriormente, evoluiu-se para responsabilização do Estado decorrente de atos dolosos ou culposos dos
seus agentes, contudo de todo dificultada a sua demonstração,
uma vez que caberia a vítima fazê-la, o que nem sempre é
tarefa fácil.
A fase da responsabilização do Estado por ato de
gestão ou de dolo ou culpa do agente público estava atrelada à
teoria civilista do direito civil, conquanto representasse um
avanço em tal mister, não estabelecia um equilíbrio entre as
partes, considerando o Poder do Estado frente ao particular.
Daí por que a responsabilização evoluiu para
atrelá-la ao mau funcionamento, o não funcionamento do
serviço ou à falha da Administração, o que Medauar296 chama
de “culpa publicista ou culpa anônima”, cuja demonstração de
tais fatores caberia à vítima, o que também não se revelava
tarefa fácil, pela falta de padrão de funcionamento para o
serviço público previamente estabelecido.
Finalmente,
chegou-se
na
teoria
da
responsabilidade objetiva do Estado, informada pela teoria do
risco administrativo. Esta teoria implica que a Administração
Pública será responsabilizada pelas ações ou omissões dos seus
agentes que, nessa qualidade, causarem danos a terceiros, sem
perquirir quanto ao dolo ou culpa destes, cujo ressarcimento
será suportado por toda a comunidade.
Na responsabilidade objetiva do Estado, a vítima
não precisa demonstrar a existência de dolo ou culpa do agente
296
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público, bastando revelar a ocorrência do nexo de causalidade
entre a ação ou a omissão e o dano verificado.
4.

Desenvolvimento do tema central

Infere-se pela exposição dos tópicos anteriores
que a evolução do Estado foi marcada pelo embate entre o
poder deste e os direitos e garantias individuais, representando
em suas fases a prevalência de uma classe sobre a outra.
Foi assim (i) no absolutismo que representava os
interesses da monarquia, da nobreza e do clero, em detrimento
das demais pessoas; (ii) no Estado de Direito em que
prevaleceu os interesses da burguesia em face da sociedade,
principalmente da classe trabalhadora; (iii) no Estado Social de
Direito em que preponderaram os direitos sociais dos
trabalhadores, mormente nos Estados socialistas; (iv) para,
enfim, se alcançar o Estado Democrático de Direito, o qual
busca o equilíbrio entre todas as forças do Estado, passando o
cidadão a ser considerado sujeito real de fato e de direitos,
despindo-se da condição subalterna na relação com o Estado,
que deve tratá-lo com igualdade quando confrontado com os
seus direitos e prerrogativas.
Tal estado de coisas repercutiu na formação e
evolução do direito administrativo, bem como na concepção da
responsabilidade civil do Estado, que passou da completa
irresponsabilidade para a responsabilidade objetiva,
asseguradora dos direitos do cidadão.
No Brasil de hoje, a responsabilidade objetiva
do Estado está prevista no § 6º do art. 37 da Constituição
Federal, ao estabelecer que “as pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
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causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa.”
Outrossim, o Código Civil prevê no art. 43 que
“as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente
responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade
causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra
os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou
dolo.”
O art. 1º da Constituição Federal preceitua que a
República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamento, dentre outros, a dignidade da pessoa humana.
O inciso LV do art. 5º que compõe o Capítulo I
do Título II consagrado aos Direitos e Deveres Individuais e
Coletivos desta mesma Constituição Federal estabelece que aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
Estes dispositivos são a chave para o
entendimento e o desenvolvimento dos estudos acerca da
doutrina referente ao processo administrativo, transferindo o
enfoque do direito administrativo calcado na supremacia do
interesse público sobre o particular, do ato administrativo e da
preponderância do ensinamento clássico do próprio direito
administrativo que passa a ter na Constituição Federal o fio
condutor de todo o agir da Administração Pública, com
destaque para a formação dos atos administrativos conduzidos
pelo processo administrativo.
O processo administrativo, neste contexto, se
caracteriza pela atuação dos interessados em contraditório, seja
ante a própria Administração, seja ante outro sujeito
(administrado em geral, licitante, contribuinte, por exemplo),
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todos, neste caso, confrontando seus direitos com a
Administração.297
Em razão destas questões, a União tem em vigor
a Lei Federal nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal, cujo art. 1º anuncia que ela estabelece normas básicas
sobre o processo administrativo no âmbito da Administração
Federal direta e indireta, visando, em especial, à proteção dos
direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins
da Administração.
O art. 2º fixa que a Administração Pública
obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica,
interesse público e eficiência, estabelecendo no seu parágrafo
único que nos processos administrativos serão observados,
entre outros, os critérios de: I - atuação conforme a lei e o
Direito; II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a
renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo
autorização em lei; III - objetividade no atendimento do
interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou
autoridades; IV - atuação segundo padrões éticos de probidade,
decoro e boa-fé; V - divulgação oficial dos atos
administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na
Constituição; VI - adequação entre meios e fins, vedada a
imposição de obrigações, restrições e sanções em medida
superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público; VII - indicação dos pressupostos de fato e de
direito que determinarem a decisão; VIII - observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos
administrados; IX - adoção de formas simples, suficientes para
297
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propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos
direitos dos administrados; X - garantia dos direitos à
comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção
de provas e à interposição de recursos, nos processos de que
possam resultar sanções e nas situações de litígio; XI proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as
previstas em lei; XII - impulsão, de ofício, do processo
administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados; e
XIII - interpretação da norma administrativa da forma que
melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige,
vedada aplicação retroativa de nova interpretação.
A mencionada lei estabelece, ainda, normas
gerais acerca do processo administrativo, sendo que além dos
preceitos fixados nos arts. 1º e 2º, que integram o Capítulo I,
também é composta pelos Capítulos II - Dos Direitos dos
Administrados, III - Dos Deveres do Administrado, IV - Do
Início do Processo, V - Dos Interessados, VI - Da
Competência, VII - Dos Impedimentos e da Suspeição, VIII Da Forma, Tempo e Lugar dos Atos do Processo, IX - Da
Comunicação dos Atos, X - Da Instrução, XI - Do Dever de
Decidir, XII - Da Motivação, XIII - Da Desistência e Outros
Casos de Extinção do Processo, XIV - Da Anulação,
Revogação e Convalidação, XV - Do Recurso Administrativo e
da Revisão, XVI - Dos Prazos, XVII - Das Sanções e XVIII Das Disposições Finais.
No Estado de São Paulo, por seu turno, está
vigente a Lei nº 10.177, de 30 de dezembro de 1998, que regula
o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Estadual, e não obstante guarde semelhança com a Lei Federal
já citada, porquanto também fixa normas gerais sobre o
processo administrativo, contempla uma novidade, pois, o
Capítulo III é dedicado aos Procedimentos em Espécie, sendo
que a Seção IV deste Capítulo é destinada ao Procedimento de
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Reparação de Danos, composta pelos artigos 65 a 71, objeto
deste estudo.
O art. 65 diz que aquele que pretender, da
Fazenda Pública, ressarcimento por danos causados por agente
público, agindo nessa qualidade, poderá requerê-lo
administrativamente, observadas as regras dos seus incisos I a
X, sendo relevante destacar que: a) o direito do cidadão
prescreve em 5 (cinco) anos, cujo requerimento deverá ser
protocolado na Procuradoria Geral do Estado dentro deste
prazo, contado do ato ou fato que houver dado causa ao dano;
b) tal requerimento suspende, nos termos da legislação
pertinente, a prescrição da ação de responsabilidade contra o
Estado, pelo período que durar sua tramitação; c) o
requerimento, além de atender aos requisitos próprios do
pedido inicial do processo administrativo previstos no art. 54
da mencionada lei, quais sejam: I - o nome, a qualificação e o
endereço do requerente; II - os fundamentos de fato e de direito
do pedido; III - a providência pretendida; IV - as provas em
poder da Administração que o requerente pretende ver juntadas
aos autos; e a instrução da prova documental de que disponha,
deverá trazer indicação precisa do montante atualizado da
indenização pretendida, e declaração de que concorda com as
condições contidas neste artigo e nos subsequentes; d) a
decisão do requerimento caberá ao Procurador Geral do Estado
ou ao dirigente da entidade descentralizada, que recorrerão de
ofício ao Governador, nas hipóteses previstas em regulamento;
e) acolhido em definitivo o pedido, total ou parcialmente, será
feita, em 15 dias, a inscrição, em registro cronológico, do valor
atualizado do débito, intimando-se o interessado; f) a ausência
de manifestação expressa do interessado, em 10 dias, contados
da intimação, implicará em concordância com o valor inscrito;
caso não concorde com esse valor, o interessado poderá, no
mesmo prazo, apresentar desistência, cancelando-se a inscrição
e arquivando-se os autos; g) os débitos inscritos até 1º de julho
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serão pagos até o último dia útil do exercício seguinte, à conta
de dotação orçamentária específica; h) o depósito, em conta
aberta em favor do interessado, do valor inscrito, atualizado
monetariamente até o mês do pagamento, importará em
quitação do débito; e i) o interessado, mediante prévia
notificação à Administração, poderá considerar indeferido seu
requerimento caso o pagamento não se realize na forma e no
prazo previstos nos incisos VIII e IX, correspondentes às letras
“g” e “h” supra.
Importante enfatizar, igualmente, o § 1º do art.
65 ao preceituar que quando o interessado não concordar com
valor fixado da indenização, poderá apresentar desistência do
pedido, no prazo de 10 (dez) dias contados da intimação da
decisão, cancelando-se a inscrição na ordem cronológica de
pagamento administrativo, arquivando-se os autos.
Cabe realçar, ainda, que segundo o art. 66 da Lei
Estadual, nas indenizações pagas com base no art. 65, não
incidirão juros, honorários advocatícios ou qualquer outro
acréscimo.
Definida a responsabilização definitiva do
Estado pelo pagamento do dano, o Procurador Geral do Estado
determinará a instauração de procedimento, na forma dos
artigos. 67 e 68, para apuração de eventual responsabilidade
civil de agente público, por culpa ou dolo.
Por fim, os artigos 69 e 70 preveem que,
concluindo-se pela responsabilidade civil do agente, será ele
intimado para, em 30 dias, recolher aos cofres públicos o valor
do
prejuízo
suportado
pela
Fazenda,
atualizado
monetariamente e, vencido este prazo, sem o pagamento, será
proposta, de imediato, a respectiva ação judicial para cobrança
do débito.
O Procedimento de Reparação de Danos de que
trata a Seção IV do Capítulo III da Lei nº 10.177, de 30 de
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dezembro de 1998, foi regulamentado pelo Decreto nº 44.422,
de 23 de novembro de 1999.
O art. 1º desta última norma preceitua que o
processo administrativo de reparação de danos previsto na Lei
nº 10.177, de 30 de dezembro de 1998, será conduzido pela
Administração visando fundamentalmente à solução
extrajudicial de litígios, de maneira a evitar para o Estado o
ônus da condenação judicial, cujos §§ 1º a 5º ditam as regras
necessárias à viabilização do pedido e da decisão, valendo
destaque a previsão do seu § 3º, que determina que a decisão
deverá ser compatível com a jurisprudência consagrada,
adotando critérios objetivos para determinação do valor do
ressarcimento.
Os demais dispositivos do Decreto estabelecem
a forma pela qual será o pedido do interessado ou da parte
processado, sendo interessante citar o art. 2º, segundo o qual o
processo será dirigido por Procurador do Estado, o qual será
denominado Procurador Instrutor, designado pelo Procurador
Geral do Estado, que terá poderes e responsabilidades típicos
de um Juízo instrutor, cabendo-lhe elaborar o relatório final,
com proposta fundamentada de decisão, conforme § 3º do
referido artigo.
O destaque dado à Lei Paulista e ao Decreto que
regulamenta o seu Procedimento de Reparação de Danos, devese ao fato de ser o foco do estudo a possibilidade de o processo
administrativo se constituir em instrumento idôneo à resolução
deste tipo de interesse no âmbito da Administração Pública
Municipal, podendo e devendo a citada lei servir de importante
paradigma para a feitura de leis municipais que venham
contemplar tal iniciativa, servindo de instrumento seguro para
que os agentes públicos possam apreciar a questão e decidi-la
no âmbito administrativo.
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O mesmo se afirma acerca da Lei Federal que,
como dito, traça o panorama geral da disciplina do processo
administrativo, cujos preceitos gerais nela previstos devem
servir de parâmetros tanto para a edição de leis estaduais
quanto para as municipais, a fim de seguir uma trilha uniforme
da matéria no País.
Tais leis fixam bases jurídicas seguras para a
disciplina do processo administrativo nos diversos entes
federados brasileiros, como são os princípios da igualdade das
partes, do contraditório e ampla defesa, próprios de qualquer
tipo de processo; adicionados os da Administração Pública,
previstos no art. 37 da Constituição Federal; e demais
procedimentos afetos à processualística, como os referentes aos
direitos e deveres dos administrados, do início do processo, da
competência, dos impedimentos e da suspeição, da forma,
tempo e lugar dos atos do processo, da comunicação dos atos,
da instrução, do dever de decidir, da desistência e outros casos
de extinção do processo, da anulação, revogação e
convalidação dos atos processuais, do recurso administrativo e
da revisão, dos prazos e das sanções, também previstos nas
citadas leis.
A propósito, Bernardo Strobel Guimarães 298
afirma não se tratar, neste caso, de extensão analógica,
principiológica, aplicação subsidiária, supletiva ou coisa que o
valha, pois segundo ele, as regras da lei de processo
administrativo aplicam-se diretamente ao âmbito Distrital,
Estadual ou Municipal quando se tratarem de regras de
processo.
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Tal estrutura, que encontra amparo na
Constituição Federal, dá a devida segurança jurídica para que a
Administração Pública Municipal assuma a condição de ente
proativo a favor do cidadão e da própria Administração, dando
efetividade ao princípio da eficiência do serviço público.
Pode parecer estranho aos que estão
acostumados a sempre submeter ao Judiciário as questões
envolvendo pedidos de reparação de danos contra a
Administração Pública. Todavia, é de todo salutar a ideia de
resolução desses conflitos no âmbito administrativo, com a
designação da procuradoria ou do departamento jurídico dos
Municípios que os tenham em sua estrutura, para recepcionar
os pedidos, instruí-los e decidi-los.
Não menos saudável é a proposição de se
estabelecer uma espécie de “precatório administrativo”, como
previsto na Lei Paulista, para satisfação do crédito da parte,
instituído em seguida à decisão final, para pagamento no ano
seguinte, quando inscrito dentro do prazo previsto na lei, o que,
com certeza redundará em ganho de tempo e celeridade, se
comparado ao processo judicial que se arrasta por anos a fio,
no qual a parte autora passa por verdadeiro martírio, até que
receba o seu crédito, sem contar a vantagem de não ter que
arcar com custas e despesas processuais e o encargo de
honorários advocatícios, a não ser que queira se valer destes
profissionais para melhor aparelhar o seu pedido, o que é
sempre oportuno.
Também, relevante, é a possibilidade de se
instaurar outro processo administrativo para apurar a
responsabilidade de agente público que tenha dado causa a
dano assumido pela Administração Pública, quando na própria
instrução do processo administrativo principal já tenha se
delineada a culpa ou dolo da sua conduta, o que representa,
mais uma vez, ganho de tempo e certeza do recebimento em
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regresso do desfalque do erário público, pois, é de se esperar
que o agente não tenha muitas condições de negar a sua
participação dolosa ou culposa no evento.
Tal iniciativa ainda representa instrumento de
desafogo do Judiciário, levando em conta que a Administração
Pública é a sua grande fornecedora de demandas, pois, não tem
a cultura de recepcionar as questões reclamadas pelos cidadãos
e que poderiam ser resolvidas no âmbito administrativo.
Sobre este assunto, Elival da Silva Ramos 299
afirma que, potencialmente, a legislação sobre processo
administrativo está apta a contribuir para o alivio do Poder
Judiciário e consequente agilização de seu atuar e, de outra
parte, para emprestar maior rapidez e adequação qualitativa às
soluções das lides administrativas.
Dessa opinião não discrepa Odete Medauar300,
para quem no processo administrativo os interessados são
ouvidos, apresentam argumentos e provas, além de oferecerem
informações, contribuindo, portanto, para a determinação do
fato ou da situação objeto do processo. Com isso se ampliam os
pressupostos objetivos da decisão administrativa, pois a
finalidade do processo administrativo é esclarecer as
autoridades administrativas para decidir sobre direitos
subjetivos ou interesses e para solver as controvérsias surgidas
entre particulares (funcionários ou não) e o Estado‟. É o
significado instrutório do processo administrativo.
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Esta finalidade, sob o ângulo do administrado e
dos cidadãos em geral, representa igualmente uma garantia, em
virtude do embasamento correto da decisão administrativa, ante
os elementos de instrução reunidos no processo.
Acerca da justiça, segurança jurídica, da
eficiência e da eficácia da decisão proferida na seara
administrativa, por meio de um processo administrativo, a
doutrina pátria já é bastante robusta a afirmar a sua justeza.
A decisão resultante do processo administrativo,
embora imputada a uma autoridade, decorreu da realização de
vários atos, para os quais colaboraram interessados. As
informações colhidas, os dados técnicos, os argumentos
propiciam, como se ressaltou, ampla base objetiva para se
decidir. Por isso, a decisão é mais suscetível de aceitação e de
cumprimento, do que outra oriunda praticamente do nada e que
se pretende impor aos indivíduos.301
O processo administrativo, assim, direciona-se à
realização da justiça não só pelo contraditório e ampla defesa
vistos do ângulo do indivíduo, mas também por propiciar o
sopesamento dos vários interesses que envolvem uma situação.
No que tange à segurança jurídica, oportuna a
abordagem da ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha 302 ,
segundo a qual o processo administrativo democrático encontra
segurança jurídica justa, sendo uma das formas de
concretização do princípio da legitimidade do poder, à medida
em que se esclarecem e se afirmam os motivos das decisões
administrativas. Tais decisões são questionadas e deslindadas
no processo administrativo e, nessa sede, o poder no exercício
do qual elas foram adotadas recebe a sua condição legítima
301
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própria. Quanto mais democrático for o processo
administrativo mais demonstrativo ele é da essência e prática
do exercício do poder em determinado Estado.
E no que pertine à eficiência das decisões, Egon
Bockmann Moreira303 manifesta que se, por um lado, nenhuma
dessas qualidades do processo administrativo é inédita, por
outro, todas estão relacionadas entre si, enfeixando
características que, unidas, podem conferir noção processual
plena ao princípio da eficiência.
A resolução de conflitos referente à
responsabilidade civil no âmbito da Administração Pública
Municipal é de todo factível e desejado. Não obstante, a sua
implementação pressupõe uma mudança de cultura do cidadão,
dos servidores públicos e, principalmente, do gestor público
que deverá assumir uma postura responsável e comprometida
com os princípios constitucionais que regem a matéria,
mormente os da igualdade e dignidade da pessoa humana, com
o respeito ao cidadão e com a própria administração da coisa
pública, patrimônio de toda a coletividade.
Com efeito, a intenção é mudar um
comportamento centenário da Administração no Brasil,
publicizando o que já é público, mostrando não só que se
decidiu, mas também dizendo por que se fez, impondo-se a
participação do interessado (amplamente considerado) na
produção do próprio ato administrativo.304
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Considerações Finais
O estudo se propôs a demonstrar a viabilidade
de se resolver, no âmbito administrativo, a reparação de danos
provocados por ação ou omissão dos agentes públicos ou
aqueles decorrentes por falhas na prestação do serviço público,
tendo o processo administrativo como instrumento apto para a
composição.
Ao fundar a República Federativa do Brasil
como um Estado Democrático de Direito, calcado nos
fundamentos da soberania, da cidadania, da dignidade da
pessoa humana, dos valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa e do pluralismo político, tendo o cidadão como o
agente fundador deste mesmo Estado, o qual é voltado para
servi-lo, a CF/88 estabeleceu as premissas fundamentais à ação
do Estado, assegurando ao cidadão, em processo judicial ou
administrativo, o direito fundamental ao contraditório e ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º LV).
Nessa linha, a Lei Federal nº 9.784/99, que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal, propicia aos demais entes federados a edição
das respectivas leis, devendo-se se valer, para tanto, dos
princípios e preceitos gerais estabelecidos nesta Lei.
Também a Lei do Estado de São Paulo nº
10.177/98, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Estadual, a qual inclusive positiva
regras procedimentais específicas de reparação de danos, serve
como norte orientador para a resolução de conflitos envolvendo
a Administração Pública.
(Org.). As Leis de Processo Administrativo: Lei Federal 0.784/99 e Lei
Paulista 10.177/98. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 226.
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Assim, concluímos ser viável o processo
administrativo como meio idôneo de resolução de conflito de
reparação de dano entre administrado e administração pública,
sugerindo-se que no âmbito municipal, cada Municipalidade
edite lei específica disciplinando a matéria.
Além da implementação da medida analisada,
faz-se necessária uma mudança de cultura na sociedade, que
deve reclamar do gestor público a efetivação dessa ação,
conduzindo a Administração Pública Municipal sob os
postulados da cidadania e da dignidade da pessoa humana.
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São Bernardo do Campo e seus devedores, a
Câmara de Conciliação para cobrança
amigável do crédito público municipal é um
paradigma sobre a utilização da mediação
envolvendo a Fazenda Pública no país. Este
ensaio, com a minuta do respectivo projeto
de lei anexa, serve para expor didaticamente
o projeto.
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lei - 2.1. Pagamento à vista com desconto 2.2. Parcelamento em até 48 vezes - 2.3.
Parcelamentos ainda mais estendidos,
mediante o oferecimento de garantia - 2.3.1.
Parcelamento em até 60 meses, mediante
fiança bancária ou seguro garantia - 2.3.2.
Parcelamento em até 120 meses, mediante
hipoteca - 2.3.3. Parcelamento em até 15
anos, mediante anticrese - 2.4. Permuta
entre imóveis - 2.5. Compensação, dação em
pagamento de bens imóveis e transação - 3.
Medidas de controle e desestímulo à
inadimplência – Conclusão – Referências.

Introdução
É fato que o excesso de judicialização dos
direitos tem comprometido a efetividade do processo judicial.
Mal compreendido, o direito fundamental à inafastabilidade
jurisdicional levou o sistema de resolução dos conflitos no
Brasil ao sobrecarregamento de trabalho dos Magistrados e
seus auxiliares, numa estrutura artesanal de processos que já
não consegue dar conta do grande número de demandas.
Se por um lado, restou estabelecida uma cultura
de sentença no país, por outro, restou clara a falta de
preocupação do próprio Estado em aperfeiçoar seus métodos de
cobrança, repassando ao poder jurisdicional a difícil tarefa de
procedimentalizar a recuperação dos enormes estoques de
dívida, via execução fiscal.
Não por acaso, o Estado se tornou o maior
demandante na Justiça. Ora sendo cobrado, mas na grande
maioria das vezes cobrando, se viu vítima da falta de
planejamento, tornando-se um credor grandioso e ineficiente.
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Pensando nesta realidade, principalmente, na
inexistência de tratamento diferenciado para os devedores de
boa-fé – aliás, a grande maioria, que tem a intenção de pagar e
que se endividou com a Fazenda Pública por contingências
econômicas alheias à própria vontade –, envidamos nossos
esforços para articular no Município de São Bernardo do
Campo um sistema de cobrança de dívida ativa mais humano e
adequado, reservando a cobrança judicial para as situações
extremas.
Partimos da noção de empoderamento, ou seja,
da possibilidade da Fazenda Pública Municipal exercer seu
poder de mediação e autotutela, cobrando por si mesma os
créditos próprios inscritos em dívida ativa, respeitando a
condição e as possibilidades dos devedores que realmente
tiverem o interesse em se regularizar.
Tendo como objetivo converter o estoque de
dívida ativa em renda, reduzindo-se os níveis de inadimplência,
para elevar a capacidade financeira e de investimento do
Município, ponderamos que era necessário prevenir os litígios,
valorizando a autocomposição, a boa-fé, a livre iniciativa
privada e a dignidade dos devedores, mediante termo de
ajustamento de conduta fiscal.
É que não há que se falar em autocomposição, se
as partes envolvidas num problema não dispuserem de
mecanismos verdadeiramente aptos a estimular o diálogo, para
ao final se chegar a uma solução.
No caso da Fazenda Pública, a transação não
segue o princípio da autonomia de vontade. Estão os entes
públicos submetidos à legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência, sem os quais os atos administrativos
podem
ser
considerados
nulos,
redundando
em
responsabilizações aos agentes públicos que os praticaram.
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Levando
em
conta,
também,
essas
consequências, criamos o projeto da Câmara de Conciliação
para cobrança amigável dos créditos inscritos em dívida ativa
no Município de São Bernardo do Campo, delineando as
alternativas de abordagem ao devedor, sob as balizas do
interesse público em arrecadar e da oportunidade de maiores e
diversas chances para pagar.
Sem perder de vista a indisponibilidade do
crédito público, a par do seu indesejável crescimento,
ponderamos que estabelecendo alternativas de adimplemento
mediante lei – isto por meio de institutos jurídicos já
conhecidos na legislação civil e processual civil –, a tentativa
da Fazenda Pública receber amigavelmente seus créditos
poderia se tornar mais eficiente, já que diversificadas e mais
atrativas as possibilidades para o devedor.
A lógica do projeto, portanto, é inferir melhores
condições tanto para a Fazenda Pública receber, quanto para o
devedor quitar seus débitos inscritos em dívida ativa, reunindo
procedimentos previstos na legislação sobre adimplemento e
autocomposição; e engajando-se na política pública sobre a
busca de meios mais adequados para a solução de conflitos,
positivada pelo novo Código de Processo Civil e pela Lei de
Mediação (Lei 13.140/2015).
1. O termo de ajustamento de conduta fiscal
Reza o art. 784, inciso V, do CPC/15, que é
título executivo extrajudicial o instrumento de transação
referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública,
pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou
por conciliador ou mediador credenciado por tribunal.
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O mesmo CPC prescreve em seu art. 174, III,
que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
criarão câmaras de mediação e conciliação, com atribuições
relacionadas à solução consensual de conflitos no âmbito
administrativo, promovendo, quando couber, a celebração de
termo de ajustamento de conduta, enfatizando que o Estado
deve promover, sempre que possível, a solução consensual dos
conflitos, que deve ser estimulada por todos os profissionais do
direito (art. 3º, §§ 2º e 3º, ainda do CPC/15).
Cite-se, outrossim, os §§ 2º e 3º do art. 32 da Lei
Federal nº. 13.140/2015, segundo os quais os entes federados
estão facultados a submeter seus conflitos às Câmaras de
Conciliação pelos próprios entes criadas, devendo os acordos
serem reduzidos a termo, constituindo título executivo
extrajudicial.
Compatíveis ao preâmbulo da Constituição
Federal de 1988, que reconhece o princípio da solução pacífica
das controvérsias no Brasil, todos os comandos citados
ratificam o termo de ajustamento de conduta como instrumento
idôneo para os entes públicos certificarem as suas práticas de
conciliação, sem a intervenção do Judiciário.
Uma vez formalizado, o termo de ajustamento
de conduta serve tanto para o ente público cobrar do devedor
seu cumprimento, garantindo, ainda, o objeto de eventual
medida cautelar ou de execução fiscal; como para o devedor ter
melhores condições para se regularizar, suspendendo a
exigibilidade do crédito (art. 151, V, do Código Tributário
Nacional).
Para ter a validade preconizada pela lei, o termo
de conduta fiscal precisa ser firmado perante a Advocacia
Pública do ente federado, consoante a exegese do caput do art.
32 da Lei de Mediação, do caput do art. 174, e do já
mencionado inciso IV do art. 784, ambos do CPC/15.
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Com efeito, as Leis Federais nº. 13.105/2015 e
13.140/2015 reiteram a premissa de que as atividades de
assessoria e consultoria jurídicas competem única e
exclusivamente aos Procuradores Municipais, que além de
serem representantes processuais do Município (art. 75, III, do
CPC/15), detém a prerrogativa de exercer o controle de
legalidade da inscrição do crédito público em dívida ativa,
como prevê, por analogia, o § 4º do art. 2º da Lei Federal nº.
6.830/80.
O termo de ajustamento de conduta fiscal
idealizado deverá conter, além de outros elementos que a
Administração entender pertinentes, as informações expressas
de que: (i) sua adesão ou assinatura implica em
reconhecimento expresso da dívida, com renúncia ou
desistência de qualquer discussão judicial ou administrativa
acerca do crédito tributário e não tributário; (ii) o devedor se
comprometa a recolher os seus tributos municipais vincendos;
(iii) os bens ou direitos eventualmente oferecidos em garantia,
na hipótese de descumprimento do termo, serão objeto de
constrição judicial em medida cautelar ou processo de
execução fiscal; (iv) os encargos legais da dívida, assim como
as despesas de registro das garantias ou alienações oferecidas,
ficarão a cargo do devedor; (v) o pagamento da parcela de
entrada do parcelamento atrelado ao termo de ajustamento de
conduta fiscal garante ao devedor o direito à obtenção de
certidão positiva com efeito de negativa; (vi) e na hipótese de
falta de pagamento de 3 (três) ou mais parcelas, consecutivas
ou não, perderá o devedor o direito a qualquer dos descontos
concedidos em razão do Termo de Adesão ou de Ajustamento
de Conduta Fiscal pactuado, sujeitando-se a medidas como
arresto cautelar fiscal, protesto judicial ou extrajudicial da
dívida.
Portanto, o termo analisado constitui efetivo
instrumento reconhecido pela legislação processual para os
274

entes públicos desjudicializarem parte dos seus
procedimentos de cobrança, especialmente, aqueles que
dizem respeito aos devedores de boa-fé, que não merecem
ser constrangidos em juízo quando da sua parte não existe
reticência a abordagem das câmaras de conciliação para
cobrança amigável do crédito inscrito em dívida ativa.
2. Os instrumentos de adimplemento previstos na lei
Ao estruturar o procedimento de atuação da
Câmara de Conciliação, pensamos primeiramente na forma
de abordagem dos devedores pelos Procuradores do
Município.
Para tanto, estabelecemos a possibilidade dos
Procuradores do Município notificarem os devedores
inscritos em dívida ativa a comparecer em audiência de
conciliação administrativa designada para local e horário
previamente informados, ou, também, para instá-los a
regularizar suas dívidas municipais inscritas em dívida ativa,
dando-lhes a oportunidade de exercer uma das opções de
extinção ou garantia do crédito tributário previstas em lei.
A iniciativa também está franqueada ao
devedor ou a quem comprove legítimo interesse pela
garantia ou extinção da dívida ativa, ficando a cargo da
Câmara de Conciliação o agendamento das datas necessárias
para a realização da mediação.
Considerando a necessidade de facilitar o
acesso dos devedores às oportunidades de adimplemento e
parcelamento, também pensamos em disponibilizar termo de
adesão disponível na central de atendimento ao munícipe ou
no sítio oficial na rede mundial de computadores, permitindo
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à Câmara de Conciliação instaurar procedimento de
cobrança amigável da dívida ativa em períodos
estrategicamente estabelecidos, para o que poderá: (i)
publicar editais de chamamento dos devedores; (ii) atuar de
maneira itinerante nos limites territoriais do Município,
servindo-se de equipamentos públicos e comunitários,
móveis ou imóveis, de fácil acesso ao público; (iii) para
além da utilização de serviço de call center, das redes sociais
e aplicativos operantes em aparelhos telefônicos móveis.
Os trabalhos da Câmara de Conciliação, neste
contexto, têm como objetivo a formalização de instrumento
pelo qual o devedor reconheça o seu débito inscrito na dívida
ativa do Município ou previstos nos títulos executivos em
que o Município seja credor, para assim garantir ou extinguir
a obrigação.
Compete ressaltar, por outra senda, que as
hipóteses de garantia e extinção de débitos idealizadas não
afastam a necessidade de avaliação acerca da conveniência e
oportunidade administrativa quanto a sua aceitação.
Restando
infrutífera
a
tentativa
de
autocomposição, seja pelo não comparecimento do devedor
na audiência administrativa marcada, seja por não
atendimento à notificação da Procuradoria-Geral do
Município para exercício de uma das opções de
regularização da dívida ativa previstas nesta Lei, os
Procuradores do Município atuantes na Câmara de
Conciliação lavrarão ata de certificação dos trabalhos
realizados, encaminhando a dívida imediatamente execução
ou continuidade do trâmite de processo cautelar ou de
execução fiscal, aos quais será dado tratamento preferencial.
Eis as formas de adimplemento previstas no
projeto:
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2.1. Pagamento à vista com desconto
Pagamento à vista de todo o montante inscrito
em dívida ativa ou previsto nos demais títulos executivos, com
direito a 10% (dez por cento) de desconto sobre o valor dos
juros e multa moratória somente nas dívidas vencidas a mais de
12 (doze) meses.
Neste caso, partimos do pressuposto que o
pagamento à vista deve ser estimulado, sendo a opção mais
interessante tanto para o devedor, quanto para a Fazenda
Pública.
O desconto de 10% incide apenas sobre o valor
dos juros e da multa moratória, preservando a intangibilidade
do valor integral do crédito atualizado.
A medida não importa em renúncia fiscal, pois
versa sobre crédito não arrecadado, em estoque de dívida,
ensejando recuperação fiscal.
O simples fato da Fazenda Pública receber à
vista o seu crédito, considerando a demora e a baixa
efetividade de um processo de execução fiscal, torna o
desconto viável, pois além de gerar disponibilidade para
investimentos públicos, teoricamente, gera mais rentabilidade
numa aplicação financeira do que nas mãos do devedor, que
pode falir ou se tornar insolvente, implicando riscos de
recuperar.
2.2. Parcelamento em até 48 vezes
A primeira alternativa ao pagamento à vista é o
parcelamento do total da dívida pertencente ao mesmo sujeito
passivo, consolidado na data de sua formalização, em até 48
vezes.
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A par do parcelamento em 24 (vinte e quatro)
vezes mensais que já estava previsto na legislação municipal
vigente em São Bernardo do Campo, essa modalidade mais
expandida de adimplemento estimula de maneira bastante
factível o direito do devedor pagar.
Caso o devedor esteja enfrentando dificuldades
financeiras para se recuperar, com processamento de
recuperação judicial deferido, poderá parcelar sua dívida
excepcionalmente em até 60 (sessenta) vezes mensais e
sucessivas, nos termos da Lei Federal nº 11.101/05.
Essas alternativas trazem para o Município uma
perspectiva maior de recuperar seus créditos, potencializando a
conversão do estoque de dívida ativa em renda, gerando
recursos para investimento.
2.3. Parcelamentos ainda mais estendidos, mediante o
oferecimento de garantia
Obtemperando
que
uma
das
maiores
dificuldades encontradas no processo de execução fiscal é
encontrar bens do devedor passíveis de penhora, consideramos
que se a par do interesse em parcelar o seu débito fiscal, o
próprio devedor oferece espontaneamente garantia, justificável
se mostra a concessão de um parcelamento ainda maior,
suspendendo-se a exigibilidade do crédito.
Focada nos créditos individuais de maior valor,
essa medida, além de gerar boas condições de pagamento,
compromete ainda mais o devedor em honrar sua obrigação,
deixando eventual execução da obrigação mais efetiva.
Fomentam a conversão do estoque de dívida
ativa em renda, reduzindo os níveis de inadimplência, elevando
a capacidade financeira e de investimento municipal.
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2.3.1. Parcelamento em até 60 meses, mediante fiança
bancária ou seguro garantia
Caso o devedor apresente fiança bancária ou
seguro garantia, ampliando para o Município a possibilidade de
cobrar terceiros solventes contratados pelo devedor para
aumentar sua credibilidade, de todo plausível o parcelamento
do crédito inscrito em dívida ativa em até 60 (sessenta) vezes
mensais.
Obviamente, a medida busca melhorar a
condição de pagamento ao devedor, resguardando maiores
chances de êxito ao Município caso tenha que executar o termo
de ajustamento de conduta fiscal.
2.3.2. Parcelamento em até 120 meses, mediante hipoteca
Na hipótese do devedor oferecer bem imóvel,
livre de qualquer ônus ou obrigação, em hipoteca, poderá
parcelar sua dívida (já garantida) em até 120 (cento e vinte)
meses, tendo assim maiores chances de se recuperar.
Para o Município, a medida também se mostra
vantajosa, pois implica em efetivo recebimento de um crédito,
garantindo maior rapidez à eventual execução fiscal, que só
acontecerá por descumprimento da avença pelo devedor.
2.3.3. Parcelamento em até 15 anos, mediante anticrese
Essa medida leva em conta a necessidade do
Município diminuir os custos com a locação de imóveis
particulares para a instalação de serviços públicos.
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Tendo o devedor um bem imóvel que interesse
ao Município, poderá ceder o seu uso mediante anticrese,
assegurando, então, o direito de parcelar a dívida em até 15
anos (art. 1.423 do Código Civil).
Durante o período da avença, o Município fará a
compensação do valor que pela anticrese deveria pagar ao
devedor, com o valor das parcelas relacionadas ao
parcelamento feito pelo devedor.
Tal como a hipoteca, cuja posse fica preservada
ao devedor, esta alternativa está focada nas grandes dívidas
individuais.
2.4. Permuta entre imóveis
Paralelamente ao interesse em recuperar o
estoque de dívida ativa do Município, esta opção objetiva
valorizar o patrimônio imobiliário municipal, mediante a troca
de um imóvel que possui por outro mais valioso.
Para isso, é necessário que os imóveis
negociados – avaliados previamente por perícia – estejam
desocupados e livres de qualquer ônus e obrigação, devendo a
propriedade do imóvel do devedor valer pelo menos 30%
(trinta por cento) mais que o valor do imóvel do Município.
A diferença entre os preços deverá ser
compensada com valor correspondente da dívida ativa.
2.5. Compensação, dação em pagamento de bens imóveis e
transação
Compensação, como se sabe, é o encontro de
dívidas líquidas, certas e exigíveis. Dação em pagamento é o
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adimplemento por bens diversos a dinheiro. Transação é o
acordo mediante o qual as partes fazem concessões recíprocas.
As três hipóteses exigem um cuidado maior da
Administração, principalmente, por questões orçamentárias,
de respeito à ordem cronológica ao pagamento dos débitos
públicos por precatórios, de indisponibilidade do interesse
público, e, ainda, para evitar violações à lei de licitação.
Por isso, sua utilização deve levar em conta (i)
a natureza polêmica ou controvertida das obrigações
constituídas contra o sujeito passivo; (ii) as avaliações,
exames ou vistorias, fundamentados em laudos periciais,
juntamente com os relatórios e pareceres pertinentes; (iii) e a
contradição com as súmulas e a jurisprudência predominante
dos tribunais.
Enquanto a transação é mais direcionada a
demandas cujos objetos estejam consolidados em razão de
pareceres superiores, antieconomicidade e jurisprudência
predominante nos tribunais, de forma a reduzir a
perpetuação de demandas inviáveis ou desnecessárias; a
compensação mostra-se mais indicada para Município e seus
devedores/credores
extinguirem
suas
obrigações
mutuamente.
A dação em pagamento, por sua vez, extingue
de imediato a obrigação correspondente, restringindo-se, no
projeto apresentado, a bens imóveis, pois sendo estes, na
maior parte das vezes, dotados de singularidade, dispensam
licitação para aquisição nos termos do art. 17, inciso I, “a”,
da Lei 8.666/93.
Todas as oportunidades estarão sob o
monitoramento e fiscalização do adimplemento pela Câmara
de Conciliação e a Secretaria de Finanças, sob pena de
cancelamento do benefício.
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3. Medidas de controle desestímulo à inadimplência
Pensando na necessidade de constranger os
devedores contumazes ou de má-fé a adotar comportamento
positivo para quitarem seus débitos, idealizamos a criação no
Município do Cadastro Geral de Pessoas Físicas e Jurídicas em
situação de Inadimplência como Município – CADIN,
contendo as pendências perante os órgãos e entidades da
Administração Pública Direta do Município.
Também idealizamos a possibilidade de se
instituir a manutenção de Cadastro de Reconhecimento e
Valorização de Bom Contribuinte – CABOM, assim
considerado aquele que se mantém adimplente com suas
obrigações fiscais municipais, visando favorecer a melhor
análise do seu comportamento financeiro quando da busca de
créditos em instituições públicas ou privadas.
Outra medida interessante foi que no âmbito dos
Juizados da Fazenda Pública, ficou autorizado à ProcuradoriaGeral do Município conciliar, transacionar, transigir, firmar
compromisso, desistir, reconhecer a procedência do pedido ou
concordar com a desistência requerida pela parte contrária, não
interpor recurso ou deixar de prosseguir com aquele já
interposto. Para isso, o valor da demanda não poderá exceder a
60 (sessenta) salários mínimos, devendo estar comprovada a
responsabilidade civil nos autos judiciais, apurada pelo
Procurador Municipal.
Com isso, espera-se evitar o prolongamento de
demandas antieconômicas e com pouca probabilidade de êxito
para o Município, sendo que para as ações sobre direito à saúde
e à educação, os Procuradores também estarão autorizados a
conciliar, transacionar, transigir, firmar compromisso, desistir,
reconhecer a procedência do pedido ou concordar com a
desistência requerida pela parte contrária, não interpor recurso
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ou deixar de prosseguir com aquele já interposto, desde que a
Secretaria de Educação ou de Saúde não apresente impeditivo
técnico ao pleito, sendo que no caso de demanda relativa à
saúde, o autor precisa concordar em se submeter a avaliação
médica por equipe designada pela Municipalidade, para o
eventual fornecimento de tratamento alternativo com eficácia
equivalente ao solicitado na petição inicial.
No que tange às demandas sobre educação, a lei
condiciona a transação ao fato do autor concordar com o
eventual
atendimento
alternativo
proposto
pela
Municipalidade, caso a Secretaria de Educação apresente
proposta neste sentido, sendo que na ausência de meios
técnicos alternativos ao atendimento do pleito judicial, a
demanda deverá estar de acordo com precedentes
jurisprudenciais de Tribunais Superiores, já transitados em
julgado em desfavor da Municipalidade.
Finalmente, o projeto dispõe sobre importante
instrumento para o Município controlar a prescrição dos
pequenos créditos individuais, cuja execução fiscal se mostra
economicamente inviável.
Trata-se do protesto judicial – previsto no art.
174, parágrafo único, II, do CTN, e no art. 726 do CPC/15 –,
segundo o qual a Procuradoria poderá requerer a citação dos
devedores como litisconsortes passivos, com objetivo de
resguardar o Município contra o perigo de prescrição. Essa
providência poderá ser operacionalizada inclusive por edital,
dando conhecimento geral à população sobre o interesse
indisponível em proteger a arrecadação.
Com esta medida, ao invés do Município ajuizar
centenas ou milhares de execuções fiscais individuais e
antieconômicas, com enorme dificuldade para citar cada um
dos devedores, se procederá a realização de alguns protestos
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judiciais nos quais devedores serão tratados como litisconsortes
passivos, citados por edital.
Como o protesto judicial não enseja
contraditório nos mesmos autos, e como entre os devedores em
situação homogênea existe afinidade de questões por ponto de
direito (art. 113, III, do CPC/15), valendo frisar, ademais, que
de acordo com o art. 726, § 2º, da Lei Adjetiva, aquele que
tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade sobre
assunto relevante, poderá protestar pessoas participantes da
mesma relação jurídica, para dar-lhes ciência de seu propósito,
inclusive por edital; a medida coletiva se mostra eficaz tanto
para evitar judicialização de várias ações, quanto para evitar a
prescrição dos créditos cujas execuções individuais se
mostrarem economicamente inviáveis.
Conclusão
Contribuir para a efetividade do processo é
também um interesse público. Tanto em relação ao
procedimento judicial, quanto à eficiência da abordagem do
objeto do conflito, justifica-se a adoção legal de alternativas
para tornar os sistemas processuais mais rápidos e estimulantes
à prática da autocomposição.
Na verdade, o projeto apresentado pretende
demonstrar que o empoderamento dos meios de solução
autocompositiva dos conflitos mostra-se viável para a Fazenda
Pública, resguardando o interesse pela arrecadação, sem
renúncia de crédito ou de direito.
Parte
da
premissa
que
a
cobrança
autocompositiva é mais humana, focada muito mais na
oportunização de chances ao pagamento do que na execução
judicial constritiva.
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Também traz como novidade, a possibilidade
dos procuradores municipais decidirem sobre o tipo de defesa
que realmente gera efeitos ao interesse público, revelando-se,
destarte, como providência para a melhor gestão das demandas,
diminuindo os custos com prolongamentos processuais
desnecessários.
Reunindo o que existe de mais atual na
legislação processual, civil, administrativa e tributária, é um
avanço na política pública sobre a busca de meios alternativos
e apropriados para a cobrança amigável do crédito público
municipal.
Em plena prática, o projeto da Câmara de
Conciliação para cobrança amigável dos créditos inscritos na
dívida ativa municipal de São Bernardo do Campo está
regulamentado pela Lei Municipal nº 6.679, de 13/06/2018, e
pelo Decreto Municipal nº 20.459, de 19/07/2018.
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Resumo: Relacionado à efetividade do
acesso à justiça, o presente ensaio trata, de
modo objetivo, sobre a arbitragem como
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1. Acesso à Justiça
O direito fundamental de acesso à justiça,
previsto no artigo 5°, XXXV da Constituição Federal, é
elemento essencial para pacificação social.
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Muito embora Garth e Cappelletti308 entendam
que a expressão “acesso à justiça” é reconhecidamente de
difícil definição, o inequívoco é que a mesma serve para
determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico: (i) que
ele deve ser igualmente acessível a todos; (ii) e que também
deve produzir resultados individualmente e justos.
Deveras, não basta a inafastabilidade de
apreciação pelo Poder Judiciário de lesão ou ameaça ao direito,
previsto no artigo 5°, XXXV, da Constituição Federal, se faz
necessário fornecer tutela jurisdicional justa, acessível,
prestada em tempo razoável e com efetividade, sendo
imprescindível para o exercício da democracia pelos cidadãos.
Em nossa sociedade ainda é comumente
associado o Poder Judiciário como forma mais legítima de
solução de conflitos e o juiz togado como mais confiável para
proferir sentença.
O problema, contudo, é que o Poder Judiciário
passa por uma crise quantitativa e qualitativa. Diante das
inúmeras ações judiciais, com excesso de formalismo, diversos
prazos e recursos muitas vezes meramente protelatórios, tal
Poder demonstra-se incapaz de processar e julgar em tempo
razoável o que lhe é demandado, não havendo duração razoável
do processo, tampouco efetividade.
Faz-se cada vez mais necessária, assim, a
discussão acerca dos métodos alternativos de solução de
conflitos como forma de pacificação social, especialmente
sobre a arbitragem, como forma de transposição dos obstáculos
que limitam a efetividade do princípio constitucional exposto.
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2. Arbitragem
A arbitragem é método heterocompositivo
privado e jurisdicional de solução de litígios que versem sobre
direitos patrimoniais disponíveis. Noutras palavras, direitos que
possam ser transacionados ou comercializados de maneira livre
por seus titulares, que contenham valor econômico.
Pessoas físicas dotadas de capacidade civil e
pessoas jurídicas poderão, mediante acordo de vontades,
submeter eventuais conflitos ou ainda os já existentes, ao
procedimento arbitral, por intermédio de convenção de
arbitragem, que deverá obrigatoriamente ter forma escrita no
próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira,
assinado pelas partes. Quanto à decisão, se dá sem intervenção
estatal, com decisão com eficácia de sentença judicial.
2.2. Convenção de Arbitragem
Inicialmente, importante destacar que convenção
de arbitragem é gênero, do qual são espécies a cláusula arbitral
e o compromisso arbitral, conforme versa o artigo 3º da Lei nº.
9.307/96.
A cláusula arbitral é a convenção mediante a
qual as partes interessadas numa relação jurídica existente e
determinada decidem submeter à arbitragem possíveis conflitos
que surjam desta relação, sendo sua principal característica a
ocasião de seu surgimento, que é antecedente a existência do
litígio.
Ainda, há elementos formais que devem ser
observados pelas partes ao pactuarem a cláusula arbitral tais
como qualificações completas das partes e árbitros, matéria que
será objeto da arbitragem e lugar em que será proferida
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sentença arbitral, conforme dispõe artigo 10 da Lei nº.
9.307/96.
É nomeada de cláusula arbitral cheia a que
possui todas as condições para que ocorra a instauração da
arbitragem. Assim, surgindo o conflito, nada obsta para que
qualquer uma das partes dê início ao procedimento arbitral.
Em contrapartida, há a figura da cláusula arbitral
vazia que ocorre no ato das partes pactuarem a obrigação de
submeter seus futuros conflitos à solução arbitral, sem
estabelecer, contudo, os elementos indispensáveis para darem
início ao procedimento arbitral, a título de exemplo, a escolha
do árbitro ou tribunal arbitral.
A cláusula arbitral vazia traz grande
problemática, pois a falta de cautela em incluir todos os
elementos formais obriga as partes, ao surgir o conflito, antes
de iniciarem o procedimento arbitral, a firmarem compromisso
que definirá os meios da arbitragem, preferivelmente de forma
consensual.
Todavia, na impossibilidade de firmar
compromisso de modo consensual, a parte interessada poderá
lançar mão da via judicial e ingressar com ação de obrigação de
fazer em face da outra parte contratante, retirando da
arbitragem grande parte de sua vantagem, como a celeridade e
a possibilidade de se evadir do Poder Judiciário.
Neste sentido Luiz Antônio Scavone Junior309
registra que a necessidade deste procedimento em razão de uma
cláusula arbitral vazia é uma consequência desastrosa,
extirpando da arbitragem grande parte de sua vantagem, isto
porque ao firmarem cláusula arbitral vazia, eventual impasse
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entre as partes terá que ser submetido ao Poder Judiciário,
exatamente o que se queria evitar.
Ainda, há a cláusula patológica, que submete
eventuais conflitos à solução arbitral, porém, a redação da
mesma é incompleta, contraditória, provocando dúvidas. A
patologia da cláusula, todavia, não se confunde com a cláusula
arbitral vazia, haja vista que será interpretada pelo árbitro,
preservando o interesse das partes.
O compromisso arbitral é uma convenção de
arbitragem através da qual as partes pactuam que um conflito
existente será submetido ao procedimento arbitral, sendo
celebrado judicialmente mediante termo nos autos da demanda
em curso ou extrajudicialmente, por escrito particular assinado
por duas testemunhas, ou por instrumento público, conforme
dispõe artigo 9° da Lei nº. 9.307/96.
Portanto, o compromisso arbitral será sempre
após o surgimento do conflito, na hipótese de nenhuma
pactuação anterior ou em caso de cláusula vazia que exige
firmar compromisso como já exposto anteriormente.
3.

Efeitos para as Partes que Pactuaram

Como todo negócio jurídico estabelecido entre
partes, a arbitragem gera efeitos obrigacionais para os seus
signatários, tanto no sentido de afastar a análise judiciária,
quanto no de atribuir poderes de julgamento ao árbitro
escolhido, desde que o conflito seja a ele levado.
Uma vez que as partes convencionam a
arbitragem, há o efeito negativo que consiste em afastar a
jurisdição pública, a convenção passa a ser um pressuposto
processual negativo ao processo estatal, de tal modo que o
processo estatal será extinto sem julgamento de mérito quando
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o juiz acolher a alegação de existência de convenção de
arbitragem, conforme artigo 485, VII.
Neste tocante, Maria Helena Diniz310 preceitua
que havendo convenção de arbitragem, este instituto fica
estabelecido como o competente para dirimir conflitos surgidos
naquela relação jurídica, excluindo o Judiciário da apreciação
da matéria.
Desta forma, caso uma das partes queira discutir
acerca da validade da convenção de arbitragem, primeiro será
analisado pelo próprio juízo arbitral, e caso não seja acolhida a
alegação, após sentença arbitral a parte poderá eventualmente
pleitear ao Poder Judiciário, a declaração de nulidade da
decisão, ao teor do artigo 33, da Lei nº. 9.307/96.
O efeito positivo consiste no dever das partes de
levar o litígio para resolução pelo árbitro que é competente
para julgá-lo em virtude da convenção de arbitragem.
O princípio da Kompetenz-Kompetenz determina
que o único que pode avaliar sua competência e a validade do
instrumento que a escolheu é a própria autoridade a quem foi
atribuída à causa, ou seja, só o juízo arbitral poderá declarar
sua própria incompetência.
Na visão de Francisco José Cahali 311 o
acolhimento do princípio da competência-competência
significa dizer que, com primazia, atribui-se ao árbitro a
capacidade para analisar sua própria competência, apreciando,
por primeiro, a viabilidade de ser por ele julgado o conflito,
pela existência de vício na convenção ou no contrato.

310

DINIZ. Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, 3º volume. 14ª ed. São
Paulo: Saraiva, 2014, p. 40.
311
CAHALI, Francisco José. Op. Cit. p. 139.
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Neste contexto, ao optar pela jurisdição
privada, as partes não poderão se desvencilhar da convenção
arbitral, salvo por outro ato bilateral.
4. Figura do Árbitro
O árbitro deve ser pessoa capaz e que goze da
confiança das partes, segundo dispõe o artigo 13 da Lei de
Arbitragem.
Tratando-se de pessoa natural, o árbitro deve
ter capacidade de exercício pessoal dos direitos, não
podendo estar incluído em nenhuma das causas de
incapacidade relativa ou absoluta, determinadas nos artigos
3° e 4° do Código Civil.312
Importante destacar que a pessoa jurídica
também é pessoa, dotada de personalidade jurídica, portanto
não há objeção para que a pessoa jurídica, que goze da
confiança das partes, produza por seus próprios árbitros
sentença arbitral.
É comum que o árbitro seja especialista na
matéria controvertida, como agricultor, médico, mas ainda
que recomendado não é uma exigência do procedimento
arbitral.
Por fim, de rigor consignar que conforme
artigo 18 da Lei de Arbitragem, o árbitro é juiz de fato e de
direito, sendo suas decisões irrecorríveis, não ficando
sujeitas a homologação ou recurso do Poder Judiciário.

312

SCAVONE JR, Luiz Antônio. Op. Cit. p. 114.
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5. Princípios do Procedimento Arbitral
A arbitragem está envolta por princípios
norteadores sendo eles: livre convencimento, autonomia da
vontade das partes, independência, imparcialidade e
contraditório.
5.1. Autonomia da Vontade das Partes
A arbitragem está fundada no princípio da
autonomia da vontade das partes, isto porque as partes poderão
pactuar sobre qual procedimento será adotado, a escolha do
árbitro ou tribunal arbitral, prazos e o que mais lhes for
relevante, desde que não vedado por lei.
Na concepção de Francisco José Cahali 313 , a
autonomia da vontade confirma o poder das partes de modelar
em conjunto toda arbitragem, desde sua eleição e seu início, até
sua conclusão, passando pelo seu conteúdo. Este princípio,
portanto, é da essência deste instituto.
Um dos maiores benefícios ao optar pelo
procedimento arbitral é o fato da arbitragem ser fortemente
contratual, não sujeitando as partes à vagarosidade dos
procedimentos do Judiciário, obtendo a solução do conflito,
assim, em tempo mais razoável.
5.2. Independência do Árbitro
O princípio da independência está relacionado à
liberdade do árbitro para julgar do melhor modo, com a
313

Francisco José Cahali, Curso de Arbitragem, Op. Cit., p. 138.
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ausência de sujeição com quaisquer das partes, inexistindo
temor em relação ao julgador.
Conforme explica Cahali314, para que o árbitro
seja independente parece razoável que não esteja sujeito, em
razão de sua atuação, a riscos de sofrer um mal, um prejuízo,
em sua esfera de interesses.315
5.3. Imparcialidade do Árbitro
Este princípio trata da equidistância que o
árbitro deve manter em relação aos litigantes, inclusive o
árbitro tem o dever de revelar as partes qualquer condição que
possa comprometer a sua isenção sobre o caso.
Aplicam-se ao árbitro os artigos 144 e 145 do
CPC/15, que arrolam as hipóteses de suspeição e impedimento,
como por exemplo, ser amigo íntimo ou inimigo de qualquer
das partes ou de seus advogados, ou que tenha interesse no
julgamento do processo em favor de qualquer das partes.
5.4. Princípio do Contraditório
O princípio do contraditório está previsto
expressamente no artigo 21 § 2° da Lei de Arbitragem,
garantindo igualdade de tratamento entre os litigantes. Tende a
314

Idem.
CARMONA, Carlos Alberto, Em torno do árbitro. Revista de Arbitragem
e Mediação | vol. 28 | p. 47 | Jan / 2011. Revista dos Tribunais Online.
Disponível em:
https://www.josemigueljudicearbitration.com/xms/files/02_TEXTOS_ARBI
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ndence/Em_torno_do_arbitro.pdf, consultado aos 14/01/2019.
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evitar, na verdade, ocorrência da prolação de sentença sem que
as partes tenham a oportunidade de participarem e
apresentarem a defesa.
Para Luiz Antonio Scavone Junior 316 , deve
haver o máximo de cautela na comunicação dos atos
processuais, ainda que seja de forma estipulada pelas partes ou
pela entidade arbitral, permitindo que os litigantes possam
influir nas decisões a serem tomadas.
5.5. Livre Convencimento do Árbitro
O árbitro deve julgar conforme seu livre
convencimento sobre as provas e as circunstâncias do
procedimento arbitral, evidente que não impede as partes de
convencionarem o regramento acerca da produção de provas.
Segundo Plácido de Silva 317 , o livre
convencimento exprime a liberdade atribuída ao juiz para
apreciação do valor ou força da prova, para que, por sua
inteligência, por sua ponderação, por seu bom-senso, pela sua
acuidade, pela sua prudência, consultando mesmo sua própria
consciência, diante das próprias circunstâncias trazidas ou
anotadas no correr do procedimento, interprete as mesmas
provas, para, sem ofensa ao direito expresso, prolatar seu
decisório.
Ainda, se o árbitro entender pertinente, poderá
determinar a produção de provas apropriadas para formação de
sua convicção, entretanto, não possui plena liberdade em suas
decisões, pois deverá indicar os fundamentos que lhe fizeram
formar seu entendimento.
316

SCAVONE JR, Luiz Antônio. Op. Cit. p. 114.
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SILVA, de Plácido. Vocabulário Jurídico, Rio de Janeiro: Forense, 2005. p.105.
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6. Sentença Arbitral e seus elementos
No procedimento arbitral, como visto, o árbitro
é juiz de fato e de direito, possuindo, portanto, jurisdição para
prolação de sentença, que não fica sujeita a recurso ou
homologação pelo Poder Judiciário.
A sentença arbitral será obrigatoriamente em
documento escrito, dotada dos mesmos efeitos do provimento
judicial transitado em julgado, e se condenatória, constituirá
título executivo judicial (artigo 515, VI, do CPC/15).
Assim como ocorre nas sentenças judiciais, as
sentenças arbitrais podem ser terminativas, com conteúdo
meramente processual; ou definitivas, resolvendo o mérito da
lide, podendo ser declaratórias, constitutivas ou condenatórias.
Conforme dispõe artigo 23 da lei nº. 9.307/96 a
sentença arbitral poderá ser parcial ou total. Com a sentença
parcial, a parte interessada pode, desde logo, exigir o
cumprimento daquilo que já foi decidido e prosseguir na parte
que ainda dependa de decisão arbitral.318
A sentença total trata sobre a demanda de forma
integral, dando fim a arbitragem, devendo o árbitro ou
presidente do tribunal arbitral enviar cópias da decisão as
partes com comprovação de recebimento, ou, quando entregue
diretamente as partes, que seja emitido recibo (artigo 29, caput
da Lei nº. 9.307/96). Consequentemente, num mesmo
procedimento arbitral poderão ser constituídos diferentes
títulos executivos judiciais.
Ademais, registra-se que a sentença arbitral deve
obrigatoriamente conter: (i) o relatório, que conterá os nomes
318

SCAVONE JUNIOR, Luiz Antonio. Op. Cit. p. 193.
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das partes e um resumo do litígio; (ii) os fundamentos da
decisão, onde serão analisadas as questões de fato e de direito,
mencionando-se, expressamente, se os árbitros julgaram por
equidade; (iii) o dispositivo, em que os árbitros resolverão as
questões que lhes forem submetidas e estabelecerão o prazo
para o cumprimento da decisão, se for o caso; (iv) e a data e o
lugar em que foi proferida, sob pena de nulidade da sentença
arbitral (artigo 26 da Lei nº . 9.307/96).
É de grande importância que todos as condições
estejam presentes na sentença arbitral, caso contrário, será nula.
Se, no curso do procedimento arbitral, as partes
chegarem a um acordo quanto ao litígio, o árbitro ou tribunal
arbitral poderá declarar tal fato mediante sentença, que deverá
conter os requisitos do artigo 26 da Lei nº. 9.307/96.
Conclusão
Dentre as diversificadas formas de solução de
conflitos, a arbitragem tem caráter especial que a distingue dos
demais métodos, pois se trata de método heterocompositivo
privado e jurisdicional que, de forma efetiva e célere, sem
maiores burocracias, preservando a autonomia, soluciona o
litígio entre as partes.
Uma das maiores vantagens da arbitragem
consiste na confidencialidade do procedimento, preservando as
informações sobre o conflito, o que em regra, não há no
processo judicial.
Ainda, a sentença arbitral é prolatada por
profissional especializado, sendo esta sentença irrecorrível, o
que contribui para celeridade e segurança jurídica do
procedimento arbitral que se demonstra essencial em nossa

298

sociedade como meio de acesso à justiça de forma justa e
eficiente.
Não obstante, ainda que o procedimento arbitral
seja envolto por diversas vantagens, necessário se faz mudar a
visão social, sobretudo dos operadores do direito, na medida
em que a formação acadêmica, em sua grande maioria, está
voltada para soluções litigiosas, com ênfase em processos
judiciais.
É de extrema importância que a cultura do
processo seja revisitada. Que a formação acadêmica dos
operadores do direito seja voltada para métodos alternativos e
mais adequados para a solução de conflitos, não
fundamentalmente contenciosos.
A arbitragem é uma clara alternativa para
descongestionar o Poder Judiciário que, em diversos casos,
leva anos para colocar fim ao litígio. Desta forma, os
Magistrados poderiam de dedicar mais nas ações que tratam de
direitos patrimoniais indisponíveis, objeto de procedimento
arbitral.
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Wladimir Cabral Lustoza319
Resumo: O presente estudo aborda aspectos
relacionados com os institutos da demarcação urbanística , legitimação de posse e
legitimação fundiária como prerrogativas do
Poder Público. A dimensão do problema é
demonstrada pela existência de milhões de
famílias vivendo em situação de risco, em
áreas precárias e sem segurança de posse e
propriedade nos centros urbanos, problema
esse decorrente da crescente migração da
população do campo para o entorno das
grandes cidades.
Sumário: Introdução – 1. A função social da
propriedade – 2.Direito Social à Moradia –
3.Regularização Fundiária de Interesse
Social – 4. Demarcação Urbanística e
Legitimação de Posse – 5. Demarcação
Urbanística, Legitimação de Posse, Legitimação Fundiária e os Princípios do Direito
Registral Imobiliário, impasses e perspectivas – Conclusão – Referências.
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Função Social da Propriedade, Regularização Fundiária.

Introdução
A questão fundiária no Brasil deixou, há muito
tempo, de relacionar-se com a mera oficialização da
propriedade. Dantes eminentemente patrimonialista, de matriz
privatista, hoje o direito de propriedade é visto como um
benefício da sociedade, tendo como corolário a função social.
O marco legal do atual estágio de evolução, com
avanços e retrocessos do instituto é a Constituição Cidadã de
1988. O texto constitucional sobre propriedade denota o caráter
meramente programático anterior a 1988 e o tratamento dado
pela Constituição de 1988, que eleva a função social como
elemento intrínseco à existência da propriedade privada,
limitando-a com vínculo umbilical no plano da existência.320
A regulamentação da política urbana ocorreu
com o Estatuto da Cidade, no ano de 2001, por meio da Lei
Federal nº 10.257, que definiu diretrizes, objetivos e
instrumentos para aplicação da política urbana e gestão
democrática da cidade, dentre os quais o destaque da
regularização fundiária se encontra no inciso XIV do art. 2º.321

320

Nesse plano estariam os pressupostos para a caracterização de um negócio
jurídico, ou seja, os seus elementos mínimos. O negócio jurídico não surge do
nada, exigindo-se para que seja considerado como tal, o atendimento de certos
requisitos.
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XIV – regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população
de baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização,
uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação socioeconômica da
população e as normas ambientais;
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A importância do tema, reporta-se à dimensão
do problema social que representa a precariedade da moradia,
em grande medida pela migração para os centros urbanos da
população interiorana, que nas cidades, em regra mora mal,
sendo estimado na cidade de São Paulo a existência de quase
um milhão de famílias vivendo em situação de risco, em áreas
precárias, representando aproximadamente três a quatro
milhões de pessoas.322
A fase de mudança de paradigma remete para a
adoção dos novos institutos, cuja experimentação está em
curso, em harmonia com os consagrados princípios que
norteiam nosso sistema registral imobiliário, conciliando-se
conceitos sedimentados em nosso direito, com a novidade que
representa a aparente informalidade dos novos institutos
jurídicos que visam atuar no mundo real das pessoas que não
têm acesso à cidade formal, cuja aplicação exige
desprendimento dos antigos conceitos rígidos, em prol dos
preceitos constitucionais da moradia, da dignidade da pessoa
humana, do direito à propriedade e sua função social.323
A compreensível resistência aos novos
regramentos legais, é o conflito que se propõe para, dentro dos
princípios sedimentados no direito registral imobiliário,
permitir-se a flexibilização na aplicação dos novos institutos,
principalmente a demarcação urbanística, ingresso do projeto
de loteamento em etapas e legitimação de posse conversível em
propriedade e o mais novo e desafiador instituto, a legitimação
fundiária, introduzido pela Medida Provisória nº 759, de 22 de
dezembro de 2016, convertida na Lei Federal nº 13.465, de 11
de julho de 2017.
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O desafio dessa abordagem reside na forma de
compatibilização dos princípios basilares do direito registral
imobiliário, com os novos institutos, sem macular os inegáveis
benefícios que o sistema registral brasileiro representa para a
segurança da propriedade como bem do mercado,
imprescindível para a estabilidade da economia capitalista do
nosso sistema, sendo o maior exemplo do seu êxito a passagem
incólume pela crise econômica de 2008 que atingiu o sistema
de hipotecas dos Estados Unidos da América, devido à
abundância e facilidade de crédito naquele país, sem o rigor
que caracteriza nosso sistema de registro de imóveis.324
Considerando-se: (i) a exclusividade de atuação
do Poder Público Municipal, na definição dos parâmetros da
regularização fundiária de interesse social, fixando seus
limites, perpassando por propriedades públicas e privadas, para
instaurar novo assento registral, dissociado da continuidade325;
(ii) da unificação de imóveis de distintos proprietários, em
propriedade total ou parcial, sem identificação do
remanescente326; (iii) e mesmo a unificação de imóveis com
324

Sobe o sistema de hipotecas norte americano a obra de Fernando Méndez
González - Registro Público de Imóveis Eletrônico, Riscos e Desafios - esclarece
as virtudes e deficiências que envolvem a crise das execuções hipotecárias,
entretanto esse tema é muito polêmico, sendo afirmado por Ricardo Dip na
apresentação a essa obra que ao lado das críticas contundentes à dispensa de
averbação no registro imobiliário de cessão de crédito prevista no § 2º do art.22 da
Lei Federal nº. 10.931/2004, a sensatez restritiva do significado normativo “[...] o
melhor, quase sempre, é encontrar os termos adequados para um concreto “diálogo
das fontes” -, não é possível evadir a impressiva circunstância de que, ao lado de
um registro público imobiliário (atrativo dos fatos jurídicos, lato sensu, relativos a
imóveis), é já preciso reconhecer a ossatura jurídica para eventuais registros
privados imobiliários.
325
A Lei Federal nº. 11.977/2009, dispõe no inciso I do § 5º do art.56, sobre a
possibilidade do auto de demarcação urbanística abranger propriedade de domínio
privado, cujo proprietário não é identificado em razão de descrições imprecisas de
registros anteriores.
326
Nesse sentido dispõe o § 5º do art. 288-E, da Lei Federal nº. 6015/73,
acrescentado pela Lei Federal nº. 12.424/2011, que não se exigirá para a averbação
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assento na tábua registral que confere domínio, com outro com
imissão de posse em favor do Poder Público, ou seja, cujo
domínio permanece com o expropriado327; cabe-nos indagar se
tais normativos constituem regras que confirmam ou
excepcionam os postulados registrários.
Assim, a nova ordem constitucional de 1988, em
especial o capítulo da política urbana329, regulamentada e
sedimentada pelo Estatuto da Cidade 328 , e definitivamente
implementada, com medidas práticas pela chamada Lei Minha
Casa Minha Vida329, a qual foi eficazmente normatizada no
âmbito das Corregedorias de Justiça dos Estados, destacandose os provimentos emanados do Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul e do Tribunal de Justiça de São Paulo, que
nortearam os procedimentos dos demais Estados da Federação,
culminando a nível nacional pela normatização do
procedimento de regularização fundiária pelo Conselho
Nacional de Justiça330, culminando com a introdução de novos

da demarcação urbanística, a retificação do memorial descritivo da área abrangida
pelo auto, ficando a apuração do remanescente sob a responsabilidade do
proprietário do imóvel atingido. (grifo nosso)
327
A respeito a alteração legislativo ocorreu por intermédio da Lei Federal nº.
12.424/2011, por conversão da Medida Provisória nº. 514/2010, estatuiu que o
ente público, proprietário ou imitido na posse, a partir a partir de decisão proferida
em processo judicial de desapropriação em curso poderá requerer a abertura de
matrícula de parte de imóvel situado em área urbana ou de expansão urbana,
previamente matriculado ou não, com base em planta e memorial descritivo,
podendo a apuração de remanescente ocorrer em momento posterior. (grifo
nosso)329 Constituída pelo Capítulo II, da Constituição da República.
328
Lei Federal nº. 10.257/2001, ou seja, mais de uma década depois, demonstrando
o lento processo de implementação de nova ordem que rompe com velhos
paradigmas.
329
Lei nº. 11.977/08, complementada em grande parte pela Medida Provisória nº.
514/2010, convertida na Lei Federal nº. 12.424/2011.
330
Provimento nº. 44, de 19 de março de 2015, em vigor 60 dias após sua
publicação.
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institutos pela novel Lei Federal nº 13.465/17 331 , não
sublimaram os princípios sedimentados pelo direito registral
imobiliário, pelo contrário, os complementaram e ratificaram.
1. A função social da propriedade
Segundo Celine Souza 332 , Theodor Lowi
desenvolveu a talvez mais conhecida tipologia sobre política
pública, elaborada através de uma máxima: a política pública
faz a política. Com essa colocação, Lowi quis dizer que cada
tipo de política pública vai encontrar diferentes formas de
apoio e de rejeição, que disputas em torno de sua decisão
passam por arenas diferenciadas. Para ele, a política pública
pode assumir quatro formatos. O primeiro é o das políticas
distributivas, decisões tomadas pelo governo, que
desconsideram a questão dos recursos limitados, gerando
impactos mais individuais do que universais, ao privilegiar
certos grupos sociais ou regiões, em detrimento do todo. O
segundo é o das políticas regulatórias, que são mais visíveis ao
público, envolvendo burocracia, políticos e grupos de interesse.
O terceiro é o das políticas redistributivas, que atinge maior
331

A Lei Federal nº 13.465/17, vem causando muita polêmica, especialmente pelos
dispositivos relacionados com a Regularização Fundiária Rural em terras da União,
mas também em relação à Regularização Fundiária Urbana, com destaque para a
possibilidade de regularização fundiária, denominada por essa lei Reurb em áreas
rurais, sem modificação do zoneamento, sem condicionamento à existência de ZEIS
(Zona Especial de Interesse Social), titulação por meio de legitimação fundiária sem
comprovação dos requisitos da usucapião em áreas privadas, e em áreas de domínio
público transferência da propriedade para os moradores semelhante a uma forma de
usucapião administrativo o que é vedado pelo art.183, § 3º da CF, dentre outras
questões que são objeto de três pedidos de declaração de inconstitucionalidade em
curso no STF, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux. (ADI 5771, ADI 5787 e ADI
5883)
332
SOUZA, Celine. Políticas Públicas: uma revisão da literatura. Sociologias, Porto
Alegre, ano 8, n. 16, jul/dez 2006, p. 20-45.
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número de pessoas e impõe perdas concretas e no curto prazo
para certos grupos sociais, e ganhos incertos e futuro para
outros; são, em geral, as políticas sociais universais, o sistema
tributário, o sistema previdenciário e são as de mais difícil
encaminhamento. O quarto é o das políticas constitutivas, que
lidam com procedimentos. Cada uma dessas políticas públicas
vai gerar pontos ou grupos de vetos e de apoios diferentes,
processando-se, portanto, dentro do sistema político de forma
também diferente.
Os resultados, ainda pouco expressivos da
aplicação dos instrumentos de políticas redistributivas,
incorporados ao sistema, por meio de análise de instituição do
parcelamento, edificação e utilização compulsórios, e por
decorrência, IPTU progressivo no tempo e desapropriação com
pagamento de títulos da dívida pública, decorre, além da
grande resistência dos grupos de interesses econômicos e
patrimoniais, pelo moroso processo de transformação social,
que contrasta com a velocidade esperada para que essa vontade
legal tenha existência no mundo real.
Como diz Nalini, o mergulho na voracidade
contemporânea é instintivo. Quase nunca se tem noção da
turbulência em que imersa humanidade neste início de século e
milênio. Estes tempos imprimiram velocidade à existência de
todos. Essa velocidade que é imprimida na vida cotidiana
conduz ao descrédito na efetiva implementação desses novos
instrumentos da política urbana, pois a Constituição que os
concebeu já tem mais de 30 anos (1988) e a Lei que
regulamentou seus dispositivos (Estatuto da Cidade, 2001) já
completou mais de 17 anos; pouco na perspectiva histórica,
mas uma eternidade para esta época, chamada por Nalini de
“era dos efêmeros”.333
333

Op. Cit., p. 13
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Conforme destaca Villaça334, o movimento que
culminou com a inserção do capítulo Da Política Urbana na
Constituição Cidadã (1988), tem raízes no Primeiro Seminário
de Habitação e Reforma Urbana realizado em Petrópolis em
julho de 1963, mas as demandas populares foram abafadas pela
ditadura, ressurgindo no final dos anos 1980, com a proposta
de Emenda Popular à Constituição, com 160 mil assinaturas,
promovida por seis entidades nacionais, contendo as
reinvindicações das massas urbanas quanto a questões
fundamentais, como a propriedade imobiliária urbana,
habitação, transportes e gestão urbana. Essa mobilização
corporificou o Movimento Nacional pela Reforma Urbana, que
aglutinou em escala nacional os diversos movimentos e
propostas populares em torno dos chamados problemas
urbanos.
A propriedade, mais do que qualquer outro
direito, recebeu da Constituição de 1988 um tratamento voltado
à função social, a qual abrange a manutenção do equilíbrio
entre as partes e o bom funcionamento do mercado, sendo
função do direito a conciliação entre a economia e a moral
para, dessa forma, garantir a segurança jurídica, sem a qual a
sociedade não pode progredir.
Como esclarece Alenilton da Silva Cardoso336, a
função social da propriedade representa um elo de conexão
entre o indivíduo e toda a sociedade, a partir de um dos
elementos mais importantes e estruturantes da ordem
socioeconômica do Estado Social e Democrático de Direito que
é a propriedade, passando o interesse social a receber a tutela
no âmbito do direito de propriedade.

334

VILLAÇA, Flávio. Uma contribuição para a história do planejamento urbano
no Brasil. In: DEÁK, Csaba; SCHIFFER, Sueli Ramos (org.) O processo de
urbanização no Brasil. São Paulo: EdUSP, 1999, p. 241.
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Na sua origem, no campo constitucional o
instituto da função social da propriedade está ligado à
Constituição de Weimar, que se difundiu pelos países sendo
assimilado pelo nosso sistema jurídico pela Constituição de
1934, segundo o qual deve-se dar ao objeto da propriedade fim
específico que deve corresponder ao interesse coletivo e não ao
interesse do próprio dono, desejável, no entanto, que haja
convivência harmônica. Bem esclarecido que não se confunde
com as restrições de uso e gozo de bens próprios, como as
normas de vizinhança ou administrativas, relacionadas com os
interesses do proprietário ou do Poder Público.
2. Direito Social à Moradia
A moradia adequada foi alçada a direito
constitucional, pela Emenda Constitucional nº. 26 de 2000, que
acrescentou ao artigo 6º da Constituição da República a
moradia como direito social relacionado à efetivação da
dignidade da pessoa humana, como supraprincípio 335
inspirador de toda atuação estatal, sendo neste princípio que
reside o fundamento principal que alicerça o conceito material
dos direitos fundamentais. A vinculação com a dignidade da
pessoa humana relaciona-se com a função da moradia prover as
condições materiais mínimas para uma existência digna, que
inclui o direito de ocupar um lugar no espaço e as condições
que tornam adequadas tal lugar para moradia.336
A esse respeito Ingo Sarlet339 explica que a
moradia é um direito fundamental, com íntima e indissociável
335

José Renato Nalini aduz que o princípio da dignidade da pessoa humana,
como supraprincípio serve como norte para o comportamento de todos os
cidadãos. In Regularização Fundiária, p.4
336
OSÓRIO, Letícia Marques.In FERNANDES, Edésio e ALFONSIN, Betânia.
Direito à Moradia Adequada, Belo Horizonte, Fórum, 2014, p.44
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vinculação com o princípio da dignidade da pessoa humana,
inscrito no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal340,
como um direito às condições materiais mínimas para uma
existência digna, com o lugar adequado para proteger as
pessoas e o grupo familiar que pertencem contra as
intempéries, como local para gozar de sua intimidade e
privacidade, ou seja, para viver com um mínimo de saúde,
bem-estar e segurança, sendo dessa forma esse direito
caracterizado como direito de subsistência, e mesmo o próprio
direito à vida.
Em tema bastante polêmico, por tratar de
questão relacionada com a legitimidade da penhora de bem de
família, prevista na legislação infraconstitucional 337 , em
contraposição ao direito à moradia, o Supremo Tribunal
Federal338 por maioria de votos acolheu a constitucionalidade
desse dispositivo legal, contra os votos dos Ministros Eros
Grau, Carlos Brito e Celso Mello que defenderam em seus
votos que a penhora do imóvel residencial do fiador, autorizada
pela legislação que a excepcionou da proteção do bem de
família, afronta o direito social à moradia previsto no artigo 6º
da Constituição Federal.
Adotando-se o direito à moradia como
fundamento para a regularização fundiária de interesse social,
não é objetivo deste trabalho incursionar em tema cuja
polêmica travada no Supremo Tribunal Federal, demonstra,
como salienta Ingo Sarlet 339 , o quanto uma solução

337

Art.3º, VII, da Lei Federal nº. 8.009/90, incluído pela Lei Federal nº 8.245/91

338

STF - RE 407.688-8 - j. 8/2/2006 - julgado por Antonio Cezar Peluso
SARLET, Ingo Wolfgang. Artigo: Algumas Notas Sobre a Eficácia e
Efetividade do Direito à Moradia Como Direito de Defesa aos Vinte Anos da
Constituição Federal de 1988. In FERNANDES, Edésio e ALFONSIN, Betânia.
Direito à Moradia Adequada, Belo Horizonte, Fórum, 2014, p. 267.
339
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constitucionalmente adequada em termos de tutela do direito à
moradia, reclama maior investimento argumentativo.
3. Regularização Fundiária de Interesse Social
Por definição legal, a regularização fundiária
consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas,
ambientais e sociais que visam à regularização de
assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de
modo a garantir o direito social à moradia, o pleno
desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.340 Esse
conceito foi condensado no texto da nova lei de regularização
fundiária341 com ênfase na incorporação dos núcleos urbanos
informais ao ordenamento territorial urbano e a titulação de
seus ocupantes.
A profusão legislativa que ocorreu no sentido de
dar concretude aos princípios constitucionais da moradia,
função social da propriedade, e meio ambiente ecologicamente
340

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de
Direito e tem como fundamentos:
[...]
III - a dignidade da pessoa humana;[...]
340
Art. 46 da Lei Federal nº. 11977/09: A regularização fundiária consiste no
conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à
regularização de assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de
modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções
sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado.
341
Art. 9º da Lei Federal nº 13.465/17: Ficam instituídos no território nacional
normas gerais e procedimentos aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana
(Reurb), a qual abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais
destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial
urbano e à titulação de seus ocupantes.
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equilibrado e de forma ampla, dignidade da pessoa humana,
está em crescente escala atingindo esse objetivo.
A abrangência dos programas de regularização
fundiária, ainda que insuficientes para em curto espaço de
tempo atingirem a grande quantidade de assentamentos
irregulares, que em nosso país de dimensões continentais
representam aproximadamente dois terços das áreas urbanas342,
apontam para solução desse grave problema social.
O alcance da regularização da propriedade da
população de baixa renda, beneficiária dessas políticas públicas
supera em muito a concretização do direito individual à
moradia, o que já justificaria sua existência, na medida em que
a inserção da propriedade no mercado formal fomenta o
desenvolvimento social, econômico e de qualidade de vida.
A Constituição de 1988 consolidou com a maior
amplitude o princípio da função social da propriedade e da
cidade, incluindo no capítulo dos direitos e deveres individuais
e coletivos, o direito de propriedade (inciso XXII do artigo 5º)
e a função social (inciso XXIII do artigo 6º) e, principalmente,
no capítulo sobre a política urbana (artigos 182 e 183) como
novo marco legal.
O objetivo de todo parcelamento do solo é
alcançar o registro imobiliário, ao tratarmos da regularização
fundiária, compreendida como atuação visando à recepção do
fato social no mundo jurídico formal, o ápice das normas
jurídicas relacionadas com a divisão da propriedade, seja por
meio do parcelamento em lotes (Lei nº. 6.766/79) ou instituição
de unidades autônomas condominiais (Lei nº. 4.591/64), darse-á através do registro imobiliário. Desse modo, toda
regularização fundiária deverá ter como alvo o acesso de um
342

FERRAZ, Patrícia André de Camargo. Artigo: Regularização Fundiária e
Desenvolvimento Econômico Sustentado. In NALINI, José Renato e LEVY,
Wilson (Org.) Regularização Fundiária, Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 54
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título hábil ao Fólio Real, o que importa dizer, em consonância
com os princípios registrais previstos na Lei de Registros
Públicos, tais como, legalidade, continuidade, publicidade,
disponibilidade, especialidade, dentre outros. Esses princípios
não podem ser substituídos, mas recepcionados pela legislação
que trata da regularização fundiária, tendo como matriz a Lei
Federal nº 13.465/17, que representa a consolidação da
moderna legislação urbanística criada no Brasil nas últimas
décadas, com indicativos de que o conteúdo do direito à
moradia está atrelado ao direito de propriedade, sendo o
registro de imóveis o destinatário final da regularização
fundiária.
A edição da Lei Federal nº. 11.977/09,
representou o divisor de águas entre o inflexível sistema
registral e a mudança de paradigma inaugurado por essa norma,
a qual resulta do árduo empenho do movimento pela Reforma
Urbana, com origem nos anos 60343, cujo ápice se deu com a
inserção dos artigos 182 e 183 na Constituição Cidadã de 1988,
regulamentados pelo Estatuto da Cidade, 13 anos depois, mas
ao ingressar no sistema legal normativo veio carregada pelo
estigma nacional de se aferir sua efetividade, podendo, como
tantas outras ser relegada à existência meramente formal.
Decorridos oito anos de vigência, com contribuições
decorrentes de sua aplicação, especialmente por meio dos
provimentos das Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados,
houve consolidação dos institutos jurídicos criados e avançouse, ainda que em meio a grande polêmica, com a instituição da
legitimação fundiária, direito real de laje, condomínio urbano
simples e condomínio de lotes, com a edição da Lei Federal nº
13.465/17.
343

RIBEIRO, Luiz César Q., O Estatuto da Cidade e a questão urbana brasileira. In
RIBEIRO, Luiz César Q., CARDOSO, Adauto L. (orgs.). Reforma urbana e gestão
democrática: promessas e desafios do Estatuto da Cidade. Rio de Janeiro: FASE,
2003, p.11-12.
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A concretude alcançada pelos novos dispositivos
facilitadores da Regularização Fundiária de Interesse Social,
que em última análise efetivam os princípios constitucionais da
moradia, funções sociais da propriedade, meio ambiente
ecologicamente equilibrado e de forma ampla, dignidade da
pessoa humana, foi em grande medida impulsionada no Estado
de São Paulo pela decisiva atuação da Corregedoria Geral da
Justiça de São Paulo, cujas palavras sempre lembradas do
Desembargador José Renato Nalini, explicitam exemplarmente
como esse êxito vem sendo alcançado:
“Como se vê, as alterações da Lei nº. 11.977/09
são estruturais e de grande potencial de êxito, o
qual só será atingido se os operadores do direito
empregarem-nas com desprendimento dos
conceitos antigos e com a real vontade de
regularizar os milhares de assentamentos
irregulares em todo o país.”344
Os provimentos são regras meramente
operacionais, não tendo, portanto, poder específico para
revogar expressa ou tacitamente ordenamentos fundados em
“lei”, mas se tornaram referência nacional pelo êxito alcançado
em razão do estabelecimento de mecanismos operacionais que
removeram obstáculos até então intransponíveis para a
efetivação dos registros de regularizações fundiárias de
interesse social. O êxito até agora alcançado na concretização
em larga escala na regularização de empreendimentos
habitacionais de interesse social, decorre, dentre outros fatores
a seguir explicitados, da decisiva atuação da Corregedoria

344

Comunicado CG 688/2012, Apelação Cível 3.529-65.2.011.8.26.0576, TJSP
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Geral da Justiça do Estado de São Paulo, aperfeiçoando suas
Normas de Serviço.
A concretude alcançada pelos novos dispositivos
facilitadores da Regularização Fundiária de Interesse Social,
que em última análise efetivam os princípios constitucionais da
moradia, funções sociais da propriedade, meio ambiente
ecologicamente equilibrado e de forma ampla, dignidade da
pessoa humana, foi em grande medida impulsionada pela
decisiva atuação da Corregedoria Geral da Justiça de São
Paulo. A simplificação e uniformização dos procedimentos
notariais e registrais tem sido a pedra de toque da nova ordem
jurídica no campo da regularização fundiária urbana.
O direito brasileiro prevê expressamente que a
segurança dos direitos reais imobiliários está ligada ao registro
dos títulos constitutivos ou translativos de direitos, conforme
dispõe o artigo 1.227 do Código Civil, sendo correspondente o
artigo 676 do Código Civil de 1916. Igualmente, necessário se
faz o reconhecimento de mecanismos rápidos de solução de
conflitos, em especial as situações onde os adquirentes/ocupantes não têm condições de obter o título translativo
junto a quem lhes alienou o imóvel, portanto, o direito à
titulação está incluído na regularização fundiária e somente ele
garante a perfeição econômica do direito.
4. Demarcação Urbanística , Legitimação de Posse e
Legitimação Fundiária
4.1. Demarcação Urbanística
A demarcação urbanística inicialmente prevista
nos artigos 56 e seguintes da Lei Federal n°. 11.977/09, com as
alterações da Lei n°. 12.424/11, e atualmente regrada pelos
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artigos 19 a 22 da Lei Federal nº 13.465/17, versa sobre o
procedimento administrativo em que o poder público demarca
imóvel de domínio público ou privado, definindo seus limites,
área, localização e confrontantes, com a finalidade de
identificar seus ocupantes e qualificar a natureza e o tempo das
respectivas posses (artigo 47, inciso III). Esse conceito não foi
reeditado na Lei Federal nº 13.465/17 que revogou o capítulo
da regularização fundiária da Lei Federal nº 11.977/09,
entretanto trata com clareza a natureza do instituto, sendo por
essa razão reproduzido.
Esse instrumento jurídico aplicável à
regularização fundiária, vem sendo assimilado com bastante
cautela à prática registral por suas características inovadoras,
inobstante não se constituir em qualquer ruptura da inegável
segurança jurídica que representa o rigor do sistema registral
brasileiro, mas complemento indispensável à efetividade e
celeridade da regularização fundiária no modelo estruturado
pela Lei Federal nº. 11.977/09 e presente na atual Lei de
Regularização Fundiária.
O disposto no § 1º do artigo 47 da lei Federal nº.
11.977/09 não deixa qualquer dúvida sobre a natureza do
instrumento jurídico “Demarcação Urbanística”, que não
representa forma de aquisição, transferência, modificação ou
extinção de direitos reais em favor do Poder Público, e muito
menos etapa indispensável na regularização de interesse social,
é faculdade do Poder Público, e sujeita à análise do Oficial
Registrador, quanto à sua necessidade. Sem correspondência na
Lei Federal 13.465/17, esse conceito não é com ela
incompatível, pois esclarece os efeitos que não estão presentes
na demarcação urbanística, posto que na matrícula aberta para
averbação do auto de demarcação urbanística o campo relativo
ao titular de domínio será daqueles que constarem nos títulos
abrangidos pele perímetro da demarcação.
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A sistemática do procedimento de demarcação
urbanística na Nova Lei de Regularização Fundiária atribui do
Município as notificações dos titulares de domínio e
confrontantes, posto que é objetivo do procedimento a
obtenção de anuência dos titulares de direitos inscritos na
matrícula dos imóveis ocupados, e no caso de haver
impugnação a resolução do conflito deverá ocorrer com o
emprego de procedimento extrajudicial, especialmente pela
mediação prevista na Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015 ou
mesmo pela utilização da arbitragem. A critério do Município,
as notificações e demais procedimentos poderão ser realizados
pelo registro de imóveis do local do núcleo objeto da
regularização.
Tal procedimento, não possui efeito de
desapropriação e dispensa a ação discriminatória para definição
da gleba, desjudicializando o processo. As exigências legais,
no primeiro momento focam a delimitação do perímetro objeto
da demarcação urbanística – artigo 19 da Lei Federal nº.
13.465/17, com identificação dos proprietários (ou falta de
identificação – conforme inciso I do § 1º desse artigo) e
confrontantes, planta e memorial descritivo da área a ser
regularizada com coordenadas georeferenciadas dos vértices
definidores de seus limites, número das matrículas ou
transcrições atingidas e em segundo lugar a planta de
sobreposição do imóvel demarcada com a área constante do
registro de imóveis (ressalvada a hipótese de falta de correta
identificação).
Sobre a planta de sobreposição, sendo possível,
deve ser delimitada a porção abrangida pelos títulos dos
imóveis contidos no perímetro da demarcação, com a
respectiva metragem. Caso não seja possível a delimitação, em
função da imprecisão das descrições, para a hipótese de não
haver elementos de convicção suficientes para permitir a exata
congruência dos dados tabulares com a ocupação fática, mas
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apura-se que há títulos incidentes sobre o imóvel demarcado de
modo a identificar os proprietários, a planta de sobreposição
indica a existência desses títulos sem, no entanto, apurar a
exata área ocupada.
Há identificação dos proprietários, mas não da
área exata abrangida, a qual será apurada, se e quando assim o
desejar o interessado. Neste caso, devendo efetuar a apuração
do seu remanescente, única forma de saber a real metragem do
seu imóvel e porção ocupada pelo assentamento objeto da
demarcação urbanística.
Para o procedimento de demarcação urbanística
a planta de sobreposição é elemento indispensável para impedir
potencial lesão a direito de proprietários de imóveis
abrangidos. Se houver elementos de convicção aptos a
demonstrar a exata porção do imóvel particular atingida pelo
perímetro da demarcação, deverá constar essa metragem em
planta de sobreposição desse título na planta da demarcação
urbanística.
Concluída a instrução será elaborado pelo Poder
Público promotor da regularização fundiária o auto de
demarcação urbanística, sendo este remetido ao registro de
imóveis para que o oficial promova a averbação nas matrículas
envolvidas, ou caso o poder público promotor da regularização
fundiária delegue para o cartório de registro de imóveis a
realização das medidas de notificação e resolução dos conflitos
decorrentes de eventuais impugnações 345 devendo o
proprietário e os confrontantes serem notificados pessoalmente
no endereço constante do registro de imóveis ou ainda naquele
fornecido pela Prefeitura utilizando, por exemplo, o contido em
cadastro de IPTU.
345

Art.20, § 5º da Lei 13.465/17: A critério do poder público municipal, as
medidas de que trata este artigo poderão ser realizadas pelo registro de
imóveis do local do núcleo urbano informal a ser regularizado.
320

Caso haja recusa no recebimento da notificação
ou não sejam localizados o proprietário e algum confrontante,
estes deverão ser notificados via edital. Após trinta dias da
notificação pessoal ou ficta, sem impugnação, a demarcação
deverá ser averbada nas matrículas envolvidas no perímetro do
núcleo urbano informal objeto da regularização.
Na sequência, a averbação da demarcação
urbanística, quando da apresentação da planta de parcelamento
o parcelamento resultante do projeto de regularização fundiária
deverá ser levado a registro na matrícula originária da
demarcação urbanística. O registro do loteamento resultante da
regularização fundiária de interesse social poderá ser
promovido pelo Município por ser legitimado a promover a
regularização fundiária em virtude das disposições contidas no
artigo 14 da Lei Federal nº. 13.465/17, podendo, de acordo o
parágrafo primeiro do mesmo dispositivo, promover, inclusive,
atos de registro.
Por oportuno, ressalta-se que a demarcação
urbanística é apenas perimétrica, não comportando o
parcelamento do solo. Por meio dela, delimita-se um perímetro
de intervenção. Ressalta-se que a finalidade da demarcação
urbanística, inobstante não obrigatória, é a titulação dos
moradores pelos instrumentos criados pela legislação de
regularização fundiária, legitimação de posse e legitimação
fundiária, permitindo-se também, como se infere do disposto
no art.52 da Lei 13.465/17 o registro de contratos de
compromisso de venda e compra e respectivas cessões.
Em relação aos instrumentos “legitimação de
posse” e “legitimação fundiária”, tratando-se de modo
originária de aquisição da propriedade, a indisponibilidade dos
bens, débitos tributários e nem as discussões envolvendo a
gleba, constituirão impeditivo à obtenção da propriedade pelos
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moradores, isenta do registro de qualquer ônus na matrícula do
lote.
A implementação dos novos institutos emanados
do Estatuto da Cidade346 , da chamada Lei Minha Casa Minha
Vida347 e da Lei Específica de Regularização Fundiária348 têm
encontrado resistência junto a alguns registradores imobiliários
apegados à ordem anterior, com inúmeros questionamentos, até
mesmo em afronta a texto expresso da lei, a exemplo de
recente decisão emanada da Corregedoria Geral da Justiça de
São Paulo, ao reformar decisão de primeiro grau, na qual houve
convalidação do entendimento do registrador da Comarca de
São José dos Campos, que impôs temperamentos à normativa
federal de isenção de custas nos procedimentos de
regularização fundiária, sem qualquer distinção.349
Essa decisão Judicial, demonstra a atualidade do
tema, pois, passados quase dez anos da promulgação da Lei nº.
11.977/09, e a par de toda a regulamentação posterior, ainda
remanescem dúvidas relevantes a respeito de sua aplicação,
346

Lei Federal nº. 10.257/2001.
Lei nº. 11.977/09, complementada em grande parte pela Medida
Provisória nº. 514/2010, convertida na Lei Federal nº. 12.424/2011.
348
Lei Federal nº 13.465/17.
349
A decisão em questão proveio do Corregedor Geral da Justiça do Estado
de São Paulo, em parecer aprovado no Processo nº. 2015/223430, de São
José dos Campos, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em
24 de maio de 2016, destacando-se o tópico dispositivo: [...} fixo a diretriz
normativa no sentido de que as isenções legais de custas e emolumentos
relacionadas com a regularização fundiária de interesse social - positivadas
nos arts. 213, § 15, 290-A, I, II e III, da Lei n.º 6.015/1973, 68, da Lei nº.
11.977/2009, no art. 30, do Provimento nº. 44/2015 da Corregedoria
Nacional de Justiça, no item 304 e no subitem 304.1, ambos do Cap. XX
das NSCGJ -, não admitem temperamentos em função do estrato social
dos beneficiários, do valor venal dos imóveis, da finalidade da ocupação,
da espécie de título outorgado aos moradores/ocupantes e da existência de
outros imóveis registrados em nome dos beneficiários;[...}
347
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demonstradas na fundamentação da decisão judicial em
comento.
4.2 Legitimação de posse
A nova ordem jurídica que foi estabelecida a
partir da Constituição de 1988 e a legislação contemporânea
firmou o conceito de função social da posse conferindo-lhe
importância tal que chega ao ponto de sobressair-se em relação
à propriedade, sendo os artigos 183 e 191 da Constituição
enunciados das concepções de “posse-moradia” e “possetrabalho”, termos bem empregados por Alenilton da Silva
Cardoso350, que enfatiza que ambas as posses estão atreladas à
necessidade do possuidor estabelecer no bem imóvel a sua
própria moradia ou de sua família, contra o uso egoístico da
propriedade, valorando mais a utilização social da coisa do que
a titularidade do domínio. Entretanto, a valoração da posse
desaguará na necessária segurança jurídica para seu exercício,
que somente ocorrerá de forma plena com o ingresso do título
que confere esse direito ao possuidor no assento registral
imobiliário, garantindo-lhe o domínio.
Com a instituição no ordenamento jurídico
nacional da propriedade privada, cujo marco legal foi a Lei de
Terras (Lei nº. 601, de 18 de setembro de 1850), houve
previsão pela primeira vez da legitimação de posse vinculada à
“posse-trabalho”, ou na expressão consagrada, usucapião prolabore, no sentido de haver transferência de domínio, conforme
aduz Maia Sylvia Zanella Di Pietro 351 , por esse instituto,
transforma-se uma situação de fato, a posse em direito, o
350

CARDOSO, Alenilton da Silva. Princípio da Solidariedade: O Paradigma Ético
do Direito Contemporâneo, São Paulo: Ixtlan, 2013, p. 246.
351
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, 26ª edição, São
Paulo: Atlas, 2013, p. 747
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domínio, vinculando-se essa posse ao cultivo da terra, ou seja,
seu aproveitamento para tornar a terra produtiva pelo trabalho
do posseiro e o de sua família, com a evolução legislativa até
culminar no disposto no artigo 191 da Constituição de 1988.
O instrumento “legitimação de posse” aplicável
à regularização fundiária para áreas urbanas originou-se no
nosso sistema normativo na Lei nº. 11.977/09, cujo artigo 47,
IV, o define como ato do poder público destinado a conferir
título de reconhecimento de posse de imóvel objeto de
demarcação urbanística, com a identificação do ocupante e do
tempo e natureza da posse.
Diversamente do instituto homônimo legitimação de posse prevista no Estatuto da Terra para propriedades
rurais (Lei nº 4.504/64, atualmente prevista na Lei nº
6.383/76), na qual se opera a transferência do domínio ao
posseiro de terras devolutas federais, não ocorre, com o
registro do termo de legitimação de posse, pois sua natureza é
de reconhecimento pelo poder público promotor da
regularização fundiária da posse de uma propriedade
imobiliária urbana.
O detentor do título de legitimação de posse,
terá, após seu registro, decorridos cinco anos, a conversão em
propriedade, por usucapião, com remissão ao artigo183 da
Constituição Federal, ao cartório de registro de imóveis. Não se
incluem os imóveis públicos, por expressa vedação contida no
§ 3º do artigo 183 da Constituição Federal, na possibilidade de
conversão da legitimação de posse em domínio, sendo por esse
motivo, inócua sua concessão nesses casos.
A legitimação de posse, muito associada à
demarcação urbanística, pode ter acesso ao registro imobiliário
quando a área da gleba parcelada já estiver adequadamente
especializada, nesse sentido é houve previsão no texto do
Provimento 37/2013 que alterou o Capítulo XX das Normas de
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Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São
Paulo,352na vigência da Lei nº 11.977/09.
A grande virtude do instituto da legitimação de
posse é o acesso do título que o confere ao titular do direito à
moradia, no registro imobiliário, conforme acréscimo do item
41 ao inciso I do artigo 167 da Lei de Registros Públicos,
incluído pelo artigo 76 da Lei nº. 11.977/09, o qual se constitui
exceção à regra de que posse não é objeto de registro por não
se tratar de direito real, conforme aduz Luiz Guilherme
Loureiro.353

352

Verifica-se no texto do Provimento 37/2013 das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo expressa previsão
de desvinculação do ingresso do título de legitimação de posse no registro
imobiliário, do procedimento de demarcação urbanística. Da leitura do
texto legal normatizado por esse proviemento (inciso IV do art.47 da Lei
Federal nº. 11.977/09) referência de ser a legitimação de posse destinada a
conferir título em imóvel objeto de demarcação urbanística, indicando,
pela interpretação gramatical, atrelamento entre os dois institutos e
submissão da legitimação de posse à antecedente demarcação urbanística.
Entretanto tal não ocorre, posto que, conforme bem esclarecido no título
4.1 acima, somente é necessário o procedimento de demarcação
urbanística quando o imóvel objeto da regularização fundiária não está
adequadamente especializado no registro imobiliário, e quando esse fato
não ocorre, interpretando-se de forma sistemática o princípio da função
social da posse e o instituto da legitimação de posse, este não pode ser
excluído com o objetivo único de atender a literalidade do texto legal. Este
é o texto indicado: “298.3. Quando o Poder Público dispensar a
demarcação urbanística em decorrência de a área já se encontrar
adequadamente demarcada e especializada no Registro Imobiliário, o
título de legitimação de posse poderá ingressar no fólio real observados os
requisitos desta Subseção” .in
www.tjsp.jus.br/Download/Corregedoria/NormasExtrajudiciais/NSCGJTo
moII.pdf, acesso em 22/09/2016, 23:10hs.
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LOUREIRO, Guilherme Luiz. Registros Públicos Teoria e Prática, 5ª
ediçaõ, São Paulo: Método, 2014, p. 571
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A decorrência do acesso do título ao registro
imobiliário, além da publicidade conferida pelo registro
público operacionaliza o direito de moradia em favor do
detentor da posse direta, sendo, após o transcurso de cinco
anos, convertido em domínio.
O avanço legislativo é inegável, mas o
procedimento não está imune a críticas, posto que na vigência
da Lei 11.977/09 era requisito para instauração do
procedimento de regularização fundiária de interesse social (i)
a ocupação do assentamento por população de baixa renda; (ii)
em zonas especiais de interesse social – ZEIS ou de áreas de
domínio público declaradas de interesse para implantação de
projetos de regularização fundiária de interesse social e,
especialmente (iii) ocupadas de forma mansa e pacífica há
pelo menos 05 (cinco) anos. Na sistemática da Lei 13.465/17,
não mais é necessário a ocupação da área em ZEIS, assim
como não há prazo definido de cinco anos de forma mansa e
pacífica, mas o artigo 25 dessa lei apenas se refere ao tempo de
ocupação e natureza da posse. Essa alteração corrige exagero
anterior de comprovação de posse, isto porque, se a usucapião
constitucional exige o prazo de cinco (5) anos de posse
ininterrupta e sem oposição em imóvel com até 250 metros
quadrados, para fins de moradia, exigir-se cinco (5) anos para
concessão da legitimação de posse e outros cinco (5) anos para
conversão em título de propriedade, esse prazo seria dobrado
sem justificativa razoável.
Se, conceitualmente, o procedimento de
legitimação de posse de áreas ocupadas, sem oposição, para as
áreas originadas de títulos particulares ou mesmo cuja
titularidade seja desconhecida, o reconhecimento do poder
público desse fato, qualificado pela constatação do exercício da
posse para fins de moradia pelo cadastro realizado para essa
finalidade atestando que essa posse é exercida ao menos por
cinco (5) anos, e comprovação de que os beneficiários não
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sejam titulares de direitos sobre outros imóveis e ainda que seja
essa legitimação de posse a primeira a lhes ser concedida, seria
razoável que a lei permitisse o acesso desse título ao registro
imobiliário de forma definitiva, como propriedade, sem
necessidade de se aguardar o prazo de 5 (cinco) anos.
Sob essa ótica, o procedimento atualmente
previsto seria aplicável para os ocupantes de assentamentos
regularizados cujo cadastro realizado pelo Poder Público não
constatasse o cumprimento do quinquênio previsto para a
usucapião constitucional prevista no artigo 183 da Carta
Magna.
A legitimação de posse é uma forma de ser
atingida a finalidade última da regularização fundiária que
consiste no acesso à propriedade pelos legitimados, observado
o devido processo legal, em consonância com o princípio da
solução pacífica das controvérsias insculpido no preâmbulo da
Constituição e bem explicitado no § 2º do artigo 3º do Código
de Processo Civil de 2015, ao dispor que o Estado promoverá,
sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.
Esse entendimento é defendido por Henrique
Ferraz Mello354, esclarecendo que a usucapião administrativa
não representa um direito novo, mas um procedimento novo,
que simplesmente foi desjudicializado, transferindo parte para
a Administração Pública e parte para o Registro de Imóveis,
não se constituindo surpresa se a contagem do prazo de
usucapião fosse feita, como de ordinário acontece e não apenas
a partir do registro do título de legitimação de posse.
Não foi essa a forma encontrada pelo legislador
na Lei Federal nº 13.465/17, ao manter o instrumento de
354

MELLO, Henrique Ferraz. Artigo: Regularização Fundiária Inominada
Urbana, Revista de Direito Imobiliário, vol. 74, o,25 – 149, IRIB, jan –
jun/2013, p. 74
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legitimação de posse nos moldes da legislação anterior (Lei nº
11.977/09), modificando os critérios de concessão, ao excluir a
comprovação de posse pelo período de cinco (5) anos e
também pela conversão da legitimação de posse em
propriedade de forma automática, sem necessidade de
requerimento do legitimado ao registro imobiliário. A grande
inovação foi a criação do novo instituto que deve ser concedido
pelo Município denominado “legitimação fundiária” que
preenche essa lacuna ao dispor que tem natureza originária de
aquisição, caracterizando-se como usucapião administrativa
para áreas de origem privada.
4.3. Legitimação fundiária
O instrumento de aquisição da propriedade mais
recente em nosso ordenamento jurídico é a Legitimação
Fundiária, criado pela Medida Provisória 759 de 22 de
dezembro de 2016, convertida na Lei Federal nº 13.465, de 11
de julho de 2017, sendo definido no artigo 23 dessa lei, como
forma originária de aquisição do direito real de propriedade
conferido por ato do poder público, exclusivamente no âmbito
da Reurb, àquele que detiver em área pública ou possuir em
área privada, como sua, unidade imobiliária com destinação
urbana, integrante de núcleo urbano informal consolidado
existente em 22 de dezembro de 2016.
Da definição legal desde logo ressalta que se
trata de instrumento específico para a Reurb e com vigência
temporária, posto que seu marco temporal é a anterioridade à
edição da MP 759/2016.
Os requisitos para a concessão desse título de
propriedade previstos na Lei 13.465/17 são os seguintes: para o
ocupante de núcleo urbano informal que detiver em área
pública ou possuir em área privada, como sua anteriormente a
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22 de dezembro de 2016 e que, na Regularização Fundiária de
Interesse Social – Reurb-S, (i) não ser proprietário ou
concessionário de imóvel urbano ou rural, (ii) não tenha sido
contemplado com legitimação de posse ou fundiária de outro
imóvel e (iii) sendo com finalidade não residencial, seja
reconhecido pelo poder público o interesse público na
ocupação.
Não há no texto legal a exigência de tempo de
posse para a concessão da legitimação fundiária, entretanto não
deve ser interpretada de forma isolada, posto que deve ser
concedido por ato administrativo fundamentado não apenas
pelo texto dessa norma, mas também pelo sistema normativo,
aplicando-se o disposto no artigo 183 da Constituição da
República, pela comprovação do tempo de posse por cinco (5)
anos e utilização para moradia.
Da mesma forma, ao haver exclusão da
Regularização Fundiária de Interesse Específico – Reurb-E, das
exigências de comprovação de não ser proprietário de outro
imóvel, entende-se que se trata de omissão que deve ser
complementada com os requisitos previstos para a usucapião
constitucional, aplicando-se igualmente o disposto no art.183
da Constituição Federal.
O mais novo instituto de aquisição da
propriedade “legitimação fundiária” está sendo alvo de muitas
críticas, inclusive é objeto de ação no Supremo Tribunal
Federal em relação à sua constitucionalidade, sendo
denominado por estudiosos do direito como nova forma de
usucapião, a “usucapião administrativa”, entretanto longe da
questão ser pacificada, no que tange à propriedade particular
essa interpretação sustenta-se com a realização de
procedimento administrativo de notificação pessoal e mesmo
por meio de edital com prazo para manifestação de oposição.
Entretanto, em relação aos imóveis de domínio público
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ocupados por núcleo urbanos informais, a natureza de
usucapião para aquisição da propriedade colide com o disposto
no art.183, § 3º da Constituição Federal que veda a aquisição
por usucapião de imóveis públicos. Efetivamente não se trata
de usucapião de imóveis públicos, posto que não há exercício
de direito subjetivo à propriedade pelo beneficiário da
legitimação fundiária, mas prerrogativa do Poder Público na
atribuição de propriedade. Legitimação fundiária na verdade se
trata de um novo instrumento que tem a mesma natureza da
doação, instrumento consagrado para transferência da
propriedade, inclusive de imóveis públicos, ou seja, não se
trata, como ocorre com a Concessão de Uso Especial para Fins
de Moradia, regrada pela MP 2220/2001, de direito subjetivo
do ocupante de imóvel público, mas como afirmado, de
prerrogativa do poder público na sua concessão, devendo
atender os princípios da Administração Pública insculpidos no
art.37 da CF, especialmente o princípio da impessoalidade,
impedindo discriminações e privilégios indevidamente
dispensados a particulares no exercício da função
administrativa. Nesse sentido, a atribuição ao instituto de forma
originária de aquisição da propriedade, que consta do art.23 da
Lei Federal nº 13.465/17, não parece adequado com a
construção
da
argumentação
para
afastar
sua
inconstitucionalidade.
5. Demarcação Urbanística, Legitimação de Posse,
Legitimação Fundiária e os Princípios do Direito Registral
Imobiliário, impasses e perspectivas
Ao se analisar as normas, em sentido amplo,
como elemento essencial do ordenamento jurídico, que
interliga as diversas formas, umas em relação às outras,
tendente a regular o comportamento social com o Direito,
acolhendo as contradições das relações sociais, reproduzindo330

as, de sorte que, nele os paradoxos não configuram anomalias,
porém elementos essenciais do seu discurso 355 , é que se
vislumbra a necessária harmonização e compreensão dos
institutos da Demarcação Urbanística e Legitimação de Posse,
e Legitimação Fundiária em cotejo com os princípios do
Direito Registral Imobiliário.
Os princípios fundamentais do direito
imobiliário fixam suas diretrizes
básicas, para dotar suas normas de um sentido
unitário, constituindo-se nos pilares que sustentam, conferem
sentido e finalidade para o sistema, que nas palavras de
Nicolau Balbino Filho 356 são destinadas a inteirar-se do seu
conteúdo, tendo como objetivo primordial resolver os
problemas concretos e ele inerentes. A aspiração é que o
Registro seja uma fiel reprodução da realidade dos direitos
imobiliários, pela necessidade de proteger a boa-fé e de
facilitar o comércio jurídico.
Sem a pretensão de exaurir esse tema com tantos
aspectos novos, ainda pouco experimentados para
que
houvesse sedimentação do conhecimento, nos deteremos nos
aspectos enunciados nos tópicos anteriores que instigam a
reflexão sobre a conformidade com o sistema registral
imobiliário.
Destaca-se, sobre Demarcação Urbanística, o
disposto no § 2º do artigo 19 da Lei nº. 13.465/17, que o auto
de demarcação urbanística poderá abranger parte ou a
totalidade de um ou mais imóveis inseridos em uma ou mais
das seguintes situações: a) domínio privado, com
355
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proprietários não identificados, em razão de descrições
imprecisas dos registros anteriores; b) domínio privado objeto
do devido registro no registro de imóveis competente, ainda
que de proprietários distintos; c) e domínio público.
Apenas nesse texto, emergem conflitos que
suscitam reflexão, apontados em negrito, verificando-se em
primeiro lugar que a demarcação urbanística pode abranger
parte ou a totalidade de um imóvel, nesse caso, se parte do
imóvel é destinada à regularização do núcleo urbano informal,
averbando-se essa circunstância que atinge parte da área objeto
da matrícula, conforme é previsto no artigo 22 da Lei nº.
13.465/17, a porção remanescente manter-se-á no fólio real
sem atender o princípio da especialidade, posto que não mais
haverá como suporte físico, material, o imóvel na sua
integralidade.
Considerada a especialidade objetiva como a
determinação geográfica do imóvel atribuindo-lhe requisitos de
singularidade, conforme é previsto na alínea “b” do item 03 do
inciso II do artigo176 da Lei nº. 6.015/73, ou seja, a
identificação do imóvel do qual houve esse destaque por
destinação diversa para parte do imóvel restará imprecisa
quanto às suas características.
A mitigação desse princípio, não exclui sua
aplicação, mas transfere a apuração do remanescente para
momentos posteriores e sob a responsabilidade do interessado,
é o que se depreende do § 6º do artigo 22 da Lei Federal nº
13.465/17, que imputa para o proprietário do imóvel atingido a
responsabilidade de proceder à apuração do remanescente pelo
procedimento de retificação do registro imobiliário previsto no
§ 7º do artigo 213 da Lei de Registros Públicos.
Trata-se de ônus que a lei impõe ao titular de
domínio, cujo imóvel não atende a função social da
propriedade, seja por decorrer de parcelamento irregularmente
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implantado ou pelo ócio da propriedade que possibilitou o
surgimento do assentamento habitacional.
Outra questão que esse texto suscita se refere à
relativização do princípio da unitariedade matricial, posto que,
o postulado do fólio pressupõe o ordenamento por imóveis,
como assevera Nicolau Balbino Filho357, o registro tem como
suporte físico, material, o imóvel: a cada um deles se abre o
que se poderia chamar uma conta, na qual se lançam todas as
vicissitudes jurídicas que passa a sofrer. Cada imóvel tem
matrícula própria, que será aberta por ocasião do primeiro
registro a ser feito na vigência da Lei nº. 6.015/73, como
dispõe o artigo 176, § 1º da mencionada Lei.
Como é explicitado pelo texto legal, a
demarcação urbanística incide sobre um ou mais imóveis,
mesmo que de domínio público e/ou privado, bem como de
titularidade desconhecida, são incluídos em descrição única
diversos imóveis, o que à primeira vista contraria o princípio
da unitariedade matricial, entretanto, esse passo é parte do
contexto da regularização fundiária, cujo objetivo é incluir em
matrícula única o imóvel (neste incluídos os imóveis que
compõe a gleba) para originar o subsequente parcelamento do
solo. A relativização do princípio não o anula, mas diminui
seus efeitos no primeiro passo para posteriormente originar
matrícula única do imóvel integralmente ocupado pelo
assentamento objeto do procedimento de regularização
fundiária.
Nesse passo, para obstar sucessão dominial sem
o devido procedimento legal, há expressa ressalva quanto à
natureza da demarcação urbanística não implicar em alteração
de domínio dos bens imóveis sobre os quais incidirem, o que
somente se processará com a conversão da legitimação de
357

Op. Cit., p. 77
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posse em propriedade, conforme disposto no § 1º do artigo 47
da Lei nº. 11.977/09, texto esse não reproduzido na vigente Lei
Federal 13.465/17, mas aplicável pela natureza do instituto não
representar transferência de propriedade.
A exceção do instrumento de Legitimação de
Posse ocorre quando se tratar de imóvel público, posto que,
mesmo elaborado o instrumento, seria inócuo em razão da
vedação constitucional de usucapião de imóveis públicos,
como dispõe o § 3º do artigo 183 da Constituição, conforme
asseverado pela doutrina dominante.358
Os assentamentos existentes em imóveis
públicos são numerosos, principalmente aqueles decorrentes da
chamada ocupação espontânea desordenada constituindo as
favelas, sendo a regularização fundiária realizada sem haver a
transferência de domínio desses imóveis para os moradores,
utilizando-se tradicionalmente os instrumentos de transferência
de posse ou propriedade de imóvel público, especialmente a
concessão de direito real de uso, ou quando previsto em lei do
ente promotor da regularização fundiária, venda subsidiada ou
mesmo doação.
Antes mesmo da criação do instituto
„legitimação fundiária”, como meio de transferência da
propriedade de imóveis públicos ocupados por assentamentos
irregulares, estudos jurídicos apontavam o caminho para
compatibilizar a vedação constitucional de conversão da
detenção de imóveis públicos de interesse social em
propriedade.
358

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, aduz que lamentavelmente a
Constituição de 88 proibiu qualquer tipo de usucapião, referindo-se ao
art.183, § 3º e 191, parágrafo único, que constitui retrocesso por retirar do
particular que cultiva a terra um dos instrumentos de acesso à propriedade
pública, precisamente no momento em que se prestigia a função social da
propriedade. (Op. Cit., p.741)
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Encontra-se para contornar essa tormentosa
questão, de difícil solução, o entendimento de Hely Lopes
Meirelles359, por meio da atualização de sua obra, que advoga a
legitimação de posse, para transferência do domínio público ao
particular ocupante, na forma administrativa estabelecida na
legislação pertinente. É enfatizado que “não há usucapião de
bem público com direito do posseiro, mas, sim,
reconhecimento do Poder Público da conveniência de legitimar
determinadas ocupações, convertendo-as em propriedade em
favor dos ocupantes”.
Meirelles fundamenta esse entendimento, com a
aplicação do princípio da função social da propriedade
(artigo170, III, da Constituição Federal) para resolver as tão
frequentes tensões resultantes da indefinição da ocupação por
particulares, de terras devolutas e de áreas públicas não
utilizadas pela Administração.360
Ainda que essa questão não seja facilmente
pacificada, observa-se a pertinência desse entendimento que
esboça os fundamentos de uma teoria sobre a aplicação da
função social da propriedade de forma plena, inclusive para as
áreas de domínio público que não cumprem sua destinação.
Nesse sentido se compreende a “legitimação
fundiária” como prerrogativa do Poder Público em conceder
título de propriedade de áreas ocupadas por núcleos urbanos
informais, sem caracterizar direito subjetivo do ocupante como
é previsto no instituto “Concessão de Uso Especial para fins de
Moradia – CUEM”, criado pela Medida Provisória nº
2220/2001, afastando-se dessa forma, para imóveis públicos a
natureza de usucapião administrativa.
359

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 39 ed.,
São Paulo: Malheiros, 2007, p. 609
360
Idem
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Como proposto, este estudo abrange aspectos da
Lei de Regularização Fundiária, deixando-se de abordar
importantes institutos criados pela Lei 13.465/17, como o
Direito Real de Laje, Condomínio de lotes, Condomínio
Urbano Simples e Loteamento de Acesso Controlado, os quais
podem ser aplicados na Reurb, entretanto não são específicos
para os procedimentos de regularização fundiária. Estes novos
institutos incorporam ao direito civil novas formas de
propriedade, ao acrescentar ao Código Civil o Direito Real de
Laje e Condomínio de lotes, assim como regulam situações
jurídicas novas ao simplificar a instituição de condomínio em
edificações e condomínio urbano simples incorporadas à
legislação geral sobre imóveis.

Conclusão
A análise dos novos institutos, demarcação
urbanística, legitimação de posse e legitimação fundiária no
contexto da regularização fundiária, especialmente de interesse
social, frente aos princípios do direito registral imobiliário,
constitui um grande desafio por tratar de matéria ainda pouco
testada no sistema jurídico, descortinando-se, no entanto, no
decorrer do estudo, sua adequação a suas diretrizes básicas, e
conformidade com o desenvolvimento do novo paradigma da
propriedade privada estruturada pela função social, sendo os
limites legais intrínsecos ao exercício legítimo do direito de
propriedade.
A dimensão do problema social que representa a
precariedade da moradia contrasta com o princípio da
dignidade da pessoa humana, sendo harmonizado com a
aplicação dos consagrados princípios que norteiam o sistema
registral imobiliário, com atuação direta no mundo real das
pessoas que não têm acesso à cidade formal, efetivando-se na
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sua plenitude o direito à moradia com a indispensável
segurança jurídica da posse e propriedade que o acesso à tábua
registral representa.
O alcance da regularização da propriedade da
população de baixa renda, beneficiária dessa política pública,
além do imediato benefício aos destinatários, que passam a
contar com vigoroso instrumento de segurança jurídica da
posse e da propriedade, tem grande alcance social com a
inserção da propriedade no mercado formal fomentando o
desenvolvimento social, econômico, de qualidade de vida, bem
como contribuindo para a melhoria dos padrões urbanísticos e
meio ambiente ecologicamente equilibrado.
O instituto da demarcação urbanística encerra
aparente conflito com princípios basilares do direito registral
imobiliário, considerando-se isoladamente o imóvel, quando
parte dele é utilizado pelo assentamento humano, relegando a
apuração do remanescente como encargo do titular de domínio
da gleba. Ainda, na demarcação de diversos imóveis de
distintos proprietários, ou seja, uma matrícula para diversos
imóveis em confronto com a unitariedade matricial.
Não obstante, considerando-se a finalidade do
procedimento e sua sistemática de ampla publicidade, inclusive
com publicação de editais para conhecimento de terceiros,
notificação dos titulares de domínio e também dos
confrontantes, bem como a precisão técnica decorrente da
atuação do Poder Público na definição dos limites geográficos
do imóvel parcelado com georeferenciamento, pela
identificação na planta de sobreposição dos imóveis
envolvidos, representa ganho qualitativo para o assento
registral com a reprodução gráfica da realidade dos direitos
imobiliários, atendendo-se os requisitos da matrícula de acordo
com a singularidade do seu objeto.
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Sobre a legitimação de posse, com foco no
princípio da função social da posse tão prestigiado que chega a
sobressair-se em relação à propriedade, ainda não permite, pela
legislação incidente o acesso imediato ao registro imobiliário
como propriedade, mesmo com a constatação pelo Poder
Público do cumprimento do quinquênio de posse mansa e sem
oposição, com finalidade de moradia, entretanto essa
deficiência é suprida com a utilização do novo instrumento
jurídico denominado “legitimação fundiária”.
A grande parte do caminho foi percorrida e
foram sedimentadas as bases para que a regularização fundiária
de interesse social seja parte da agenda política de Estado
fundamentada no princípio da dignidade da pessoa humana.
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importância da prática da Mediação
Restaurativa no âmbito dos conflitos
familiares – 4. A funcionalização da
Mediação Restaurativa familiar na
perspectiva da solidariedade – 5. A
dignidade humana como objetivo final
da prática mediativa familiar –
Conclusão – Referências.

Introdução
Conflitos na seara da família são bastante
marcantes. Rancores, frustrações e mágoas muitas vezes
dificultam a sua boa solução, levando essas questões para o
âmbito da decisão judiciária, que com certeza não é a melhor
opção.
Separação, divórcio, partilha de bens,
reconhecimento e dissolução de união estável, paternidade,
guarda de filhos, pensão alimentícia, enfim, costumam desviar
a abordagem resolutiva mais adequada, colocando essas
espécies de conflito numa zona desconfortável e até prejudicial
para a comunicação necessária.
Nestas situações, a estrutura familiar é
diretamente afetada. Desencadeando-se entre seus membros um
desequilíbrio emocional, um ciclo de tensões interrelacionadas
geralmente se agrava, tornando as partes mais vulneráveis
ainda mais fragilizadas, pois a emoção tende a se exacerbar
tornando-se agressiva, exigindo do interventor sensibilidade e
esforço redobrado.
Este artigo versa sobre essas questões. Levando
em conta que apesar das dificuldades de relacionamentos
enfrentadas a instituição familiar por si mesma não se
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desconstitui, ganhando, sim, uma nova feição, o presente
estudo pretende demonstrar que Mediação Restaurativa pode e
deve ser utilizada, de maneira a conduzir os conflitantes a se
comunicarem, transformando o conflito em algo mais positivo
ee menos traumático.
O patrimonialismo, dantes considerada mais
relevante, encontra-se atualmente colocado em segundo plano,
pois a manutenção do respeito e do diálogo pragmático e
maduro é o que verdadeiramente importa.
Dentro dessa lógica, a Mediação Restaurativa
funciona como um instrumento de solidariedade. Valorizando a
história vivida entre as partes, ela tende a conscientizar os
envolvidos a agirem de maneira objetiva, fazendo-as se
despedir do modo como anteriormente se relacionavam, para a
partir daí iniciar um novo tipo de relacionamento, mais racional
e socialmente responsável.
Noutras palavras, a prática da Mediação
Restaurativa nos conflitos familiares parte do pressuposto que
apesar de não se manter viva a história vivida, esta foi para os
parentes
conflitantes
uma
experiência
importante,
oportunizando-lhes uma evolução emocional, além
de
melhores perspectivas para o futuro.
O tempo, nessas situações, mostra-se como o
remédio mais adequado. Pode ele reaproximar ou mesmo
demonstrar novas experiências capazes de elevar a
respeitabilidade recíproca entre familiares, evidenciando que a
importância da história do relacionamento e seus frutos
perenes.
Por isso a retomada relativamente recente da
prática da Mediação como método alternativo e adequado para
a solução de conflitos, especialmente, aqueles que digam
respeito a familiares e demais pessoas que um dia tiveram
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vínculo anterior, e que mesmo após o conflito continuará a
existir.
1. Mediação: uma prática de solução utilizada ao longo
da história
Uma das mais antigas formas de resolução de
conflitos, a Mediação é hoje um método alternativo à resolução
de conflitos pela via judicial, especialmente apropriado à
resolução de situações envolvendo familiares e outras pessoas
com vínculo que não se perderá no tempo. Seu foco é a busca
de uma solução mutuamente satisfatória, por meio do diálogo e
do consenso, gerando como benefício a pacificação social.363
Para Christopher Moore364 a mediação pode ser
definida como a interferência em uma negociação ou em um
conflito de uma terceira parte aceitável, tendo um poder de
intervenção limitado e não-autoritário, ajudando as partes
envolvidas a chegarem voluntariamente a um acordo,
mutuamente aceitável com relação às questões em disputa.
Do ponto de vista da comunicação, a Mediação
tende a preservar a relação continuada, diminuindo para o
futuro o risco de ocorrerem novas disputas, eis que sua
principal intenção é criar condições para que possa acontecer a
conversa, permitindo as partes expressarem seus verdadeiros
interesses.365
A interação se dá por meio do respeito, da
observância de regras que fomentam a participação igualitária,
363

Andrea Maira; Angela Andrade Bianchi; José Maria Rossane Garcez.
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sempre em um ambiente de acolhimento, cooperação e
reciprocidade, cujo resultado é a preservação ou a restauração
da relação, contornando a possibilidade de posteriores
conflitos.366
A verdade é que nos primórdios civilizatórios, a
Mediação Restaurativa era utilizada como forma de manter a
paz social, geralmente confiada à autoridade local, que além de
possuir o pleno respeito de todos, tinha a função de manter
íntegro o sentimento de pertença partilhado entre os membros
da comunidade.
O passar dos séculos, porém, modificou essas
convicções. Menos vinculados ao sentimento de identidade
cultural e até religiosa, os homens se tornaram rebeldes à
validade dos hábitos dogmáticos, passando a duvidar,
inclusive, do senso de justiça dos líderes.
Dentre outros fatores históricos, foi esse o
motivo que fez nascer e se desenvolver o poder jurisdicional do
Estado, concebido como legítimo interesse público, legitimado
pela racionalidade ética. Assumindo a obrigação de solucionar
os conflitos humanos, inclusive, os familiares, o Estado
adjudicou para si o monopólio da força decisória.
E foi assim que a Mediação, em seu sentido
genuíno, quase se perdeu no tempo. Desacreditada, somou-se o
fato do diálogo entres as pessoas ter se tornado menos
empático, alimentando ideia do processo como embate
polarizado e adversarial, com discurso bélico e resolução
imposta.
Eis um dos motivos da crise do sistema
judiciário atual. Esta a razão para se clamar a volta da
Mediação como prática de solução adequada. Desta vez, não
porque os seres humanos ainda compartilham os mesmos
366

Idem.
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hábitos, as mesmas crenças, os mesmos sentimentos e a mesma
identidade comunitária, mas porque a estrutura judicial restou
prejudicada, exigindo medidas mais efetivas e eficientes.367
2. A retomada da Mediação como necessidade de
sustentabilidade social
A par da necessidade de se humanizar a justiça,
no sentido de que se possa levar em consideração as
particularidades e necessidades das diferentes pessoas que
necessitam da intervenção de terceiro para auxiliar na solução
dos seus conflitos368, pode-se dizer que a prática da Mediação
Restaurativa nos tempos atuais se tornou uma questão de
sustentabilidade social.369
Com vantagens como celeridade, economia
financeira e melhora geral no convívio entre as pessoas devido
à maior adequação das respostas aos seus interesses e
necessidades, a Mediação Restaurativa está alinhada a uma
visão acesso à justiça no seu sentido mais abrangente,
contribuindo para a construção de uma sociedade mais livre,
pacífica e solidária.
Mais do que o método de enfrentamento
judicial, a Mediação Restaurativa gera a possibilidade de
identificar e abordar o conflito oculto, ou seja, aquele que se
encontra por trás das posições assumidas em um processo
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litigioso, contribuindo para a pacificação mais real do que
aquela que presente nos pleitos judiciais adversariais.370
Com efeito, a Mediação Restaurativa representa
uma importante mudança de paradigma. Na medida em que
passa a exigir dos membros da sociedade maior participação e
envolvimento na solução de suas divergências, indica a
transição da cultura do litígio para a cultura de paz, que não
significa, contudo, ausência de conflito, mas a possibilidade
das pessoas conviverem com suas divergências.371
Numa perspectiva evolutiva, essa compreensão
serve para nos adaptar às mudanças do meio, que por seu turno
exigem nossa própria mudança, estimulada pelos conflitos e
problemas do cotidiano.
Como tal, o objetivo não é o de eliminar
completamente todos os conflitos, uma vez que estes últimos
não são necessariamente negativos. Sua ocorrência, vale dizer,
é normal em qualquer tipo de relação. E se geridos de forma
humanista, podem trazer resultados positivos para os
envolvidos e para a sua relação.
De acordo Morton Deutsh372, isso representa um
mensagem dada pela visão contrária, resultando na ampliação
social da própria visão, rendendo benefícios cooperativos
desencadeadores de mudança. Na compreensão do autor, esse
aspecto positivo gera a possibilidade de uma troca mútua de
experiências, alterando o status quo para uma realidade aberta,
com reconhecimento de que as insatisfações e os problemas
não estão em apenas um lado.
370
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Significa que nas relações continuadas, onde se
inclui as familiares, o conflito pode fortalecer a relação,
aumentando a confiança individual para resolver pacificamente
os conflitos futuros. Pode também libertar a relação de malentendidos e ressentimentos, fazendo perceber quais os
problemas que realmente importam. Ademais, pode levar a
conhecer a outra pessoa, o que é importante para ela, e quais
são os seus valores, abstraindo-nos de emoções capazes de
prejudicar nossa convivência pacífica.
Sob a perspectiva de qualidade de interação nas
relações, a Mediação Restaurativa convida os familiares em
conflito para uma postura colaborativa e inclusiva, que é
antagônica e contrastante com aquela experimentada em uma
disputa judicial, notadamente por conduzi-los a assumirem a
responsabilidade de encontrar a solução de seus próprios
conflitos, ao invés de terceirizar a decisão. 373
Baseada nos valores da tolerância e da
solidariedade, a Mediação Restaurativa exsurge, assim, como
forma para se fazer respeitar a todos os direitos individuais,
assegurando e sustentando os laços familiares, prevenindo
litígios.
Corolário do sistema multiportas de acesso à
justiça, ela reconhece no consentimento esclarecido e
informado dos familiares conflitantes uma maneira efetiva
mutuamente satisfatória de acesso à justiça, aproximando da
concepção de justiça restaurativa e solidária, como adiante será
demonstrado.
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3. A importância da prática da Mediação Restaurativa
no âmbito dos conflitos familiares
Começamos esse tópico com um texto bíblico
constante no Livro de Lucas, Capítulo 15. Segundo esse texto,
estava Jesus Cristo um dia reunido com pecadores, quando
Fariseus o criticaram por esta aproximação. Jesus, então,
respondeu dizendo que da mesma forma que o dono de noventa
e nove ovelhas se alegra quando recupera a centésima, que
havia se desgarrado, Deus se alegra na presença dos anjos
quando um pecador se arrepende.374
Dentro dessa lógica, a Justiça Restaurativa é
uma compreensão sobre a resolução do conflito que além da
perspectiva do ofendido, porque prima pela sensibilidade social
para a recuperação do ofensor, auxilia na prevenção/diminuição do agravamento de conflitos.375
Incentivada pelo Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) por meio do Protocolo de Cooperação firmado com a
Associação dos Magistrados Brasileiros, ela é um processo
colaborativo voltado para resolução de determinados conflitos,
envolvendo a participação ativa do infrator e da vítima.
No Brasil, além utilizada no tratamento dos
conflitos familiares e de crimes de menor potencial ofensivo,
incluindo casos de violência doméstica, tem auxiliado na
aplicação de medidas socioeducativas a adolescentes em
conflito com a lei, conseguindo recuperar esses jovens para a
sociedade, sem necessidade de prosseguir com processos
judiciais.
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Um processo restaurativo significa qualquer processo no qual a vítima, o ofensor
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Tal como na parábola cristã, a restauração parte
do pressuposto que cada indivíduo ofensor, em sua
singularidade, deve ser avaliado de maneira a ser recuperado,
pois a dignidade humana está inserida no contexto da
solidariedade, reconhecendo na condição existencial de cada
ser humano um valor social importante.
O maior benefício desse modelo é alcançar a
pacificação das relações sociais de maneira mais efetiva do que
a decisão judicial. 376 Apropriada para situações prejudicadas
pela falta de comunicação, enaltece a autonomia e o diálogo,
criando chances para que os familiares possam conversar e
entender a causa real do conflito, a fim de restaurar a harmonia
e o equilíbrio entre todos. A ética subjacente a essa lógica é de
inclusão e responsabilidade, promovendo os conceitos de
cidadania ativa e democracia participativa.377
Sob esse paradigma, objetiva-se construir uma
solução ao mesmo tempo satisfativa e construtiva, dando-se
aos familiares a oportunidade de sugerir o tipo de solução que
desejam 378 , interrompendo as cadeias de reverberação das
desavenças. Os valores fundamentais da justiça restaurativa,
destarte, são a participação, o respeito, a honestidade, a
humildade, a interconexão, a responsabilidade, o
empoderamento e a esperança.379
Não destinada a apontar culpados ou aplicar
punições, mas simplesmente resolver o conflito familiar
observando a autonomia das partes, a Mediação Restaurativa
traz a percepção de que as ações individuais mutuamente se
376
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afetam, tornando todos responsáveis por seus efeitos,
procurando equilibrar o atendimento às necessidades dos
familiares com a necessidade de restauração comunicativa.
Após um momento inicial dedicado primordialmente a cuidar das necessidades da parte mais vulnerável, a
Mediação Restaurativa coloca integrantes do conflito numa
rede interativa. A identificação e a análise dos processos
biopsicossociais que contribuem para essa mútua interação e
influência exigem, de acordo com o marco restaurativo, que as
intervenções possam também contemplar esses indivíduos e,
consequentemente, a família como um todo.380
A oportunidade dos familiares exporem seus
sentimentos a respeito do dano sofrido, de fazer perguntas que
dizem o impacto que o trauma causou a si, é aspecto entendido
como relevante para uma atitude reflexiva e reparadora do
ofensor e para a restauração da afetividade pelo ofendido.
Deveras, a possibilidade de conhecer o impacto
de suas ações e de eventualmente esclarecer que as
consequências do seu ato transcenderam a sua intenção, bem
como o reconhecimento do erro, podem igualmente atuar como
diferencial para a instauração de uma etapa de melhor
qualidade na história dos familiares em conflito, assim como
contribuir para o processo restaurativo da relação.
De maneira geral, os procedimentos que
integram a prática da Mediação Restaurativa são precedidos
por entrevistas individuais com os familiares, acompanhados
de seus advogados, caso existam. A participação das partes
antagonistas nesse processo deve ser voluntária, sendo elas
esclarecidas sobre os objetivos do trabalho e preparados para
nele participarem.381
380
381

Idem.
Idem.
351

Esses recursos viabilizam uma análise e uma
atuação sistêmica nos conflitos familiares, possibilitando que o
sistema de justiça atue em seus diferentes aspectos, dando-lhe
uma ação social mais ampla e solidária.
4. A funcionalização da Mediação Restaurativa
familiar na perspectiva da solidariedade
Observado que a justiça restaurativa oportuniza
à Mediação Restaurativa uma função socialmente reconstrutiva
e humana na abordagem dos conflitos familiares, cabe
correlacionar a abordagem agora com a teoria da
funcionalização solidária.
Neste sentido, enfatizamos que agindo como um
processo de identificação de construção de identidade, de
pertencimento e de relação, pois socializar-se é também
assumir a ideia de ligação a um grupo, guinando a conduta de
cada um ao objetivo social comum 382 , a funcionalização
solidária impõe ao sistema de resolução dos conflitos
familiares a tarefa de maximizar as oportunidades de
reconciliação, pois a ética da solidariedade corresponde a um
desejo real de agir por razões de justiça equânime e
materialmente justa.
A exigência de estabilidade e o critério de
desestimular desejos que entrem em choque com os princípios
de justiça impõem que a Mediação Restaurativa não apenas
seja equitativa, mas também estruturada de maneira a
incentivar a empatia, pois a funcionalização está voltada para a
ação ou resultado de tornar funcional a autonomia dos
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CARDOSO, Alenilton da Silva Cardoso. O sentido ético da justiça
funcional solidária. São Paulo: Ixtlan, 2016.
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familiares conflitantes, em que seu exercício prático seja útil ao
bem comum, sem se abrir mão da vontade e da liberdade.
Essa articulação parte da pressuposição que a
Mediação como praticada necessita ser funcionalizada,
conscientizando os familiares em conflito a interiorizar a
solidariedade e o altruísmo, gerando causalidade não apenas
nas suas vidas, como também daqueles com quem se
relacionam.
A razão prática de funcionalizar a Mediação,
assim, configura-se como necessidade de aplicar a
compreensão da justiça restaurativa como reciprocidade
responsável, materializando atitudes individuais não egoísticas
e solidárias.
A funcionalização solidária da
Mediação
implica em atribuir aos familiares conflitantes o encargo de
perseguir a satisfação de um interesse ou de um direito que
ultrapassa sua órbita individual, gerando como contrapartida o
direito de receberem um poder jurídico, cuja delimitação
depende das circunstâncias.383
Essa articulação gera para os familiares em
conflito um poder dever, simultaneamente passivo e ativo.
Produz subordinação passiva no sentido de que uma das partes
tem deveres jurídicos a cumprir, assim como a outra parte.
Esses deveres se verificam em dois níveis distintos.384 Por um
lado, os familiares conflitantes estão obrigados a praticar todas
as condutas necessárias e adequadas para promover o
atendimento do interesse próprio e da parte contrária. Por
outro, estão proibidos de praticar qualquer conduta
383
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incompatível ou desnecessária para a realização de seu
encargo.385 Esses deveres jurídicos são impostos no interesse
da justiça restaurativa em seu todo, intimamente ligada aos
preceitos de solidariedade.
A funcionalização da Mediação, na perspectiva
da solidariedade, é uma categoria estratégica que patenteia o
acesso à justiça. Só por ele se pode estabelecer oportunidades
de acessar os benefícios instituídos pela ordem jurídica justa.
Por isso, a causalidade reforma o sentido da Mediação sob o
pressuposto da função, e por isso a compreensão da função
social é necessária para aplicar a justiça restaurativa no âmbito
das relações familiares conflituosas.
O relevante neste contexto não é a existência do
conflito familiar em si e suas características, mas a função por
ele desempenhada. A funcionalidade solidária se torna, desta
forma, um esquema de comparação entre alternativas de
solução, optando-se, neste estudo, pela prática da justiça
restaurativa.
Por uma série de ações sociais que
funcionalizam a conduta dos familiares em conflito, o
inequívoco é que a ética da solidariedade está presente nas
relações humanas como um instinto natural. Ela parte da ideia
que a sociedade é uma necessidade, exigindo a concepção de
justiça restaurativa como fim do próprio Direito. Indagando
sobre o objeto dos conflitos familiares em termos de busca de
possibilidades de solução, implica que não se pretende saber a
razão pela qual aqueles mesmos conflitos são de tal ou qual
modo, mas apenas o seu motivo.
Pela aplicação da teoria da funcionalização em
questão, se pretende estabelecer relações necessárias entre
causas determinadas e efeitos determinados, em busca
385
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efetividade e do reconhecimento da condição autônoma e
individual de cada conflitante familiar.
O que importa, no final das contas, é fazer com
que a solidariedade casual se transforme em uma solidariedade
cultural, resgatando nas relações parentais parte da
comunicação e da identidade social dos primórdios da
civilização.
Agindo de maneira a influenciar condutas
direcionadas ao bem comum, a aplicação da Mediação
Restaurativa, sob a influência da funcionalização solidária,
operacionaliza-se como estímulo para o acoplamento
intencionado entre os familiares em conflito, gerado pela
autorreferência que cada qual deve ter de si mesmo como
familiar digno que se interrelaciona.
5. A dignidade humana como objetivo final da prática
mediativa familiar
Visto que a funcionalização solidária induz a um
esquema prático da justiça restaurativa, cabe ressaltar agora o
valor da dignidade humana como fio condutor de toda
realização válida da Mediação no âmbito dos conflitos de
família.
Sob esse ponto de vista, a dignidade deve ser
vista como um fator absoluto e relacional. Pressupõe que
nenhuma realidade familiar seja negligenciada. Exige que os
instrumentos de resolução de conflitos também estejam
voltados à recuperação da relação entre os familiares
conflitantes e sua autoestima, rechaçando a indiferença porque
esta não se compatibiliza com o bem-estar social.
Deveras, a justiça não pode ser vista como bem
individual. Mais do que isso, ela é um dos fatores para o bem
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comum. Por isso se diz que ela é um terreno fértil para a boa
convivência humana, exigindo comportamentos éticos não
apenas do ponto de vista familiar, como também do ponto de
vista público e interrelacional.
O procedimento da Mediação Restaurativa
familiar incentiva as partes envolvidas no conflito discutirem
sobre seus problemas de maneira pacífica, criando assim, com
o auxílio do mediador, um espaço apropriado à formação do
diálogo funcional, na medida em que afasta o sentimento
adversarial, rancoroso e irracional. Além disso, é um
importante instrumento capaz de proporcionar aos mediados a
oportunidade de reverem suas posições dentro do conflito,
permitindo, inclusive que esclareçam certas situações fruto de
verdadeiros mal-entendidos.386
A solidariedade, neste contexto, impõe
reconhecer que todos os familiares em conflito possuem o
direito de serem reparados e satisfeitos, quando lesados, mas,
também, possuem o dever de contribuir para a restauração das
relações parentais, porque esse vínculo continuará.
Nos últimos anos, a concepção funcional da
Mediação Restaurativa tem passado por uma profunda
transformação ética, dirigida à realização plena da dignidade da
pessoa humana. Esta, como bem coloca Ingo Sarlet 387 ,
independe das circunstâncias concretas, sendo algo inerente a
qualquer pessoa natural.

386

GALIZA, Dávila. Mediação familiar: uma alternativa viável à resolução
dos conflitos familiares In:
https://davilagaliza.jusbrasil.com.br/artigos/112348906/mediacao-familiaruma-alternativa-viavel-a-resolucao-dos-conflitos-familiares, consultado às
21h34min do dia 03/03/2019.
387
SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 5ª
edição, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 106-107.
356

Tendo o sistema de resolução de conflitos
parentais um viés transformador, a afirmação do valor supremo
da dignidade humana é uma tentativa de resgate dos
procedimentos processuais como forma objetiva de concretizar
o projeto social familiar, que se formula e se reformula
historicamente, a cada passo que o Direito dá no sentido de
realizar o projeto nascido da experiência da valorização
individual.388
Com efeito, o sistema processual tem de atuar a
partir da convicção dos seus destinatários de que são obrigados
a conformar suas condutas ao interesse social, valendo dizer,
pois, que a validade ética da dignidade humana está na
convicção subjetiva e recíproca dos familiares acerca de sua
obrigatoriedade.389
Pela ética da dignidade humana, o homem é
colocado em frente dos seus próprios limites390. Ela faz com
que a Mediação Restaurativa fixe seu ponto de consenso no
respeito e na consideração mútua entre o familiares
conflitantes, constituindo a pressuposição lógica da sua prática
como forma específica de resolução de conflitos.
Nessa
nova
dogmática,
inclui-se
o
desenvolvimento da Mediação Restaurativa edificada sobre o
fundamento da dignidade humana, pois por muito tempo fixouse a tese de que o processo é a expressão de realização da
Justiça,
independentemente
da
convicção
da
sua
391
operacionalidade.
388
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A modalidade de Mediação Restaurativa,
portanto, reconhece justiça individual e social a todos os
familiares. Se é verdade que o sistema de resolução de
conflitos familiares consubstancia um dos principais fatores
para que a sociedade leve os seres humanos ao
desenvolvimento pleno, por outro lado também o é que não
pode se prestar a manter uma ordem social desigualmente
injusta, transcendendo, pois, a ética do individualismo.
Esta, aliás, é a razão das chamadas políticas
afirmativas, do que exsurgiram as reivindicações sociais e o
aperfeiçoamento da justiça distributiva para a justiça social,
porque mais do que condenar, ficou evidente a necessidade
de incluir, reconhecendo-se a relação pré-existente entre
familiares como algo a recuperar.
A solidariedade proposta pela Mediação
Restaurativa, assim, encerra ao indivíduo que possui família
disposição para algo que lhe é extrínseco. 392 Sua grande
vantagem é o alto valor reconhecido à existência individual
dos outros familiares, introduzindo-os, de fato, numa
unidade de cooperação social.
Além de contribuir para a redução do tempo e
do custo processual, a prática da Mediação Restaurativa no
âmbito familiar tem olhos para o futuro. Tende a equacionar
como as partes podem em momentos vindouros se
relacionar, já que o vínculo que as une, apesar do conflito,
continua a existir.
A intervenção do mediador não é tomar
partido nas decisões pela família, mas ajudar seus
integrantes a se comunicarem, para conjuntamente
392
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encontrarem alternativas interessantes aos cônjuges, aos pais
e aos filhos, chegando a uma possível conciliação,
aprimorando a cidadania.
Conclusão
Muita embora o acesso à justiça pela
adjudicação judiciária esteja previsto na Constituição de 1988,
como garantia fundamental, é fato que a crise no sistema
processual brasileiro está a reclamar dos jurisdicionados a
compreensão de que outros métodos de resolução de conflitos
são mais efetivos e adequados, levando em conta o custo
econômico, o tempo e a sua natureza.
Tratamos neste estudo da Mediação Restaurativa
como prática viável no âmbito dos conflitos familiares,
demonstrando que além de certas situações exigirem mais
diálogo, mostra-se indispensável pacificar as relações
conflituosas entre parentes como exigência de sustentabilidade
social.
Conjugando esta constatação com a lógica da
funcionalização solidária, procuramos evidenciar que a partir
do momento em que a reciprocidade for admitida como
parâmetro inerente ao acesso à justiça, se tornará possível o
aperfeiçoamento das práticas mediativas restaurativas
familiares, respeitando a autonomia, a recuperação dos
relacionamentos e a preservação continuidade dos vínculos
parentais.
Tal ponderação deixa claro que Justiça é ordem
segundo certa igualdade, e por isso sua finalidade é alcançar a
coordenação e a harmonia do bem de cada um com o bem de
todos. Esta é a causalidade esperada, pois capaz de resgatar a
comunicação e a identidade de pertencimento social e familiar.
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Trata-se a Mediação Restaurativa, como se vê,
de uma maneira mais sensível de abordar os conflitos
familiares, levando as partes a se respeitarem e refazerem sua
relação. Esse procedimento tende a ser bastante útil e eficaz,
pois os familiares envolvidos comumente conseguem
ultrapassar essa fase sem um clima desagradável de disputa,
típico das querelas judiciais que chegam a resolver o conflito
processual, mas não o conflito psicológico.
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