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RESUMO 

 

 

Por mais que a informatização esteja avançada (interligação por meio da rede internet de 

computadores entre os órgãos e entidades públicas pelo Estado), máquina alguma 

substituirá os dramas do homem contemporâneo, principalmente aqueles que sempre 

estiveram alijados da cidadania.  

O presente estudo traz à baila as reflexões e discussões acadêmicas desenvolvidas ao 

longo das mais de 700 horas/aulas do curso de mestrado em Poder Judiciário, turma 

2010. 

Longe de ser uma unanimidade o Poder Judiciário é um poder do Estado que representa 

antes de tudo a capacidade e a prerrogativa de julgar, de acordo com as regras 

constitucionais e das leis criadas pelo Poder Legislativo em determinado país. É um dos 

mais sólidos pilares nas democracias e um perigoso algoz nos regimes absolutos. 

Apesar desta importância e de no Brasil ser um poder sólido que já demonstrou sua 

importância para a garantia da solidificação da democracia, são poucos os estudos sobre 

o Judiciário, poucos e iniciais são as pesquisas sérias sobre este poder de suma 

importância para a sociedade, para economia e para as instituições. 

Como, também, não é espanto quando vemos que fato repetitivo que a maior 

insatisfação ou reclamação da sociedade reside na morosidade das soluções judiciais 

traduzida pela alta taxa  de litigiosidade da justiça brasileira. 

O Poder Judiciário é objeto de estudos sistemáticos, contínuos e avançados em diversos 

países que já demonstraram a importância de se conhecer bem as suas propostas, os 

resultados das suas atividades, funções e os seus gastos, pois, o seu “negócio”é a 

resolução dos conflitos da sociedade de forma a contribuir com a pacificação da mesma 

através de uma ordem jurídica justa. Os estudos realizados nos Estados Unidos, 

Alemanha e Espanha, como exemplo, demonstram que conhecer bem o judiciário é o 

primeiro passo para melhor gerenciá-lo. 

Assim, deve-se menção e reconhecimento no investimento realizado pela Fundação 

Getúlio Vargas em promover com destaque o presente Mestrado em Poder Judiciário. A 

FGV é uma das poucas instituições privadas que tem como um dos seus objetivos o 

preparo pessoal, extrapolando as fronteiras do ensino com avanços significativos nas 

áreas da pesquisa e da informação. 



 

No mesmo caminho da qualificação profissional de seus magistrados e servidores e na 

vanguarda da gestão judiciária, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos 

Territórios, investiu e acreditou na proposta de estudos e pesquisas do presente 

mestrado, merecendo, significativamente, os elogios e agradecimentos pela visão de 

futuro e investimento realizado no conhecimento que é sempre importante e necessário. 

A dissertação em comento representa primeiramente uma visão contraposta ao modelo 

de política pública encampada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução 

125 de 29 de novembro de 2010, cujo objeto é o tratamento adequado dos conflitos de 

interesse no âmbito do Poder Judiciário, representando, assim, interesse especial de 

pesquisa científica por se tratar de uma política nacional judiciária a ser adotada, 

obrigatoriamente, por todos os Tribunais de Justiça do país. 

Além deste aspecto supra referido, reside, também, o fato do ineditismo deste estudo e 

pesquisa, especificamente, porque essa política pública judiciária aborda aspectos e 

variáveis novas no tratamento das atividades e das funções próprias do Poder Judiciário 

quando propõem, como exemplo, o tratamento dos conflitos considerados pré 

processuais. 

Outro aspecto importante merecedor de atenção no estudo reflete-se na discussão do 

modelo de política pública que, em premissa vênia, deveria ser tratado em caráter geral 

republicando do Estado e não particularizado em um dos seus entes, mesmo que pareça 

ser, constitucionalmente, pressuposto da alçada do Poder Judiciário tratar 

exclusivamente do problema da altíssima litigiosidade e do baixo resultado de resposta 

à demanda posta para seu controle. 

Este estudo, tem como objetivo demonstrar que a resolução 125/2010 do CNJ  é 

insuficiente para resolver os problemas de congestionamento e morosidade da Justiça 

brasileira, como preconizada, isso porque, o modelo que se propõe para combater o 

problema da morosidade é restrito e está “contaminado” pela idéia do monopólio da 

jurisdição ou por uma espécie similar que traz para o âmbito do judiciário uma nova 

atividade de trabalho, a qual é relacionada com a solução do conflito pré-processual a 

qual deveria fazer parte de uma política pública geral não restrita a um poder 

republicano. 

A correspondência dos argumentos com a materialização utilizada para o problema será 

comprovada nas linhas que se seguem, pois, assuntos com grande abrangência como as 

soluções judiciais devem, preferencialmente, adotar mecanismos públicos de caráter 

geral para uma boa solução.  



 

Nesse sentido, o trabalho demonstrará que as tentativas recorrentes em superar o 

problema da alta demanda judicial está restrita a modelos insuficientes abrangidos por 

um monopólio que não deveria ser aplicado para solucionar problemas pré processuais 

no âmbito do Poder Judiciário.  

Constitui, pois, um contraponto à idéia de efetividade na redução da demanda judicial 

tradicional1  como prevista pela política pública judiciária frente ao monopólio da 

jurisdição, ou seja, frente à reserva que detém o Judiciário na promoção e gestão de uma 

nova atividade – o tratamento dos conflitos de interesse pré-processual por meio dos 

instrumentos de autocomposição, notadamente as conciliações e mediações. 

Apresentam-se, igualmente, neste trabalho proposições legislativas que dão o suporte 

material às idéias apresentadas, caracterizando a comprovação de viabilidade entre a 

apresentação do problema científico, as justificativas para o enfrentamento do problema 

e uma solução para o mesmo, como vista a modernizar uma política pública. 

Importante reafirmar que o escopo do presente trabalho não reside na observação 

própria dos modelos e técnicas de resolução de conflitos, notadamente as conciliações e 

mediações, incentivadas pelo CNJ, ou nos modelos arbitragem. Ao contrário, espera-se 

que todas as tentativas que possam melhorar e modernizar os atuais serviços judiciais no 

Brasil sejam válidas, eficazes e são muito bem vindas, pois, é uma tentativa positiva 

para melhorar o atual cenário em que se encontra o Poder Judiciário quando é 

confrontado em seu acesso à justiça, rapidez, confiabilidade e segurança nos seus 

julgamentos.  

 

Palavras-chave: Poder Judiciário. Política Judiciária Nacional. Política Pública. 

Conselho Nacional de Justiça. Resolução 125/2010. Tratamento Adequado dos 

Conflitos de Interesses.  Conflitos Judiciais. Conflitos Pré Processuais. Monopólio da 

Jurisdição. Acesso a Justiça. Redução da Judicialização. Gestão Judiciária. Programas 

de Conciliação e Mediação. Efetividade. Qualidade da Despesa Pública. 

                                                 
1 Apresentação do pedido em Juízo, por meio da distribuição pelas partes do litígio com a formação de 
um processo judicial e do juízo natural. 



 

ABSTRACT 

 

 

As much as technology is growing (connecting computers through the internet among 

agencies and public entities by the state), any machine will replace the drama of 

contemporary man, especially those who've been priced out of citizenship. Man's 

problems can not be solved by machines in distant locations without allowing direct 

access to the human who controls the machine.  

This study brings up the reflections and academic discussions developed over the more 

than 700 hours / lessons of the masters course in the Judiciary, class 2010. 

Far from being a unanimous decision, the Judiciary is a state power that represents 

above all the ability and prerogative to judge, according to the rules and the 

constitutional laws created by the Legislature in a determinate country. It is one of the 

strongest pillars in democracies and dangerous regimes in the absolute nemesis. 

Despite this importance and the fact that in Brazil is a solid that has demonstrated its 

importance in ensuring the solidification of democracy, there are few studies on the 

Judiciary, and initials are few serious researches on this power of paramount importance 

to society, to economy and institutions. 

When we see that the most repetitive dissatisfaction or complaint society lives in the 

slowness of judicial solutions translated by the high rate of litigation in Brazilian courts. 

The Judiciary is the object of systematic studies, continuous and advanced in several 

countries have already demonstrated the importance of knowing well its proposals, the 

results of its activities, functions, and their costs, because their "business" is the 

resolution the conflicts of society to contribute to the pacification of the same through a 

fair legal system. Studies in the United States, Germany and Spain, for example, show 

that the Judiciary is familiar with the first step to better manage it. 

Thus, we have to mention the investment made by the Fundação Getúlio Vargas to 

promote especially the present Master of the Judiciary. FGV is one of the few private 

institutions that have as one of its goals the personal preparation, beyond the boundaries 

of teaching with significant advances in the areas of research and information. 

In the same way of the professional qualification of judges and their servers and at the 

forefront of judicial management, the Court of Federal District and Territories, invested 

and believed in the proposed study and research of this master, deserving significantly, 



 

the praise and thanks for vision and investment in the knowledge that it is always 

important and necessary. 

The dissertation represents at first a vision against the model of public policy 

championed by the National Judicial Council, through Resolution 125 of November 29, 

2010, whose object is the appropriate treatment of conflicts of interest within the 

Judiciary, representing this way a special scientific interest because it is a national 

judicial policy to be adopted, must, by all the courts of justice in the country. 

Apart from that mentioned above, lives also the fact that the novelty of this study and 

research, specifically because this public policy deals aspects and new variables in the 

treatment of the activities and functions of the Judiciary when they propose, as an 

example, the treatment of the conflicts. 

Another important aspect that worth the attention in the study is reflected in the 

discussion of public policy model, that should be treated in general republishing from 

the state and not particularized, even if it seems constitutionally of the Judiciary to treat 

exclusively with the problem of high litigation and low answer to the demand in its 

control. 

This study has a goal to demonstrate that the resolution 125/2010 CNJ is insufficient to 

solve the problems of congestion and delay in the Brazilian courts, as recommended, 

because, the model proposed to combat the problem of delays is restricted and is 

"contaminated" by the idea of the monopoly of jurisdiction or a similar kind that brings 

justice to the scope of a new work activity, which is related to the solution of the 

conflict pre-trial which should be part of a general public policy does not restricted to a 

Republican power. 

Correspondence with the materialization of the arguments used for the problem will be 

proven in the lines that follow, therefore, with great coverage issues such as judicial 

remedies should preferably adopt mechanisms for general public a good solution. 

In this sense, the work will demonstrate that the recurrent attempts to overcome the 

problem of high lawsuit is restricted to insufficient models covered by a monopoly that 

should not be applied to solve procedural problems in the pre Judiciary. 

It is therefore a counterpoint to the idea of effectiveness in reducing the traditional 

lawsuit as provided for by the judicial against the monopoly of jurisdiction, ie, the 

reserve forward who holds the judiciary in promoting and managing of a new activity - 

the treatment of conflicts of interest pre-trial through instruments, notably the 

conciliation and mediation. 



 

We present also, in this study, legislative proposals that give material support to the 

presented ideas, characterizing the evidence of the viability between the presentation of 

scientific problem, the reasons for the confronting of the problem and a solution for it, 

how to modernize a public policy. 

Important to reaffirm that the scope of this present work is not based on the observation 

of  the models and techniques of conflict resolution, notably the conciliation and 

mediation, encouraged by the CNJ, models or arbitration. Rather, it is expected that all 

attempts to improve and modernize the current legal services in Brazil are valid, 

effective and very welcome, because it is a positive attempt to improve the current 

scenario is the Judiciary when is confronted in their access to justice, speed, reliability 

and security of your judgments. 

 

Keywords: Judiciary. National Judicial Policy. Public Policy. National Council of 

Justice. Resolution 125/2010. Proper Handling of Conflicts of Interest. Judicial 

conflicts. Conflicts Pre Procedure. Monopoly Law. Access to Justice. Reduction of 

Legalization. Judicial Management. Conciliation and Mediation Programs. 

Effectiveness. Quality of Public Expenditure. 
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1 INTRODUÇÃO  

É comum, em nosso cotidiano, ouvirmos comentários, informações e 

notícias que refletem a insatisfação da sociedade quanto à ineficiência dos serviços e 

atividades prestadas pelo Poder Judiciário, sendo fato repetitivo que a maior insatisfação 

ou reclamação da sociedade reside na morosidade das soluções judiciais traduzida pela 

alta taxa2 de litigiosidade da justiça brasileira. 

Esta afirmação, baseada no senso comum  se confirma na analise dos dados 

disponibilizados pelo Conselho Nacional do CNJ, notadamente nos relatórios “Justiça 

em Números”. Os relatórios da Justiça em Números vêm mostrando, apesar de uma 

melhora gradual, ainda é elevada a relação entre o número de processos resolvidos e a 

entrada de novos processos no país. Os relatórios apresentados em 20113 referem-se aos 

dados coletados no ano de 2010 e são os últimos apresentados oficialmente pelo CNJ.  

A morosidade e o congestionamento de processo na justiça como 

fenômenos a serem observados no pode judiciário passaram a ser um ponto importante 

no debate e na arena de discussões sobre os problemas da Justiça brasileira. De fato, 

observa-se que – nas últimas duas décadas, a “morosidade da justiça” passou a ganhar 

relevância do debate acadêmico, passando a ser objeto de estudo em diversas 

Instituições públicas e privadas, tais como: Departamento de Pesquisas Judiciárias do 

Conselho Nacional de Justiça; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Instituto de 

Pesquisas Econômicas Aplicadas e Fundação Getúlio Vargas. 

O termo morosidade pode ser definido como4: a tardança em fazer as coisas, 

a demora, lentidão, o vagar. Realmente, esta talvez seja a maior queixa da sociedade 

sobre o funcionamento da Justiça brasileira. Essa é uma das conclusões que podem ser 

extraídas da iniciativa da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas 

(Direito GV).  

A Escola lançou o Índice de Confiança na Justiça – ICJ (Brasil) que mede e 

analisa diversas dimensões sobre a relação da sociedade com o Poder Judiciário, 

                                                 
2 Esclarece-se que o indicador “taxa de congestionamento” mede se a Justiça consegue decidir com 
presteza as demandas da sociedade, ou seja, se as novas demandas e os casos pendentes de períodos 
anteriores são finalizados ao longo do ano.  Informações sobre pesquisas que refletem a percepção da 
população brasileira quanto a morosidade da justiça serão mostradas abaixo. 
3  Último relatório oficial apresentado pelo CNJ (disponível em: <http://www.cnj.jus.br/images/ 
programas/justica-em-numeros/2010/rel_justica_numeros_2010.pdf>).  Ver anexo A. 
4  DICIONÁRIO online de português. Morosidade. Disponível em: <http://www.dicio.com.br/ 
morosidade>. Acesso em 21 out 2011. 
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incluindo o tema morosidade. Um dos objetivos desta iniciativa é justamente produzir 

índices e informações mais concretas e sistemáticas sobre a nossa Justiça.   

É importante registrar que até a criação dos relatórios “Justiça em Números” 

do CNJ – iniciados em 2005/2006 e o índice supra referido – ICJ(Brasil), criado em 

2009, poucos tinham sidos os dados sistematizados disponíveis sobre o Judiciário.  

No caso brasileiro, os problemas existentes no sistema de justiça é um 

fenômeno antigo, conforme aponta os estudos da Escola da FGV, onde as pesquisas 

mostram que, ao menos quanto à eficiência do Judiciário, no que diz respeito ao tempo 

e à burocratização de seus serviços, a sua legitimidade vem sendo questionada desde o 

início da década de 1980. 

Ao tentar superar essa lacuna, o ICJ Brasil/FGV estabelece índices sobre a 

percepção e o comportamento do jurisdicionado, do cidadão que utiliza os serviços do 

Judiciário5.  

O ICJ Brasil procura retratar a confiança do cidadão na instituição Justiça e 

identificar se este cidadão acredita que essa instituição cumpre a sua função com 

qualidade, se faz isso de forma em que benefícios de sua atuação sejam maiores que os 

seus custos e se essa instituição é levada em conta no dia-a-dia do cidadão comum. O  

índice é composto por dois subíndices:  

a) um subíndice de percepção,  pelo qual  é medida a opinião da população 

sobre a Justiça e a forma como se presta o serviço público;  

b) um subíndice de comportamento, pelo qual procurou-se identificar a 

atitude da população, se ela recorre ao Judiciário para solucionar determinados conflitos 

ou não. 

As situações hipotéticas apresentadas no índice foram construídas com o 

objetivo de procurar relacionar conflitos nos quais a população dos centros urbanos 

pode se envolver e que podem suscitar processos na Justiça Comum, deixando de fora 

as questões relativas à área penal, quando as pessoas envolvidas não têm liberdade de 

decidir se procuram ou não o Judiciário.  

Foram elaborados no ICJ(Brasil) casos envolvendo: direito do consumidor, 

direito de família, direito de vizinhança, direito do trabalho, um caso envolvendo o 

poder público e um caso relativo à prestação de serviço. Com o objetivo de produzir 

uma medida de acesso à Justiça os resultados apresentados no cálculo do ICJ(Brasil) são 

                                                 
5 ICJ BRASIL. Relatório ICJBrasil . 4º Trimestre, 3ª onda, ano 2, 1º e 2º trimestre de 2011. 
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acompanhados por questões sobre a efetiva utilização do Poder Judiciário pela 

população.  

Todos os relatórios anteriores seguem, praticamente, a mesma linha de 

descrição metodológica da pesquisa que foi realizada. Sendo assim, será utilizado neste 

trabalho o último relatório trimestral 2011 do ICJ(Brasil), comparando-o com o 

relatório do segundo trimestre de 2010, bem como os demais relatórios dos trimestres e 

anos anteriores, no que couber. Segundo o relatório: 

 
Essa medida de acesso foi levantada da seguinte forma: primeiro 
perguntamos se o entrevistado ou alguém que resida em seu domicílio 
já utilizaram o Poder Judiciário como autores de uma ação. Aos que 
responderam positivamente, perguntamos o motivo que os levaram ao 
Judiciário e o grau de satisfação com o serviço recebido. Indagamos 
também sobre o eventual contato do entrevistado com o Poder 
Judiciário como réu em algum processo ou ação. Depois listamos três 
situações comuns de conflito que podem levar a população a procurar 
o Judiciário e com base nestas situações perguntamos: 1) se o 
entrevistado já passou por uma situação similar às listadas e 2) tendo 
passado por essa situação, se procurou ou não o Poder Judiciário. Aos 
que vivenciaram a situação e não buscaram o Poder Judiciário, 
perguntamos quais as razões que justificaram a não ida ao Judiciário. 
Os entrevistados também foram questionados sobre a possibilidade de 
utilização de meios alternativos de resolução de conflitos, bem como 
sobre o seu conhecimento a respeito dos serviços do PROCON e de 
qual é o seu grau de satisfação em relação a eles. No segundo 
trimestre de 2011, com o intuito de identificar a confiança interpessoal 
da população brasileira, os entrevistados foram questionados sobre a 
confiança que depositam em determinados grupos de pessoas, como 
amigos, vizinhos, familiares, colegas de trabalho e as pessoas em 
geral. Ainda no sentido de conhecer mais sobre o perfil da população 
brasileira, perguntamos aos entrevistados se eles se consideram 
pertencentes a uma religião e, em caso positivo, qual seria ela. No que 
diz respeito à atuação do Judiciário, os entrevistados também foram 
perguntados sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal no caso da 
lei da ficha limpa. Por fim, perguntamos qual a percepção dos 
entrevistados sobre a atuação dos juízes e tribunais na área criminal, 
no que diz respeito à aplicação e severidade das penas, à 
imparcialidade e à sensação de impunidade.6 
 

O índice em questão é, portanto, uma referência importante na análise sobre 

celeridade e acesso a justiça no Brasil.  Os dados do último ICJ(Brasil) tendo como 

verificador as entrevistas ocorridas em sete Estados (Rio Grande do Sul, São Paulo, 

Distrito Federal, Minas Gerais, Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro - o que representa 

                                                 
6 ICJ BRASIL. Relatório ICJBrasil . 2º trimestre de 2011. 
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60% da população brasileira, segundo dados do IBGE)7 apresentaram os seguintes 

resultados que seguem a tendência já identificada nos últimos relatórios. Os resultados 

mostram o seguinte: 

- 89% dos entrevistados consideram o Judiciário moroso; 

- 89% considram altos os custos de acesso ao Judiciário; 

- 70% acreditam que o Judiciário é difícil ou muito difícil para utilizar; 

- 67% acham que ao Judiciário falta honestidade (67% dos entrevistados 

consideram o Judiciário nada ou pouco honesto); 

- 63% acreditam que o Judiciário é nada ou pouco independente; 

- 57% acham que falta de competência ao Judiciário para solucionar os 

casos. 

Mas o relatório também afirma que “Não obstante a má percepção sobre o 

Judiciário, nas perguntas sobre comportamento, a maioria dos entrevistados declarou 

que ‘certamente’ procuraria o Judiciário para resolver eventuais conflitos”.8 A partir de 

um estudo de seis situações hipotéticas a investigação mostrou que os entrevistados 

bateriam na porta do Judiciário para resolver situações envolvendo direito do 

consumidor, relações com o Poder Público, situações envolvendo direito de família e 

direito do trabalho, conflitos com vizinhos e problemas em prestação de serviços. 

Segundo a pesquisa: 

- 95% dos entrevistados disseram que procurariam o Judiciário para resolver 

conflito envolvendo se adquirissem um produto com defeito e o fornecedor não o 

reparasse; 

- 93% iriam ao Judiciário para solucionar danos causados a sua residência 

em decorrência de obras realizadas pelo Estado; 

- 92% iriam ao Judiciário para solucionar conflitos de direito de família e 

88% para resolver problemas de direito do trabalho 

- 87% bateriam na porta do Judiciário para resolver litígios surgidos das 

relações de vizinhança; 

- 85% acionariam o Poder Judiciário em casos envolvendo prestação de 

serviço. 

                                                 
7  IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo IBGE. Disponível em: 
<http://www.ibge.org.br>. Acesso em 10 set 2011. 
8 Idem. 
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Ou seja, para o cidadão mesmo que os serviços prestados pelo Judiciário 

não estejam satisfatórios ou até mesmo ruins, a sua ida ao Judiciário é a última fronteira 

existente ou o único caminho conhecido para a proteção dos seus direitos. 

Os dados da pesquisa apontam que o total de entrevistados que já 

vivenciaram algum conflito está em torno de 43% (quarenta e três por cento). Do total 

de entrevistados que já passaram por algum tipo de problema, 57% (cinqüenta e sete 

por cento) procuraram a Justiça para resolver a questão. E, quem mais procurou a 

Justiça ao se deparar com algum tipo de conflito foram pessoas com maior renda, 

escolaridade mais alta e que residem em regiões metropolitanas.9  

Nas pesquisas de percepção sobre morosidade realizadas desde 2009 pela 

FGV/SP e nos dados objetivos sobre congestionamento de processo coletados pelo CNJ 

desde 2003, fica evidenciado que o cidadão ou jurisdicionado percorre um único 

caminho quando se depara com alguma lesão dos seus direitos, o Judiciário. Fica claro a 

força da jurisdição para resolver as controvérsias de natureza jurídica, inexistindo ou 

sendo ainda pouco freqüente na sociedade brasileira a busca para resolução dos seus 

litígios por meio de soluções consensuais ou não adversariais, pré ou pós-processuais.  

 

1.1 OBJETIVOS 

 

O objetivo deste trabalho é demonstrar que a resolução 125/2010 do 

Conselho Nacional de Justiça que cria a “Política Judiciária Nacional de Tratamento 

Adequado dos Conflitos de Interesses no âmbito do Poder Judiciário” é insuficiente 

para resolver os problemas de congestionamento e morosidade da Justiça brasileira, isso 

porque, o modelo que o CNJ propõe para combater o problema da morosidade é restrito 

e está “contaminado” pela idéia do monopólio da jurisdição ou por uma espécie similar 

que traz para o âmbito do judiciário uma nova atividade de trabalho, a qual é 

relacionada com a solução do conflito pré-processual e que deveria fazer parte de uma 

política pública geral e não restrita a um ente de poder.  

 

                                                 
9 Merece destaque na pesquisa do ICJ (Brasil), a pergunta que foi feita a todos os entrevistados, onde, 
caso enfrentassem algum tipo de conflito que necessitasse de resolução pelo Judiciário, se aceitariam 
tentar algum acordo reconhecido pelo Judiciário, mas, decidido por outra pessoa que não um juiz.  
A resposta foi: “A maioria respondeu negativamente, sendo que apenas 30% afirmaram que aceitariam. O 
que indica que apesar da pouco confiança que têm no Judiciário, ainda preferem utilizá-lo se comparado a 
soluções alternativas (mediação, conciliação)”. 
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De fato, o Estado possui o monopólio da jurisdição, isto é, somente o 

Estado-Juiz possui a prerrogativa de, quando provocado, dizer o direito aplicável a um 

fato concreto, solucionando um conflito de interesses em caráter definitivo. O lócus para 

o cidadão promover e ter solucionado o seu conflito de interesses é o Judiciário, 

porquanto consagrado está o princípio da tripartição de Poderes10, adotado no país desde 

1891. Este lócus representa uma das premissas e um dos pilares para o nosso modelo 

republicano e, também, do conseqüente monopólio da jurisdição. 

Importante, pois, para explicar o papel do Poder Judiciário na nossa história, 

o qual sempre coube ser o último caminho de proteção as lesões de direito da sociedade 

e, portanto, do Estado democrático de Direito. Assim, tem-se que toda jurisdição ou 

toda decisão definitiva sobre uma controvérsia jurídica, só pode ser exercida pelo Poder 

Judiciário e através dele. Não havendo jurisdição fora deste, nem no Poder Executivo, 

nem no Poder Legislativo. 

Contudo, a busca de soluções por definições de metas a serem cumpridas 

pelo Poder Judiciário tem levado a uma espécie de “esgotamento” da máquina judicial e 

transformado o magistrado em uma espécie de profissional idealizado por Frederick 

Taylor, um profissional de linha de fábrica.  

Frente a todos os desafios do Judiciário, surgem novas formas para o 

enfrentamento do problema – aumento da taxa de litígios e da morosidade. Ganham 

destaque no Poder Judiciário as idéias e modelos de acesso à Justiça através dos meios 

considerados “alternativos” à sentença, tais como a mediação e conciliação. Esses novos 

modelos foram inseridos na pauta de debates e proposições junto ao Congresso 

Nacional e, também, no Poder Judiciário, notadamente no Conselho Nacional de 

Justiça. São os chamados métodos consensuais de solução de conflitos de interesse. 

Se o monopólio faz sentido para o Poder Judiciário e para a jurisdição, isso 

não significa que tem que ser aplicado às políticas públicas, pois, as políticas públicas 

demandam soluções que ultrapassam o modelo do monopólio. Estes argumentos serão 

discutidos de forma detalhada ao longo do trabalho. Particularmente, serão identificados 

os modelos de jurisdição que se aplicam ao caso, principalmente e especificamente o 

modelo proposto para as atividades de cunho pré-processual, o qual é incompatível com 

uma política pública do Poder Judiciário. 

                                                 
10 Teoria da Separação dos Poderes (ou da Tripartição dos Poderes do Estado) é a teoria de ciência 
política desenvolvida por Montesquieu, no livro “O Espírito das Leis” (1748), que visou moderar 
o Poder do Estado dividindo-o em funções, e dando competências a órgãos diferentes do Estado.  
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O estudo mostra a correspondência dos argumentos com a materialização 

utilizada para o problema, corroborando e comprovando que ao se tratar de assuntos 

com grande abrangência como as soluções judiciais, as quais afetarão a sociedade como 

um todo, devemos, preferencialmente, adotar mecanismos públicos de caráter geral e 

nos afastar de quaisquer monopólios para uma boa solução.  

Nesse sentido, o trabalho mostra que as tentativas recorrentes de superar o 

problema da alta demanda judicial estão restritas a um modelo insuficiente e 

“contaminado” por um monopólio que não deveria ser aplicado para solucionar 

problemas que ainda não ingressaram, no sentido jurisdicional, no âmbito do Poder 

Judiciário.  

Constitui, pois, um contraponto à idéia de efetividade na redução da 

demanda judicial tradicional11 como prevista pela política pública judiciária frente ao 

monopólio da jurisdição, ou seja, frente à reserva que detém o Judiciário na promoção e 

gestão de uma nova atividade – o tratamento dos conflitos de interesse pré-processual 

por meio dos instrumentos de autocomposição, notadamente as conciliações e 

mediações. 

Importante reafirmar que o escopo do presente trabalho não reside na 

observação própria dos modelos e técnicas de resolução de conflitos, notadamente as 

conciliações e mediações, incentivadas pelo CNJ, ou nos modelos arbitragem. Ao 

contrário, espera-se que todas as tentativas que possam melhorar e modernizar os atuais 

serviços judiciais no Brasil sejam válidas, eficazes e são muito bem vindas, pois, é uma 

tentativa positiva para melhorar o atual cenário em que se encontra o Poder Judiciário 

quando é confrontado em seu acesso à justiça, rapidez, confiabilidade e segurança nos 

seus julgamentos.  

Este é um caminho que a sociedade trilhou ao longo da história da 

civilização. Com o fim da autotutela ou da autodefesa do cidadão, o Estado/Judiciário 

“toma para si” o poder e o dever de, com exclusividade, resolver de forma imparcial os 

conflitos de interesses entre os particulares e até mesmo os conflitos de interesses entre 

o Estado/Administração e os seus administrados. 

Esses novos modelos foram inseridos na pauta de debates e proposições 

junto ao Congresso Nacional e, também, no Poder Judiciário, notadamente no Conselho 

                                                 
11 Apresentação do pedido em Juízo, por meio da distribuição pelas partes do litígio com a formação de 
um processo judicial e do juízo natural. 
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Nacional de Justiça. São os chamados métodos consensuais de solução de conflitos de 

interesse. 

Contudo, os chamados modelos de autocomposição dos conflitos, 

especificamente os que ocorrem na fase chamada pré-processual e que não originam um 

processo judicial, segundo as hipóteses e pesquisas aplicadas neste estudo, deveriam ter 

como lócus principal de promoção, investimento e atividades o Estado em seu sentido 

mais amplo e não apenas o Poder Judiciário como protagonista de uma política pública 

que transpassa a natureza primária de um Poder específico do Estado. 

Argumenta-se, neste trabalho, portanto, que as propostas de políticas 

pública judiciárias para atenuar a morosidade da justiça está restrita ao modelo do 

monopólio da jurisdição e, por isso, continua fadado à insuficiência. Diante deste 

diagnóstico será apresentado, também, um conjunto de propostas para combater a 

morosidade que procura superar a limitação identificada. Vale dizer que algumas dessas 

propostas já estão sendo concretizadas, porquanto transformadas em proposições 

legislativas ao diploma processual civil pátrio. Estas propostas sustentam levar para 

outros atores do sistema judicial a divisão do problema em uma solução conjunta por 

instrumentos extrajudiciais, onde caberia melhor uma política pública desta 

envergadura. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA  

 

Duas são as questões de ordem que pautam a matriz do raciocínio a ser 

desenvolvido ao longo do trabalho. A primeira questão se refere a própria natureza do 

Judiciário, especificamente sob o ponto de vista de sua formação republicana, tendo 

como pilar o princípio constitucional da separação de poderes.  

É cediço que, como função de Poder, o Judiciário somente exercerá suas 

atividades quando materializada ou consubstanciada o que se denominou chamar 

“jurisdição”, ou seja, quando o Estado detiver o poder para aplicar o direito ao caso 

concreto, com o objetivo de solucionar os conflitos de interesses e, com isso, resguardar 

a ordem jurídica e a autoridade da lei. 
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O processo judicial surge a partir do momento em que o Estado passa a ter 

poder sobre os particulares/jurisdicionados na resolução de seus conflitos. Logo, a 

jurisdição é um dos atributos do Estado12 ligado ao seu escopo jurídico. 

Assim, o poder originado da jurisdição somente poderá ser exercido pelo 

Estado/Judiciário, ou seja, por juízes e/ou tribunais. Igualmente, é um dos pressupostos 

básicos para a atuação de um juiz ou tribunal a distribuição do processo13 e a formação 

do juízo natural.14 

Por meio deste instrumento – o processo, o Estado, na pessoa do juiz, toma 

as decisões com intuito de resolver os conflitos postos ao seu julgamento e garantir a 

ordem jurídica e a pacificação social. Portanto, por meio da legislação, jurisprudências e 

costumes o Direito tem seus parâmetros de condutas, direitos e obrigações que são as 

bases para a decisão do juiz no processo. O ato de aplicar e fazer valer essas normas 

chama-se de jurisdição.  

Por raciocínio dedutivo chegamos ao silogismo que tem como seu corolário 

a máxima de que não existe processo judicial sem a respectiva jurisdição e, se ao há 

jurisdição, não há atuação de juízes ou tribunais. Este é o sentido republicano e 

constitucionalmente válido, aceito e de difícil contestação.  

Portanto, a regra é: não é possível formar jurisdição em fase pré-processual 

ou em uma fase anterior ao processo judicial, o seu pressuposto. 

Sendo assim e, afastando-se do aprofundamento da discussão científica 

específica sobre os modelos e teorias sobre o tema jurisdição, haja vista não ser este o 

objeto do estudo em tela, é fato que no bojo do modelo teórico/programático da 

resolução n. 125/2010 do CNJ, há clara indicação de adoção de novos paradigmas de 

funcionamento e operação para Tribunais e Juízes, criando-se novas atividades laborais 

a serem incorporadas e desenvolvidas que não guardam sentido, prima face, com o que 

se considera ser o papel institucional/jurisdicional do Estado/Judiciário. 

                                                 
12 COELHO, Fábio Alexandre. Teoria geral do processo. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2004; ROCHA, 
José de Albuquerque. Teoria geral do processo. 5. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2001; SANTOS, 
Moacyr Amaral. Primeiras linhas sobre direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 2005 – Citações 
de autores clássicos como Giuseppe Chiovenda. 
13 Quando as partes, por intermédio do advogado ou representante legal, se dirigem a determinado 
Tribunal e protocolam um pedido deduzindo seu conflito. 
14 Juiz Natural – é aquele juiz que está previamente encarregado como competente para o julgamento de 
determinadas causas abstratamente previstas. Na atual Constituição o princípio é extraído da interpretação 
do inciso XXXVII, do art. 5º, que preceitua que “não haverá juízo ou tribunal de exceção” e também da 
exegese do inciso LIII, que reza: “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade 
competente”. 
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Mais do que a criação de uma nova atividade laboral, o Conselho Nacional 

de Justiça inova no sentido de determinar uma atuação institucional inexistente na 

cultura e organização de trabalho dos Tribunais e Juízes, considerando, dentre outros, 

como seus pressupostos:  

 
- que o direito de acesso à Justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da 
Constituição Federal além da vertente formal perante os órgãos 
judiciários, implica acesso à ordem jurídica justa; 
- que, por isso, cabe ao Judiciário estabelecer política pública de 
tratamento adequado dos problemas jurídicos e dos conflitos de 
interesses, que ocorrem em larga e crescente escala na sociedade, de 
forma a organizar, em âmbito nacional, não somente os serviços 
prestados nos processos  judiciais, como também os que possam sê-lo 
mediante outros mecanismos de solução de conflitos, em especial dos 
consensuais, como a 
mediação e a conciliação; 
- que a conciliação e a mediação são instrumentos efetivos de 
pacificação social, solução e prevenção de litígios, e que a sua 
apropriada disciplina em programas já implementados nos país tem 
reduzido a excessiva judicialização dos conflitos de interesses, a 
quantidade de recursos e de execução de sentença. (g.n)15 
 

Em uma primeira análise desta política pública observa-se um cenário no 

qual milhões de processo judiciais aguardam trâmite e julgamento, onde os índices de 

percepção, desempenho e confiança apontados pelas pesquisas resultam em baixos 

índices para a população em geral que considera a justiça morosa e pouco eficaz. 

Portanto, e no sentido weberiano, melhor empregar outros meios do que aqueles 

originários que eram os previstos, tudo isso e sob o ponto de vista e alegação de algo 

maior e mais digno, quase metaforicamente religioso, que é o direito de acesso à Justiça 

que implica acesso à ordem jurídica justa. 

A segunda questão de ordem é resultante da primeira e diz respeito ao ônus 

de implantação de um novo regime de atuação institucional como política pública para o 

Judiciário e antes inexistente em sua cultura e organização de trabalho. Este ônus gera 

novos esforços públicos que concorrerão com os atuais modelos existentes de 

autotutela16 que produzem resultados poucos satisfatórios, os quais deveriam ser mais 

bem estudados, reorganizados e modernizados. 

Caracteriza-se, desta forma, um novo esforço público que ao invés de 

melhorar o modelo já existente pressupõem que este modelo está fadado a uma eterna 

                                                 
15  CONSELHO Nacional de Justiça. Resolução n 125, de 29 nov 2010. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/323-resolucoes/12243-resolucao-no-125-
de-29-de-novembro-de-2010>. Acesso em 11 out 2011. 
16 Forma de funcionamento atual do Judiciário – litigio/processo/juiz/solução. 
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letargia ou mesmo falência propondo-se nova saída, uma nova esperança ao antigo 

problema, o excesso de litígios e a pouca resposta para os mesmos. 

A questão de ordem supra apontada converge-se para outra idéia que é 

desenvolvida no presente trabalho, a de se criar condições para a realização de esforços 

conjuntos de outros atores e setores do Estado que colaborem e produzam os resultados 

que se esperam por meio da política pública preconizada na resolução n. 125/2010 do 

CNJ. Propõem-se, desta forma, se utilizar os diversos atores institucionais ligados ao 

sistema judicial no trabalho, desenvolvimento da cultura dos modelos pré-processuais 

como a conciliação, mediação e arbitragem.  

O Estado possui, desta forma, o monopólio da jurisdição, isto é, somente o 

Estado-Juiz possui a prerrogativa de, quando provocado, dizer o direito aplicável a um 

fato concreto, solucionando um conflito de interesses em caráter definitivo, conforme 

dispõem a premissa constitucional do princípio da separação dos poderes.  

Contudo, a busca de soluções por definições de metas a serem cumpridas 

pelo Poder Judiciário tem levado a uma espécie de “esgotamento” da máquina judicial e 

transformado o magistrado em uma espécie de profissional idealizado por Frederick 

Taylor, um profissional de linha de fábrica.  

Esses novos modelos foram inseridos na pauta de debates e proposições 

junto ao Congresso Nacional e, também, no Poder Judiciário, notadamente no Conselho 

Nacional de Justiça. São os chamados métodos consensuais de solução de conflitos de 

interesse. Essa dissertação pretende contribuir para este debate e apresentar alternativas 

concretas de solução de conflitos consensuais. 

 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

O trabalho está estruturado da seguinte forma:  

No primeiro capítulo será discutida a política pública judiciária –  resolução 

n. 125/2010 do CNJ, contextualização sobre o tema e a sua eficiência na redução da 

taxa de litígios.  

No capitulo dois será contextualizado o tema relacionado com o monopólio 

da jurisdição em face da política pública judiciária, questionando-se sua implementação 

dentro e fora do Judiciário diretamente com outros protagonistas do sistema judicial, 

como o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Advocacia Pública, as Assistências 

Jurídicas, os PROCONs e etc.  
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O capitulo três é dedicado a apresentar as justificativas, bem como as 

propostas legislativas à reforma do Código de Processo Civil - PLS - Projeto de Lei do 

Senado, Nº 166/2010 e PL Nº 8046/2010 da Câmara Federal, contribuindo para o 

aprimoramento do tema discutido atendendo as linhas pedagógicas para um mestrado 

profissional. 

Por fim, no capítulo quatro encontra-se a conclusão do trabalho, as 

considerações finais e bibliografia/referências utilizadas.  



2 A POLÍTICA PÚBLICA JUDICIÁRIA: RESOLUÇÃO N. 125/2 010 DO CNJ, 

CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE O TEMA E A SUA EFICIÊNCIA NA  

REDUÇÃO DA TAXA DE LITÍGIOS  

2.1 AS RESOLUÇÕES DO CNJ COMO POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Uma política pública pode ser compreendida como um “sistema (conjunto 

de elementos que se interligam, com vistas ao cumprimento de um fim: o bem-comum 

da população a quem se destinam), objetivando uma finalidade”.17  

O sistema de determinada política pública está associado a etapas 

importantes, como a sua concepção, a negociação de interlocutores importantes como 

técnicos, patrocinadores, associações da sociedade civil e demais parceiros 

institucionais, a uma agenda de consultas públicas e a eleição de opções razoáveis e 

aptas para a concretização da sua finalidade. 

Igualmente, a mensuração da despesa com a implantação direta, associada 

ou participativa, de determinada política pública, bem como os prazos estimados, o seu 

monitoramento (acompanhamento e reajustamento de linhas) e a sua avaliação 

constante através de dados objetivamente mensuráveis, são os componentes necessários 

a serem observados pelo Estado para a proposição de qualquer política pública, haja 

vista que em seu início, ao longo e ao final é o cidadão quem paga a conta.  

Além do orçamento previsto e da busca dos meios para sua execução, os 

parceiros para suporte aos programas e os seus objetivos e metas de avaliação são, 

também, fatores importantes que devem ser lavados em consideração na hora de 

formular qualquer ação neste sentido, servindo de orientação para todos os Poderes, o 

que inclui o Poder Judiciário.  

Na abordagem sobre o tema Klaus Frey afirma que na ciência política, 

“costuma-se distinguir três abordagens de acordo com os problemas de investigação 

levantados”. 18  

                                                 
17 José Henrique de Faria, Professor Titular da UFPR/PPGE e do Centro Universitário Franciscano do 
Paraná. 
18 Professor do mestrado em Administração da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). 
Doutor em Ciências Sociais pela Universidade de Konstanz, Alemanha. 
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A primeira é o questionamento clássico da ciência política que se refere ao 

sistema político como tal, para tanto o referido autor formula a pergunta: qual é a ordem  

política certa ou verdadeira. 

 
o que é um bom governo e qual é o melhor Estado para garantir e 
proteger a felicidade dos cidadãos ou da sociedade foram as 
preocupações primordiais dos teóricos clássicos Platão e Aristóteles. 19 
 

Em segundo lugar, está o questionamento político que se refere à análise das 

forças políticas fundamentais no processo decisório. E, por fim, pode-se investigar pelos  

resultados que um dado sistema político vem produzindo. Nesse caso, o interesse 

primas consistirá na avaliação das contribuições que certas estratégias formuladas irão 

trazer para a solução de problemas específicos que são os objetivos e a razão de ser de 

uma política pública. 

O último dos questionamentos acima mencionados diz respeito à análise de 

campos específicos de políticas públicas como as políticas econômicas, financeiras, 

tecnológicas, sociais ou ambientais e, no caso específico deste estudo, a judiciária. 

Uma política pública se forma e se realiza no bojo do Estado, no sentido 

mais amplo do conceito de Estado e conforme sua conformação política. O Estado é 

dotado de entes públicos que são considerados os Poderes de Estado e o modelo 

republicano brasileiro têm em sua composição três Poderes – Legislativo, Executivo e 

Judiciário. É um conceito político que se refere à forma de organização soberana de 

uma nação com o poder de regular a vida nacional em um determinado território.  

O conceito de Estado varia de acordo com os autores,  alguns definem o 

Estado como o conjunto de instituições que possuem a autoridade e poder para 

estabelecer regras que regem uma sociedade, tendo a soberania interna e externamente 

em um território determinado.  

Max Weber , em 1919,  definiu o Estado moderno como uma parceria, 

 
com o domínio institucional, que tem tentado, com sucesso, para 
monopolizar dentro de um território a legítima violência física como 
um meio de dominação e, para isso, ele reuniu todo o material nas 
mãos de seu líder e tem expropriado todos os funcionários feudais 
antes possuidores, por direito próprio, substituindo-os por suas 
próprias hierarquias supremas.20  

                                                 
19 KLAUS, Frey. Políticas públicas: um debate conceitual e reflexões referentes à prática da análise de 
políticas públicas no Brasil. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/ 
viewFile/89/158>. Acesso em 10 set 2011. 
20 Maximilian Carl Emil Weber (Erfurt, 21 abr 1864 - Munique, 14 jun 1920) foi um filósofo, economista, 
jurista, historiador, cientista político e sociólogo alemão, considerado um dos fundadores do estudo 
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Em conclusão, podemos afirmar que as regras técnicas inerentes a formação 

de qualquer  política pública devem se observadas por todos os poderes, Executivo, 

Legislativo e Judiciário, levando-se em conta a responsabilidade executiva de suas 

proposições, suas características e natureza, bem como as despesas públicas advindas 

das mesmas.  

Por esta premissa, quando o Poder Judiciário, através do seu Conselho 

Nacional, propõe uma determinada política pública e determina seu cumprimento 

responsabiliza-se por sua concepção,  negociação de interlocutores, a consultas públicas 

e a eleição de opções razoáveis e aptas para à concretização da sua finalidade, bem 

como sua despesa.  

Ou seja, a formação de uma política pública judiciária e sua proposição deve 

ser antes de tudo eficaz e ter a virtude de produzir o efeito desejado. 

No presente estudo, a política pública estudada é a prevista na resolução n. 

125/2010  do CNJ, órgão colegiado de administração e controle do Poder Judiciário. 

Para uma análise mais depurada desta política judiciária, a qual prevê tratamento 

adequado 

dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário é importante 

contextualizar o tema específico e entender a arena de debates onde a mesmo está 

inserido.  

 

2.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DAS PROPOSTAS DE SOLUÇÕES DE CONFLITO 

POR MEIO DE AUTOCOMPOSIÇÃO NO BRASIL 

 

Uma das primeiras  medidas oficiais que procurou institucionalizar o 

assunto – tratamento dos conflitos de interesse por meio de soluções de 

autocomposição, ocorreu  no âmbito do Congresso Nacional em 1998, através do PL n.º 

4.827/98 de autoria da Deputada Zulair Cobra.  

O segundo projeto de lei sobre mediação e conciliação, foi formulado por 

um grupo de trabalho do Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP e por uma 

comissão de juízes da Escola Nacional da Magistratura, encaminhado à público em 17 

de setembro de 2001, na Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de São Paulo.   

                                                                                                                                               
moderno, anti-positivista, a sociologia e administração pública. Disponível em: 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Estado>. Acesso em 10 out 2011. 
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O referido estudo do IBDP foi desenvolvido por personalidades ilustres do 

meio jurídico acadêmico nacional, como os professores: Ada Pellegrini Grinover 

(coordenadora),  Kazuo Watanabe, Fátima Nancy Andrighi, Carlos Alberto Carmona, 

José Roberto Cruz Tucci, Sidnei Beneti, José Manuel de Arruda Alvim, dentre outros.21 

As duas propostas iniciais resultaram no projeto de Lei Consensuado n. 

94/2002, que reuniu pontos importantes do Projeto de Lei n.º 4.827/98 e do Anteprojeto 

de Lei elaborado pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP).  

A  terceira proposta legislativa foi finalizada e apresentada na audiência 

pública "Mediação e Outros Meios de Solução Pacífica de Conflitos", realizada pela 

Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça em 17 de setembro de 

2003. 

Entretanto, quando da votação desse anteprojeto de lei, o Conselho Nacional 

de Justiça, contrário a sua aprovação nos termos propostos, emitiu a Nota Técnica n. 

2/2007, originando a suspensão da proposta. 

Porém, remanesceu junto aos setores da sociedade e do governo a 

necessidade de institucionalizar o assunto tratado anteriormente nos referidos projetos 

legislativos e, assim, na presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Cezar Peluso, 

no CNJ, foi produzida e publicada a Resolução n. 125/201022, que regulamenta a 

conciliação e a mediação em todo país e estabelece as diretrizes administrativas aos 

Tribunais. Uma novel e inovadora política pública judiciária nacional. 

A partir da posse como presidente do CNJ, em 2010, o Ministro Cesar 

Peluso estabeleceu como uma das diretrizes da sua Administração instituir uma política 

nacional de tratamento adequado de conflitos de interesses. Em seu discurso de posse 

mencionou o trabalho desenvolvido pelo prof. Kazuo Watanabe neste campo.  Pouco 

tempo depois foi nomeado um grupo de trabalho para elaborar a minuta da 

Resolução. O grupo foi composto por meio da portaria n. 141/201023, da presidência do 

CNJ. 

                                                 
21  NASCIMENTO, Joelma Gomes do. Mediação: meio alternativo para solução de conflitos. 
<http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8921>. 
Acesso em 21 out 2011. 
22  CONSELHO Nacional de Justiça. Resolução n 125, de 29 nov 2010. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/323-resolucoes/12243-resolucao-no-125-
de-29-de-novembro-de-2010>. Acesso em 11 out 2011. 
23  CONSELHO Nacional de Justiça. Portaria n 141, de 20 jul 2010. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/12026:portaria-n-141-de-20-de-julho-de-2010>. Acesso em 
11 out 2011. 
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Como referido, a resolução n. 125/2010 foi elaborada com base numa 

proposta do professor Kazuo Watanabe, tendo como diretriz principal  o acesso à Justiça 

como “acesso à ordem jurídica justa” – expressão cunhada pelo professor. Um dos 

objetivos dessa Resolução foi o de uniformizar as práticas voltadas aos métodos 

alternativos de solução de conflitos em todo o território nacional. 

Algumas dificuldades forram relatadas pelos membros da Comissão, dentre 

as dificuldades a existência de Institutos de mediação, como o caso do Estado de São 

Paulo,  aptos a fazer a capacitação de conciliadores e mediadores e várias pessoas que já 

trabalham com o assunto no âmbito privado.  

Outro aspecto de dificuldade dizia respeito aos Estados do Nordeste e do 

Norte que, não tinham experiências neste campo, não sabendo exatamente como utilizar 

cada um dos métodos de autocomposição, nem sequer existindo profissionais com 

formação adequada para realizar tais capacitações. 

Contudo é de se destacar que, mesmo com algumas diferenças regionais, 

somadas a ausência de conhecimento e ações institucionais, características de um país 

continental como o Brasil, alguns Tribunais e instituições já buscavam tratar do tema 

merecendo destaque os seguintes Tribunais de Justiça:  

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a inovação produzida pelo 

Projeto de Gerenciamento do Processo ou Projeto de Gerenciamento de Casos; do 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, através da Central de 

Conciliação dos Juizados Especiais de Brasília, do Programa de Estímulo à Mediação – 

SEMFOR, da Justiça Comunitária e da Justiça Restaurativa; Tribunal de Justiça do Rio 

de Janeiro por meio do Centro de Mediação do Fórum Central; do Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul (TJRS) com a instalação de uma Central Judicial de Conciliação e 

de um Centro de Mediação, em Porto Alegre, que segue o projeto-piloto em 

funcionamento na Comarca de Canoas; do Tribunal do Goiás, através da Câmara de 

Justiça Arbitral e Mediação do Estado de Goiás – CAMEGO e do Sistema de Resolução 

Consensual e Arbitral de Conflitos do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco. 

Registrando-se, porém, que apesar de encontrarmos algumas experiências 

implantadas em alguns Tribunais de Justiças, são recentes os estudos e práticas sobre o 

assunto. Tampouco encontramos, no CNJ e nos Tribunais,  estatísticas oficiais 

disponíveis sobre os resultados/dados dos programas e projetos de conciliação e 

mediação, os quais demonstrem a ocorrência da diminuição na taxa de litígios ou da 

demanda judicial – um dos pressupostos para criação da política pública judiciária.  
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Um ponto de delimitação do presente estudo e importante para o 

entendimento do raciocínio desenvolvido é considerar que em sua abordagem irá se 

questionar o aspecto da validade e eficácia da política pública judiciária – Resolução 

125/2010, segundo as suas características próprias e inovadoras como: a implantação de 

um novo regime de serviços públicos judiciários para o tratamento dos conflitos 

judiciais e pré judiciais, a universalização da política e o lócus de ação desta política, a 

afirmação sobre a redução dos conflitos por uso desta disciplina, dentre outros.  

Os aspectos sobre os melhores métodos de autocomposição, conciliações ou 

mediações, suas técnicas, teorias e conceitos não fazem parte deste estudo, porquanto 

parte-se da premissa de que estes são instrumentos positivos e contributivos para a 

melhoria e modernização na prestação dos serviços judiciários. 

Neste aspecto, comungo do pensamento de que o lócus de ação é o 

apropriado, pois, existe a jurisdição e a formação do processo judicial o seu 

pressuposto, sendo sempre salutar a utilização, em qualquer momento, dos meios que 

resultem menor tempo de solução do conflito, que tragam a pacificação social e uma 

ordem jurídica mais justa. 

A conciliação ou mediação como solução dos conflitos gera impactos 

positivos sobre o Judiciário, pois, já cediços como um instrumento de redução do tempo 

do processo, pois, a partir do acordo o processo tem o seu término. Tem sua utilidade 

direta no arquivo do processo e abrevia o cumprimento da decisão evitando 

a proliferação de inúmeros recursos.  

Ao solucionar o impasse que gera o litígio, pela via autocompositiva, tem-se 

um processo a menos para ser julgado (com todos os consectários) com menor 

resistência, e, ainda, evitam-se processos conexos. 

No que diz respeito ao litígio e a sua expoente e já conhecida demanda, bem 

como a característica do Poder Judiciário em resolvê-los por meio da sentença, a 

implantação da política pública judiciária é positiva e um importante e necessário 

instrumento de mudança comportamental para os operadores do direito, dos dirigentes 

dos Tribunais de Justiça e da sociedade devendo ser incentivada, sempre que possível, a 

autocomposição das partes no curso do processo judicial ou pelos mutirões das semanas 

de conciliação/mediação.24  

                                                 
24 Semanas de conciliação ou mediação que são incentivadas pelos Tribunais e CNJ. 
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Frisando que para a solução de conflitos de interesse junto ao processo 

judicial, são meios que podem contribuem para a melhor atividade judiciária, pois, 

ajudam a reduzir estoques de processos que aguardam julgamentos e que poderiam 

aguardar muito mais tempo sem tais medidas.  

Entretanto, devemos separar o conceito de demanda judicial do conceito de 

demanda pré-processual. A própria natureza que ambos os conceitos carregam, já 

aponta a diferença entre estes tipos. A natureza da demanda judicial é específica e única, 

depende da promoção de um processo judicial e de sua jurisdição para uma decisão que 

é chamada de prestação jurisdicional25. 

Por outro lado, a natureza de uma demanda pré-processual é aquela que, 

contrário senso, não se formou o processo judicial. Existe o interesse, existe o conflito, 

mas, não existe a formação da jurisdição.  

Este é um dos pontos de crítica à política pública judiciária e o que se 

pretende analisar, ou seja, uma elasticidade que é promovida e que inova a atividade 

judiciária significativamente, estabelecendo de uma série de diretrizes e modus 

operandis, criando rotinas de trabalho e definindo a ação pública do Judiciário em um 

conflito ainda em fase pré-processual. 

O termo “conflito pré-processual” é uma expressão nova que pode significar 

um conflito ofertado extrajudicialmente, enquanto, que na fase processual, a 

composição poderá ser obtida através da realização de audiências específicas para esse 

fim ou em etapa própria do procedimento. Entretanto, um conflito não judicial é 

somente um conflito, ou seja, não há o porquê considerá-lo quase um conflito judicial, 

pois, sendo uma situação que revela desentendimento, confronto de opiniões, entre duas 

ou mais pessoas, necessariamente não tem de ser negativa ou gerar uma demanda, um 

litígio. 

Mais do que uma terminologia nova parece-nos que é uma forma encontrada 

para justificar um novo modo de agir do Estado/Judiciário como uma espécie de 

legitimação do não agir como se deveria agir. A atual forma de funcionamento do 

Estado/Judiciário para resolução dos conflitos é a constitucionalmente aceita, onde 

ocorre por meio do processamento de um processo judicial onde se dará uma 

solução/resposta.  

                                                 
25 Prestação que o Estado/Judiciário oferece para o cidadão que procura a resolução de um conflito de 
interesses. 
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Se a solução será rápida ou morosa é outro problema, pode ser muito mais 

de gestão do que de justificação para adoção de um novo conceito para o conflito 

judicial, mas que não legitima uma nova forma de conflito, o pré-processual. É um erro 

pensar que quando um cidadão vai ao Judiciário e chega às suas instalações físicas tem-

se um pré processo ou um quase um conflito judicial. Na verdade ele tem uma pretensão 

que quando é deduzida em juízo forma o processo e aí tem-se o conflito judicial 

formado antes só existe uma pretensão.  

Como veremos a seguir, a proposta da política púbica é modernizar o 

tradicional agir do Judiciário – distribuição do litígio por meio da formação do processo 

e da jurisdição, e diante do interesse das partes persuadirem a utilizarem  novas 

estruturas organizacionais/funcionais criadas no para promover as conciliações e 

mediações.  

Como política pública a resolução n. 125/2010 que dispõe sobre a “Política 

Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesses no Âmbito do 

Poder Judiciário” , e o maior exemplo de uma proposta afirmativa e concreta para 

minimizar os grandes problemas de volumes de processos judiciais e aumentos dos 

litígios. A origem de sua formação, o Poder Judiciário, também merece destaque, 

contudo, resta-nos saber se, mesmo com a maior das boas intenções, foi correto 

promover novas atividades diferentes da natureza e das características peculiares deste 

Poder.  

Os estudos sobre o Judiciário brasileiro encontram-se em fase embrionária 

comparados aos demais poderes da república,  nesta seara destacam-se instituições 

como o IBGE, IPEA e FGV26, além do profícuo trabalho realizado pelo Departamento 

de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça que desde 2003 apresenta os 

relatórios “Justiça em Números” que tem se constituído em uma importante fonte de 

divulgação de dados referentes a Justiça Federal, a Justiça Estadual e a Justiça do 

Trabalho, delineando, por meio indicadores estatísticos, o perfil do Judiciário Brasileiro. 

Estas são as principais fontes de dados utilizados neste estudo. 

 

                                                 
26 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas e Fundação 
Getúlio Vargas. 
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2.3 O OBJETO DO ESTUDO E A “JUSTIÇA EM NÚMEROS”  

 

Os relatórios da “Justiça em Números” foram importantes peças para o 

desenvolvimento das idéias ora apresentadas. Os estudos sobre estes relatórios são 

importantes para entender o comportamento em números da justiça brasileira. Estes 

dados são produzidos pelo CNJ, que desde 2003, coleta informações de todos os órgãos 

que compõem as  três esferas de justiça, sintetizando dados encaminhados em relatórios. 

Até a finalização deste estudo a sua última edição é a sétima, ano 2010, 

onde   apresenta os principais dados do Poder Judiciário e inova ao fazer, pela primeira 

vez, uma análise comparativa de recentes indicadores introduzidos pela Resolução n. 

76/2009, como o quantitativo processual criminal, não criminal, fiscal  e não fiscal, em 

2009/2010.  

Importante frisar que os relatórios “Justiça em Números” não apresentam 

dados relacionados ao tratamento de autocompisção dos conflitos de interesses como as 

conciliações ou mediações, ainda, audiências com acordos realizados que puseram  

termo ao processo em curso, acordos pre-processuais ou quaisquer dados de neste 

campo específico. 

Como já mencionado o tratamento dos conflitos de interesse por 

autocomposição é uma atividade relativamente nova no Judiciário e somente 

recentemente foi transformada em uma política pública judiciária, mesmo  havendo 

projetos e programas este campo em alguns Tribunais, ainda, não havia sistematização e 

um modelo de estruturação universalizado.  

Contudo, os relatórios da “Justiça em Números, em vários aspectos, são 

importantes fontes de informações, mormente quanto às suas variáveis explicativas, ais 

quais demonstram um cenário pouco favorável a mudanças de ordem quantitativa, ou 

seja, na redução do número de processos e nas altas taxas de congestionamento.  

Isso pode explicar a necessidade da adoção de outros modelos e 

mecanismos de que se somem às intenções políticas/institucionais para a transformação 

da justiça brasileira em uma justiça mais eficiente, mais célere e justa. Destaque, 

portanto, para os modelos de autocomposição de conflitos e todas as discussões sobre o 

tema. 

Os indicadores do relatório “Justiça em Números” traçam o perfil do 

Judiciário sob uma perspectiva global, a partir de métricas que possibilitam a construção 

de análises no campo da litigiosidade, da estrutura e de aspectos orçamentários. São 
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dados oficiais e substanciais, praticamente, os únicos que trazem um panorama geral do 

Poder Judiciário.  

As informações sobre o Judiciário brasileiro apontam que pouco se alterou, 

desde 2003,27 quando confrontamos, principalmente, os índices de quantitativo de casos 

novos, a carga de trabalho do magistrado, a taxa de congestionamento da Justiça, a taxa 

de recorribilidade externa e interna e a taxa de reforma da decisão. 

 

2.4 NÚMEROS DA JUSTIÇA BRASILEIRA – PRINCIPAIS RESULTADOS 

AGREGADOS E ANÁLISES COMPARATIVAS 2009-2010 

 

Aponta o relatório que:  

- “83,4 milhões de processos em 2010, - processos que tramitaram nos três 

ramos da Justiça; 

- 71% desse montante ingressaram anteriormente a 2010 (ou seja, já se 

encontravam pendentes no início do ano); 

- Justiça Comum 8.641 processos para cada cem mil habitantes (principal 

demandada pela população); 

- Justiça Federal e a Justiça do Trabalho apresentam valores mais baixos, 

porém próximos, de 1.554 processos e de 1.350 processos por cem mil habitantes, 

respectivamente; 

- 3,9% - redução do montante entre 2009 e 2010 de casos novos – Justiça 

Comum; 

- 6,1% redução do montante entre 2009 e 2010 de casos novos – Justiça 

Federal; 

- Notou-se que as maiores reduções percentuais de ingresso de novos 

processos nesse período ocorreram no 1º Grau de jurisdição e nos Juizados Especiais; 

- 0,6% -  aumento dos casos em tramitação no Poder Judiciário entre 2009 e 

2010;  

- 3% - a Justiça do Trabalho registrou o maior aumento de casos pendentes; 

- 2,5% e 2,9% - casos pendentes para a Justiça Estadual e a Federal; 

- 16.804 - quantitativo de magistrados em 2010, aumento de 3% em relação 

ao ano anterior. 

                                                 
27 Início da publicação pelo CNJ do relatório “Justiça em Números”. 
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Na consolidação dos dados de casos novos constatou-se que, em 

comparação com 2009, houve uma queda de 6,6% no quantitativo de “casos novos por 

magistrado”, viabilizada em virtude do aumento registrado de magistrados (3,2%) 

conjugado à redução de casos novos em relação a 2009 (-3,9%). 

A taxa de congestionamento busca mensurar se a Justiça consegue decidir 

com presteza as demandas da sociedade, ou seja, se as novas demandas e os casos 

pendentes do período anterior são finalizados ao longo do ano. 

- 70%, taxa de congestionamento global da Justiça brasileira em 2010; 

- 3 pontos de aumento em relação a 2009; 

- 72% - taxa de congestionamento da Justiça Estadual, maior responsável 

pela taxa global tão expressiva, uma vez que os demais ramos de justiça apresentaram-

se abaixo da média auferida. 

- 48% - taxa de congestionamento da Justiça do Trabalho, aparentemente 

demonstrando ser o ramo do Judiciário que atende com maior celeridade aos 

jurisdicionados; 

- Analisando os dados por grau de jurisdição, verifica-se que, em todos os 

ramos de Justiça, o principal gargalo está no total de processos que não são finalizados 

na 1ª instância; 

- De cada 100 processos em tramitação, apenas 29 foram finalizados até o 

final do ano. Destaque para a Justiça Estadual, que apresentou taxa de 

congestionamento de 73% em 2010; 

- 60% - taxa de congestionamento na fase de conhecimento da Justiça 

Estadual na 1ª instância (1º Grau e Juizados Especiais)  

- 85% e 86% - taxa de congestionamento na fase de execução da Justiça 

Estadual e Federal, respectivamente,, observa-se que o congestionamento é bem 

superior à fase de conhecimento; 

- 4% - índice da Justiça brasileira na baixa de processos (processos em 

relação aos que dão entrada no Judiciário). 

No âmbito dos indicadores de litigiosidade da Justiça em Números, as 

sentenças e decisões terminativas de processo por magistrado refletem a capacidade de 

julgamento de feitos dos magistrados durante determinado ano. 

- Em média, em 2010, cada magistrado julgou 1.318 processos, o que 

representou uma diminuição de 7% em relação aos dados de 2009; 
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 - 11% queda da Justiça Estadual e 6% para a Justiça Federal na 

produtividade média dos magistrados. 

 - Já os dados da Justiça do Trabalho apontaram aumento de 8% no número 

médio de decisões e sentenças por magistrado. 

Embora pouca mudança tenha ocorrido desde 2003 até hoje e apesar de o 

relatório apontar uma diminuição de casos novos em 2010 comparativamente aos outros 

anos e, caso repita-se o percentual  de diminuição em 2011, será auspicioso sob o ponto 

de vista do problema de congestionamento e da lentidão da prestação jurisdicional. 

Resta indagar, contudo, em estudo mais aprofundado, exatamente quais foram os 

demandantes que deixaram de procurar a justiça entre 2009 e 2010, e quais foram as 

razões para tanto.  

Caso este fenômeno tenha sido, em sua maioria,  ocorridos por litigantes de 

massa28 que passaram a ter uma orientação jurisprudencial mais segura resolvendo os 

seus conflitos antes do ingresso na justiça, ou caso tenham sido as partes que utilizam a 

justiça para fins protelatórios, o fato ainda será positivo. O risco que se aponta como 

indesejável é um cenário de menor utilização dos serviços judiciários por descrença, 

principalmente em função da morosidade. 

Tais pesquisas certamente ganharão relevo com a publicação dos dados 

desta edição 2010. Abrem-se, igualmente, outros caminhos de estudos para analisar em 

que medida os projetos e os programas do CNJ e as ações no âmbito dos pactos 

republicanos contribuíram para a redução da demanda pelos serviços judiciários. 

Um desses caminhos é o que ora é estudado,  o estabelecimento de uma 

política pública judiciária para o tratamento dos conflitos de interesses por meio da 

autocomposição, seja no curso do processo judicial ou fase pré-processual ou sem a 

ocorrência efetiva do litígio.  

A política pública judiciária estabelecida na resolução n. 125/2010 do CNJ é 

de uma importância venal para contribuir para a redução da demanda, porquanto se 

apóia, dentre outros pressupostos, nos exemplos de modelos de mediação ou conciliação 

adotados em programas já implantados no país, preconizando que estes têm: “ reduzido 

a excessiva judicialização dos conflitos de interesses, a quantidade de recursos e de 

execução de sentença”.29 

                                                 
28 Ex: Bancos, Sindicatos, PROCONS, Serviços Jurídicos das OABs. 
29 Sexto item de “considerandos”da resolução 125/2010. 
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Entretanto, não encontramos dados ou estatísticas oficiais que possam 

comprovar tal premissa, sendo importante comprovar numericamente se os projetos e 

programas de autocomposição existentes conseguem, efetivamente, reduzir a 

judicialização dos processos, recursos e execuções.  

A ausência de dados do CNJ neste campo limita a pesquisa, entretanto, se 

aceita que os meios de autocomposição podem ser eficazes, pois, quando é  observado o 

tempo médio de duração de um processo de conhecimento que varia de 2,5 a 3,830 anos, 

no primeiro grau de jurisdição, chega-e a uma possível conclusão que o acordo judicial 

reduz o seu tempo de duração, mesmo que por uma observação empírica, pois 

interrompe seu curso pondo termo no litígio. 

Entretanto, quando falamos de dados estatísticos da “Justiça em Números” 

estamos falando de processos judiciais, de informação que tem uma premissa a 

demanda judicial, o litígio. Quando falamos em atividade pré-processual não podemos 

falar de litígio, mas, sim de um quase litígio e um quase litígio não pode ser computado 

para fins de informações judiciárias.  

Seria uma grande falácia dizer que uma pessoa que conseguiu um acordo ou 

um consenso sobre um conflito de seu interesse por outro meio que não a justiça, 

necessariamente, ingressaria no Judiciário.   

Mesmo que entendamos que haja  redução do tempo de litígio pelos meios 

de autocomposição, não sabemos ao certo se o volume de conciliações e mediações 

promovidas no âmbito do Judiciário tem o condão de produzir a redução da demanda 

dos processos judiciais, pois, não se podem considerar os dados de possíveis litígios ou 

demandas pré-processuais, haja vista não serem estas informações de natureza judicial.  

A crítica que este estudo traz à baila sobre a resolução 125/2010, não reside 

tão somente quanto a ausência de elementos ou dados que comprovem as premissas que 

garantem que a adoção de modelos de conciliação e mediação trazem  maior eficiência 

na redução da demanda judicial. 

Como dito, é de se parabenizar a iniciativa do CNJ na elaboração desta 

política pública, pois, é: “imprescindível estimular, apoiar e difundir a sistematização e 

o aprimoramento das práticas já adotadas pelos tribunais”31 e relevante a:  

 

                                                 
30 Média nacional. 
31  CONSELHO Nacional de Justiça. Resolução n 125, de 29 nov 2010. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/323-resolucoes/12243-resolucao-no-125-
de-29-de-novembro-de-2010>. Acesso em 11 out 2011. 



 37

necessisidade de organizar e uniformizar os serviços de conciliação, 
mediação e outros métodos consensuais de solução de conflitos, para 
lhes evitar disparidades de orientação e práticas, bem como para 
assegurar a boa execução da política pública, respeitadas as 
especificidades de cada segmento da Justiça.32 
 

Igualmente, os dados e informações consolidadas dos programas e projetos 

de conciliação e mediação consolidados no país são importantes para entender o 

impacto positivo que tais programas podem gerar nos serviços judiciários devendo, em 

pouco tempo, estarem inseridos nos relatórios da “Justiça em Números” é o que todos 

esperamos.  

A critica que se impõem à citada política pública judiciária é dirigida muito 

mais ao aspecto das atividades no campo do conflito pré-processual que a citada política 

pública abraça quanto determina a estruturação deste novo serviço aos Tribunais em 

todo país, sob a necessidade de adoção de uma receita de modernização judiciária “um  

meio comprovado de redução da taxa de litígio”.33 

A importância na redução das taxas de litígios, do tempo do processo e de 

soluções judiciais mais justas não se discute mais, tudo isso é necessário para a nossa 

sociedade seja sob o aspecto social quanto econômico.  Mas, tão importante quanto a 

idealização de uma política pública é a sua abrangência e a sua materialização. 

No caso em espécie, a política pública da resolução n. 125/2010, assume 

controverso compromisso ao propor  nova atividade de trabalho para os órgãos da  

justiça, estranha a sua natureza de Poder, criando os Setores de Soluções de Conflitos 

Pré-processual.  

O procedimento sugerido no Anexo II da Resolução revê que estes setores  

poderão recepcionar os casos que versem sobre direitos disponíveis em matéria cível, de 

família, previdenciária e da competência dos Juizados Especiais, que serão 

“encaminhados, através de servidor devidamente treinado, para a conciliação, a 

mediação ou outro método”.34 

Como procedimento, comparecendo o interessado ou remetendo a sua 

pretensão por meio de e.mail com os dados essenciais, o funcionário do judiciário 

                                                 
32  CONSELHO Nacional de Justiça. Resolução n 125, de 29 nov 2010. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/323-resolucoes/12243-resolucao-no-125-
de-29-de-novembro-de-2010>. Acesso em 11 out 2011. 
33 Idem. 
34 Idem. 
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colherá sua reclamação, sem reduzi-la a termo, emitindo, no ato, “carta convite à parte 

contrária, informando a data, hora e local da sessão de conciliação ou mediação”.35  

O diagnostico da ineficiência e morosidade do Judiciário brasileiro retrata 

bem a realidade já conhecida, porém, quando observamos os números do CNJ e dos 

relatórios do ICJ (Brasil), conclui-se que a sociedade brasileira tem uma característica 

peculiar quando se trata de resolver os seus conflitos de interesse: a cultura da litigância 

como solução pela busca de seus direitos. 

Por isso, a importância de uma política pública para o tratamento adequado 

dos conflitos de interesse por outros meios que não só o litígio e a sua respectiva 

sentença. Esta política pública, ora encampada pelo Judiciário, vem ao encontro de uma 

necessidade da sociedade já de muito conhecida, a de uma “ordem jurídica mais justa” 

com serviços mais eficientes, com qualidade e menos morosos. 

Porém, é de se observar uma elasticidade na norma do CNJ questionável 

quanto sua  abrangência como política pública judiciária devido a criação de atividade 

pública e de novos processos de trabalho que  não é da exclusiva competência 

constitucional, porquanto fora de seu múnus público.  

Mesmo que na referida norma haja o pressuposto de que o direito de acesso 

à Justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, “além da vertente formal 

perante os órgãos judiciários, implica acesso à ordem jurídica justa”36, não cabe 

exclusivamente ao Judiciário:  

 
estabelecer política pública de tratamento adequado dos problemas 
jurídicos e dos conflitos de interesses, que ocorrem em larga e 
crescente escala na sociedade, de forma a organizar, em âmbito 
nacional, não somente os serviços prestados nos processos judiciais, 
como também os que possam sê-lo mediante outros, em especial dos 
consensuais, como a mediação e a conciliação.37 
 

Contrario senso não se discute que cabe, exclusivamente, ao Judiciário se 

pronunciar em conflitos de interesses judicializados onde se tem uma jurisdição e um 

processo judicial, neste caso a vertente constitucional e republicana da ordem jurídica é 

inquestionável. 

                                                 
35 Idem. 
36  CONSELHO Nacional de Justiça. Resolução n 125, de 29 nov 2010. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/323-resolucoes/12243-resolucao-no-125-
de-29-de-novembro-de-2010>. Acesso em 11 out 2011.  
37 Idem. 
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É cediço, por certo, que uma política pública com tal envergadura deva ser 

patrocinada pelo Estado como um todo é o que decorre dos pactos republicanos 

realizados entre os Poderes. Uma das premissas do pacto republicano é permitir a 

colaboração efetiva dos três Poderes na realização de indispensáveis reformas 

processuais e atualização de normas legais. 

Assim, em 2004, foi realizado o I Pacto Republicano de Estado por um 

Sistema de Justiça mais acessível, ágil e efetivo, tendo um bom resultado no Legislativo 

com aprovação de reformas processuais e atualização de normas legais. 

Correto afirmar o incentivo que promove o CNJ por meio de política 

pública a adoção de estruturação mais moderna, padronizada e adequada para os 

tratamentos dos conflitos processuais aqueles já judicializados. São atividades 

exclusivas do Judiciário, mais do que isso, é a sua missão. O conflito de interesse busca 

no Judiciário em seus serviços a sua solução, a isso chamamos monopólio da jurisdição. 

O texto da resolução 125/2010 – CNJ aponta dois caminhos para solução de 

uma controvérsia e é neste ponto que reside a inovação da política pública judiciária que 

é a possibilidade de utilização dos serviços judiciais para os conflitos pré-processuais.  

A discussão e leitura das normas referentes ao assunto levam-nos a pensar 

nessas variáveis de escolha38 como uma opção de acesso ao Judiciário o que é uma 

novidade, haja vista que o acesso ao Judiciário para resolver um conflito de interesses é 

tradicionalmente realizado quando se forma a jurisdição, é o Estado/Judiciário agindo 

em sua função. 

Considerando os possíveis caminhos das variáveis de acesso à justiça 

abrigadas na resolução encontramos outra possibilidade para resolver os conflitos 

considerados pré-processuais uma forma alternativa às distribuições judiciais. 

Sob o ponto de vista da operacionalização dos Serviços de Resolução dos 

Conflitos Pré-processuais mantém junto ao Judiciário o lócus para solução dos conflitos 

de interesse por intermédio de soluções consensuais.  

O ponto nodal não reside tão somente no monopólio clássico da jurisdição, 

ou seja, prevista corretamente nas competências exclusivas do Poder Judiciário como 

um dos entes republicanos e tendo como alicerce o princípio da tripartição dos poderes, 

reside, pois, em uma espécie de novo monopólio agora para os conflitos pré-

processuais. 

                                                 
38 Variável processual (distribuição do litígio) e variável pré-processual (conciliação ou mediação). 
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É um contra-senso para uma espécie de serviço público que tem como 

grande desafio reduzir a entrada de litígios e dar mais celeridade aos seus julgamentos 

os quais, ainda, não conseguiu atingir os seus objetivos, encampar uma nova espécie de 

serviço judiciário com o objetivo de buscar soluções para assuntos não judicializados.  

Um serviço público que necessitará de grandes investimentos para sua implantação, 

insumos financeiros,  recursos humanos e estrutura física e logística, principalmente 

pelo caráter geral e universalidade da política pública judiciária. 

As inovações às atividades institucionais originais de qualquer dos poderes 

republicanos quando sugeridas e, principalmente, quando implantadas devem ser 

precedidas de estudos concretos que corroborem a idéia proposta.  

No caso vertente, ainda, carecemos de indicações quantitativas oficiais, de 

números sobre os métodos de autocomposição, notadamente as conciliações e 

mediações, que apontem  para a redução dos litígios ou que pelo uso deste meio 

alternativo deixem de ser distribuídos.  

Mesmo sem indicadores de resultado ou pesquisas quantitativas e 

qualitativas favoráveis a uma mudança de paradigmas, o Poder Judiciário está a adotar  

uma atividade nova e concorrente às suas estruturas originárias que são os serviços para 

a resolução dos conflitos pré-processuais. 

Por certo encontramos na política pública do CNJ uma espécie de 

chamamento da participação dos demais atores institucionais que fazem parte do 

chamado sistema de justiça, como: Defensória Pública, Advocacia Pública, 

Procuradorias Estaduais,  OABs (Assistências Jurídicas), PROCONS, Advogados e 

Ministério Público e Instituições de Ensino Superior.  

 
Art. 5º - O programa será implementado com a participação de rede 
constituída por todos os órgãos do Poder Judiciário e por entidades 
públicas e privadas parceiras, inclusive universidades e instituições de 
ensino.39 
 

Entretanto, também é certo que a implantação da política publica e a sua 

aderência a terceiros, dependerá sempre da inércia política do CNJ e das suas ações 

neste sentido. Questiona-se, portanto, vista sob a ótica da efetiva realização dos 

pressupostos da política um dependência que pode se tornar prejudicial, pois, cria 

limitações às ações diretas e contributivas dessas outras instituições.  

                                                 
39  CONSELHO Nacional de Justiça. Resolução n 125, de 29 nov 2010. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/323-resolucoes/12243-resolucao-no-125-
de-29-de-novembro-de-2010>. Acesso em 11 out 2011. 
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Dispõe a resolução: 

 
Art. 6º Para desenvolvimento dessa rede, caberá ao CNJ: 
........................................................................................................ 
V – buscar a cooperação dos órgãos públicos competentes e das 
instituições públicas e privadas da área de ensino, para a criação de 
disciplinas que propiciem o surgimento da cultura da solução pacífica 
dos conflitos, de modo a assegurar que, nas Escolas da Magistratura, 
haja módulo voltado aos métodos consensuais de solução de conflitos, 
no curso de iniciação funcional e no curso de aperfeiçoamento; 
VI – estabelecer interlocução com a Ordem dos Advogados do 
Brasil, Defensorias Públicas, Procuradorias e Ministério Público, 
estimulando sua participação nos Centros Judiciários de Solução de 
Conflitos e Cidadania e valorizando a atuação na prevenção dos 
litígios; 
VII – realizar gestão junto às empresas e às agências reguladoras de 
serviços públicos, a fim de implementar práticas autocompositivas e 
Conselho Nacional de Justiça desenvolver acompanhamento 
estatístico, com a instituição de banco de dados para visualização de 
resultados, conferindo selo de qualidade; 
VIII – atuar junto aos entes públicos de modo a estimular a 
conciliação nas demandas que envolvam matérias sedimentadas pela 
jurisprudência. (g.n)40 
 

Reportando especificamente a questão que envolve os serviços propostos 

para a resolução dos conflitos pré-processuais –  Setor de Solução de Conflitos Pré-

processual, temos  claramente que a política pública judiciária expande as atuais 

atividades judiciárias permitindo que os Tribunais recepcionem casos que versem sobre 

direitos disponíveis em matéria cível, de família, previdenciária e da competência dos 

Juizados Especiais, encaminhando-os para a conciliação, a mediação ou outro método 

de solução consensual de conflitos disponível. Ainda, comparecendo o interessado ou 

remetendo a sua pretensão via e-mail, será acolhida a sua reclamação, sem reduzi-la a 

termo, emitindo, no ato, carta convite à parte contrária, informando a data, hora e local 

da sessão de conciliação ou mediação. 

Por um lado, se é louvável  iniciativas que permitam  as partes promoverem  

a tentativa do acordo antes de avançarem  para o litígio, por outro lado, é de causar 

preocupação que o lócus de realização desta tal pretensão ocorra no Poder Judiciário, 

haja vista a própria natureza das atividades do Judiciário, atividades que se 

desenvolvem  por meio do processamento dos litígios. 

                                                 
40  CONSELHO Nacional de Justiça. Resolução n 125, de 29 nov 2010. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/323-resolucoes/12243-resolucao-no-125-
de-29-de-novembro-de-2010>. Acesso em 11 out 2011. 



 42

A vontade subjetiva de litigar das partes, anterior a formação do litígio, é o 

mote para a procura do Estado/Judiciário. Como incentivássemos o cidadão que procura 

os seus direitos e os serviços do Judiciário a tentar fazer um acordo porque se ele 

processar o litígio o seu processo judicial será lento e sua decisão demorada.  

A proposta de criação de um serviço com  tais características, antes de ser 

uma opção, corrobora o sentido de “falência” da natureza originária do Poder Judiciário, 

pois, contrario senso, buscando a modernização das leis processuais, encurtando os ritos 

dos processos judiciais, limitando o número e espécie de recursos existentes e que 

muitas vezes são protelatórios, vinculando as decisões superiores aos precedentes, 

melhorando as atuais estruturas e gestão dos Tribunais e, principalmente, se a União e 

seus entes deixassem de serem os maiores demandantes e recorrentes da justiça, em fim 

havendo interesse político em mudanças realmente pragmáticas neste sentido, ao ponto 

do Poder Judiciário poder dar as respostas que a sociedade tanto almeja quanto ao seu 

aspecto mais limitador – a morosidade dos julgamentos, não se falaria em novas formas 

ou novos serviços de atuação judiciária. 

A percepção é: existe alguém para realizar um determinado serviço e está 

pessoa é a única responsável pelo serviço devido a sua natureza, porém, o serviço que 

era para ser realizado não está funcionando como deveria e isto é um fato. Porque isso 

ocorreu? Houve um aumento exponencial da procura por este serviço pela ampliação da 

sua oferta, porém, o serviço não deu conta da grande demanda e não estando preparado 

para isso começou a prestar um serviço ruim e isto, também, é um fato.  

Diante do complexo cenário, ao contrário de se buscar a melhoria e 

modernização do serviço existente cria-se um novo serviço que é diferente da natureza 

do primeiro, logo a pessoa que era responsável por um tipo de serviço passa, 

concorrentemente, a realizar dois tipos serviços, mas, sem ter melhorado o primeiro 

serviço que continua ruim. 

Esta percepção é a que encontramos na política pública judiciária 

promovida pela resolução n. 125/2010 do CNJ. Como antes afirmado neste estudo é 

salutar e louvável a iniciativa do Estado/Judiciário em  promover   uma estrutura a 

implantação da cultura no país para o tratamento do conflito de interesse por meio da 

autocomposição, contudo, a sistematização dos modelos sugeridos deveriam ser 

pensados como forma subsidiária ao modelo de atividades originárias do Judiciário. 

A conciliação e mediação são instrumentos efetivos de pacificação social, 

solução e prevenção de litígios, pois, na prática evitam a materialização do conflito ou 
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cessam  um conflito existente. São eficazes quanto ao encurtamento do tempo de 

duração do processo judicial  proporcionando no seu curso os meios para a solução por 

acordo entre as partes, colocando termo ao litígio mais rapidamente do que levaria no 

seu curso normal, o que por si só é positivo, mas, sempre no bojo de um processo 

judicial. 

Portanto, devem ser utilizados e os seus serviços devem ser estruturados nos 

Tribunais, contudo, ressalte-se que devem ser utilizados, implementados e adequados à 

forma típica de funcionamento do Poder Judiciário e não procurando criar um novo 

modelo de serviço público judiciário como a sugestão  para  a solução dos conflitos pré-

processuais sob a égide que há “redução à excessiva judicialização dos conflitos de 

interesses”.  

Frisa-se que, sob o aspecto da eficácia na redução da demanda de 

judicialização41os métodos de autocomposição – conciliações ou mediações, ainda, não 

produziram  indicadores ou estatísticas que demonstrem que a sua utilização é de fato 

proficiente para validar uma política pública nacional onde é determinada a sua adoção 

pelos seus signatários – Tribunais de Justiça, mormente quanto à criação de serviços de 

natureza pré-processual, diferenciando-se da natureza da atividade típica do Poder 

Judiciário – a atividade jurisdicional. 

A proposta do CNJ em sugerir a implantação de serviços públicos 

judiciários para soluções de conflitos pré-processuais tem a característica de uma 

atividade atípica do Poder Judiciário, pois, não encontra suporte jurídico ou técnico que 

o possibilite tratar de questões, de fatos, de conflitos que ainda não foram 

judicializados, pois, o conflito pré-processual é uma pretensão subjetiva que, ainda, não 

deduzida em juízo. 

Mesmo que tenha sido previsto, em um dos pressupostos da resolução 

125/2010 – CNJ, que o “direito de acesso à Justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal além da vertente formal perante os órgãos judiciários, implica 

acesso à ordem jurídica justa”,42 não é plausível que o “direito de acesso à justiça” seja 

interpretado superlativamente, justificando-se, constitucionalmente, ao Poder Judiciário, 

um acesso formal a assunto que lhe é, normalmente, atípico como os de natureza pré-

processual.  

                                                 
41 Demanda processual voluntária ou distribuição de processos judiciais. 
42  CONSELHO Nacional de Justiça. Resolução n 125, de 29 nov 2010. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/323-resolucoes/12243-resolucao-no-125-
de-29-de-novembro-de-2010>. Acesso em 11 out 2011. 
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Tampouco, há de falar que esta nova atividade – soluções para os conflitos 

pré-processuais,“ implica acesso à ordem jurídica justa”, pois, se, hipoteticamente, 

imaginarmos o atual sistema judicial eficiente à suas demandas, leis processuais 

modernas e ágeis e juízes sentenciando de forma rápida, ou seja, se tivéssemos uma 

gestão judicial eficiente teríamos, com certeza, também uma “ordem jurídica justa”. 

Sob o aspecto da qualidade da despesa pública, relacionando-a a 

implantação de um determinado serviço público43, temos como premissa que para uma 

estruturação adequada da despesa pública, a mesma deve ser muito bem planejada, 

deve-se saber ao certo o seu dispêndio e se o gasto programado poderá gerar o resultado 

esperado para o seu público receptor. No aspecto técnico da política pública prevista na 

resolução 125/2010, frisa-se, novamente, que não foram apontados pelo Conselho 

Nacional de Justiça quaisquer estudos, tabelas ou indicadores que determinem, mesmo 

que superficialmente, a despesa pública para a sua materialização.  

Quanto ao aspecto da redução dos litígios, a política pública da resolução 

125/2010 – CNJ, considera “que a sua apropriada disciplina em programas já 

implementados nos país tem reduzido a excessiva judicialização dos conflitos de 

interesses, a quantidade de recursos e de execução de sentenças”.44  

Igualmente, não foram apontados pelo Conselho Nacional de Justiça 

quaisquer estudos, tabelas ou indicadores que comprovem o afirmado, mesmo que 

superficialmente. Os projetos e programas de conciliação e/ou  mediação já implantados 

no país, mesmo que apontados como positivos por seus resultados individuais não 

geraram informações demonstrando a redução na proposição dos litígios, ou seja, se, 

realmente, ocorre diminuição na distribuição judicial pelo uso das conciliações e 

mediações em fase anterior ao conflito judicial ou mesmo posterior já com o litígio. 

As experiências pontuais, mesmo que exitosas, são limitadas a comarcas 

com  poucos jurisdicionados, com demandas sociais de menor potencial financeiro e 

ofensivo. Não existe uma comparação ou análise entre as demandas e atividades 

judiciais de pequenas comarcas e os grandes centros urbanos onde a demanda judicial é 

exponencial, os conflitos são complexos e os fatos sociais se transformam a uma 

velocidade maior quando comparados com uma região do interior.   

                                                 
43 Não é objeto de discussão os requisitos para instalação de determinado serviço público. 
44  CONSELHO Nacional de Justiça. Resolução n 125, de 29 nov 2010. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/323-resolucoes/12243-resolucao-no-125-
de-29-de-novembro-de-2010>. Acesso em 11 out 2011. 
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É importante diferenciar o regime de atividade judicial de conciliação e 

mediação do dia-a-dia, aquelas que ocorrem no curso do processo e que devem ser 

tentadas sempre que possível, do regime especial das “semanas de conciliações”, que 

são períodos específicos adotados aleatoriamente pelos Tribunais de Justiça, com 

predomínio para determinados temas, como ex: executivos fiscais, execuções por 

quantias certas (Bancos e Cartões de Créditos) e, da mesma forma, adotado pelo CNJ de 

forma nacional, onde é  que divulgada e incentivada está prática.  

Nestas “semanas de conciliações” são oportunizados para conciliação e 

mediação inúmeros processos judiciais, em regime de mutirão, com o objetivo de baixar 

os estoques de processo judiciais acumulados.  

Como exemplo, cita-se os dados da semana de conciliação ocorrida no 

TJDFT: 

 
 

 
 

Neste ponto, analisam-se os dados acima expostos, os quais apesar de 

atingirem um bom índice de acordos – média de 70%,  não comprovam redução na 

entrada de processos judiciais, ou seja, não diminuem a taxa de litígios pela promoção 

de conciliações e mediações. 

Tem-se como referência o Banco de Brasília – BRB que foi um dos 

protagonistas desta semana de conciliação. 
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PROCESSOS – AUTOR: BRB (BANCO DE BRASÍLIA) 
 

Audiências 
realizadas 

Pessoas atendidas Acordos 
Percentual de 

acordos 

498 3007 386 78% 

 
 

 
44%  ACUMULADOS para 2011 = 1.979 processos 

 
 

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS  
(ANO 2011) 

 

PROCESSOS SENTENCIADOS  
(ANO 2011) 

4.902 (2011) + 1.979 (2010) = 6.881 3.830 processos 

 
45% ACUMULADOS para 2012 = 3.051 processos 

 

Importante registrar que os dados oficiais apresentados pelo Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal e Territórios, contêm apenas variáveis numéricas sobre os 

processos judiciais disponibilizados para a semana de conciliação, não foram dispostos 

os dados qualitativos referentes às classes e tipos processuais e seus anos de 

distribuição, variáveis fundamentais para aferição de resultados e metas públicas, 

porém, são as premissas de inferência: 

Cada audiência realizada foi considerada como 1 (um) processo judicial, 

assim temos: Banco de Brasília – BRB (autor) disponibilizados 498 processos para a 

semana de conciliação. Processos com acordo, 386 = 78% em números específicos para 

a semana (resultado oficial).  

O número percentual de acordo, 78% (setenta e oito por cento), apesar de 

alto e parecer um bom indicador de resultados, à princípio, somente pode ser 

considerado de efeito positivo com relação ao volume de processos judiciais (estoque) 

acordados/findados na semana de conciliação específica. 

 
PROCESSOS DISTRIBUÍDOS  

(ANO 2010) 
 

PROCESSOS SENTENCIADOS  
(ANO 2010) 

4.515  2.536  
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Seria oportuno falar que o número de 78% apontado como o percentual de 

acordos na semana, é igual a 12,5% do total geral dos processos distribuídos pelo BRB 

(como autor) para os anos 2010/2011. 

Partindo da premissa que os processos colocados para a semana de 

conciliação tenham tido as suas distribuições nos anos de 2010 e 2011, podemos incluir 

alguns cálculos, porém, simples e que somente se propõem verificar o impacto que os 

mutirões judiciais exercem na diminuição do volume final dos processos judiciais. 

Não serão analisados os aspectos subjetivos dos processos em questão, tais 

como o tipo de processo e a forma com que foram realizados os acordos. Somente serão 

analisados seus quantitativos. Fazendo aqui um parêntese, pois, a característica da parte 

específica (instituição financeira/BRB), meramente possibilita a realização de acordos 

por meio de desconto nas dívidas dos seus devedores. Porquanto as conciliações destas 

semanas acabam tendo características de balcões de cobrança para os Bancos. 

Se partirmos dos anos 2010 e 2011 como referência para distribuição, esta 

semana de conciliação gerou um impacto de 12% (doze por cento) geral na taxa de 

congestionamento, valor muito positivo considerados apenas uma semana de mutirão. 

 

 
DISTRIBUÍDOS 2010/2011 

 

 
SENTENCIADOS 2010/2011 

 

4.515 + 4.902 processos = 9.417 2.536 + 3.830 processos = 6.366 

 
R = Distribuição (2010/2011) - Sentenciados (2010/2011) 

3.051 processos 
 

Acúmulo de processos entre 2010/2011 = 3.051, de um ano para o outro. 

 

Contudo, não temos referencia para afirmar que os processos ofertados na 

semana de conciliação do TJDFT são referentes ao ano 2010/2011 e provavelmente não 

são. Para efeito do mutirão da semana de conciliação, onde foram ofertados o montante 

498 processos e em 386 processos foram feitos acordos gerando em números 

específicos o percentual 78%45 e analisado somente sob uma óptica resultado percentual 

da divisão do montante de processos disponibilizados versus acordos realizados, 

significa dizer que houve eficácia restrita ao montante do estoque específico da semana 

                                                 
45 Dados COSEJUR/TJDFT. 
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de conciliação, porém, quando falamos em diminuição na taxa de congestionamento, 

não podemos aferir nenhum resultado devido a ausência de dados concretos. 

É importante que os órgãos públicos quando apresentarem seus números e 

estatísticas oficiais o façam tecnicamente desprovendo-se de emoção e de crenças 

individuais que, muitas vezes, geram uma percepção equivocada da realidade 

enxergando-a somente sob um prisma. Normalmente as semanas de conciliação 

perseguem objetivos específicos que na maioria das vezes são voltados ao montante de 

processos postos para conciliação. Seus resultados, mesmo que positivos, são 

específicos e não podem ser generalizados. 

A apresentação de variáveis explicativas é importante para uma validação 

séria a respeito dos resultados de determinadas atividades judiciárias como as da semana 

de conciliação, mormente no aspecto do indicador do ano de distribuição dos processos 

judiciais oportunizados para a semana de acordos e se essas distribuições foram 

correspondentes a que ano de referência.  

Não podemos, pois, afirmar que 12,5% é um bom número e tampouco que 

78% de acordos é um número significativo, haja vista que o ano da distribuição do 

processo afetará significativamente o resultado das taxas de congestionamento judicial. 

A validação do modelo das semanas de conciliação, bem como das 

conciliações oportunizadas em outros períodos, como redutores da taxa de 

congestionamento é questionável se levarmos em consideração que a inserção de 

processos para a semana de conciliação pode ter sido (no exemplo do TJDFT), anterior 

ao ano de 2010. Desta forma, o percentual indicado de 12,5% diminuirá e não poderá 

mais ser aferido com exatidão, pois, os dados e parâmetros não garantirão certeza 

quanto à redução de processos nos anos apontados.  

Com efeito, os dados oficiais encaminhados não refletem com clareza o 

impacto que as semanas de conciliações causam na redução da taxa de 

congestionamento do 1º grau de jurisdição, diferentemente, da certeza que esses dados 

nos dão quanto à redução em números específicos, ou seja, do montante dos chamados 

estoques de processos judiciais. 

Como um exemplo objetivo – reduções de estoques de processos judiciais,  

as semanas de conciliações, locais ou nacionais, geram resultados positivos, pois, 

atingem suas metas e com grande capacidade de produção de acordos em massa que é 

um importante meio de redução dos estoques judiciais acumulados nas varas.  
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Mas, igualmente, impõem especificar que os objetivos alcançados 

especificamente nas semanas de conciliações são pontuais e não reduzem os indicadores 

da taxa de congestionamento46, ou seja, para que sejam eficazes na redução das taxas de 

congestionamentos os processos colocados à conciliação ou mediação devem ter 

correspondência direta aos anos da sua distribuição.  

Por outro lado,  quanto aos chamados conflitos pré-processuais, a sua 

utilização e os seus serviços públicos deveriam ser incentivados e previstos para prática 

dos demais protagonistas do sistema judicial, como os PROCONS, Defensoria Públicas, 

Ministério Público, OABs, CADE e afins.  

Desta forma é a critica à política pública judiciária da resolução 125/2010 

do CNJ, que  não  inseriu objetivamente tal possibilidade. Somente é previsto que a 

partir da intenção política do CNJ ou dos Tribunais, é facultado criar parcerias e 

participações para esses atores nas estruturas dos serviços de conciliação e mediação 

pré-processual, ou seja, mantém-se o lócus dos serviços no Judiciário. 

Percebe-se, pois, que seria mais adequado que está política pública ter uma 

maior amplitude de participação de outros Poderes, haja vista que por certo uma 

demanda ainda não judicializada ou um conflito pré-processual deve ser dirigido à uma 

solução, por meio de políticas públicas gerais com acesso para as demais instituições 

que participam do sistema judicial e as quais não detêm jurisdição.  

Podemos inferir o surgimento de uma espécie nova de monopólio o da 

atividade pré-processual uma espécie de pré-jurisdição que deve ser tratada, também, 

pelo Poder Judiciário. Fora o monopólio clássico da jurisdição onde não existe muita 

discussão sobre sua natureza e sentido, pois, é considerado parte das funções do Poder 

Judiciário cria-se outra espécie e dando um sentido de vertente constitucional originária 

a este mesmo Poder.   

Ressalte-se que diante de uma abordagem sobre o monopólio da jurisdição 

frente ao fenômeno do congestionamento judicial, das altas taxas de litígios e da 

ineficiência no resultado da atividade prestada pelo Judiciário, a proposta do CNJ, 

insculpida na resolução 125/2010, caracteriza um novo monopólio que se soma ao 

monopólio existente. 

A inovação ou mesmo diferença nesse modelo de justiça, inserido na norma 

do CNJ, está na possibilidade e no incentivo da prática de atividades e ações públicas do 

                                                 
46 A Taxa de congestionamento é o indicador utilizado pelo CNJ para aferir, em determinado ano, o 
percentual dos processos em tramitação que ainda não foram baixados definitivamente. 
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Judiciário e seus órgãos em uma fase pré-processual, ou seja, em uma fase anterior a um 

litígio judicializado. Uma característica monopolizadora das atividades de justiça. 

A proposta de uma política nacional judiciária de tratamento adequado aos 

conflitos de interesses, encampada pelo CNJ e determinada para implantação em todos 

os tribunais do país, representa, antes de tudo, uma alternativa, um avanço e uma 

contribuição ao modelo clássico de jurisdição (sentença), entretanto, possibilita o 

surgimento de um novo monopólio: o da conciliação ou mediação sem a garantia ou 

mesmo possibilidade de gerar eficiência nos serviços prestados pelo Poder Judiciário.   

A discussão do papel dos demais poderes da república, como o Legislativo e 

o Executivo, ora como ator do sistema de justiça, diante da política pública criada e 

encampada pelo Judiciário/CNJ, deveria ser mais participativo, mesmo porque surgem 

diariamente diversas propostas na seara legislativa (como as expostas neste estudo) com 

o objetivo de tratar dos temas aqui expostos.  

Vemos atuações legislativas tanto do Executivo como do Legislativo, nas 

chamadas reformas dos códigos processuais, com o sentido de criar normas que 

ampliam o espectro de possibilidades de atuação de diversos atores nos conflitos pré-

processuais   ou em conflitos não judicializados.  

Inclusive, no ano de 2012, o novo código de processo civil estará mais 

moderno e irá prever diversas medidas neste sentido. Neste aspecto, as idéias deste 

estudo serviram de suporte para a apresentação de emendas parlamentares sobre o tema 

– tratamento de conflitos de interesses por autocomposição, como mais adiante será 

abordado. 



3 O MONOPÓLIO DA JURISDIÇÃO  

3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Tradicionalmente, o exercício da jurisdição se processa e se materializa 

através dos mecanismos clássicos de composição de litígios – as sentenças judiciais, não 

havendo, ao longo do período republicano a adoção de modelos alternativos à sentença 

para a composição dos litígios, como as conciliações e/ou mediações. 

Historicamente, nem sempre foi assim. Registramos um único período que a 

Constituição expressamente incentivava a solução de litígios por outros meios que não a 

decisão judicial (sentença), emanada pelo Estado/Juiz. Foi no período do Império na 

primeira Carta Magna de 1822, promulgada em 1824.47 

Esta Constituição estimulava a conciliação e, inclusive, condicionava o 

recurso à via judicial a uma prévia tentativa de composição do litígio. Temos evidente 

uma condição de procedibilidade para o interesse de agir do jurisdicionado, poderia, 

inclusive, ser obstacularizado o seguimento do processo judicial pela ausência deste 

procedimento. 

Merece destaque, neste período histórico, a figura do juiz de paz, 

profissional responsável pela atividade de mediação e de promoção da atividade 

conciliatória prévia.48 

Conforme informa a professora Joelma Aparecida do Nascimento49, em sua 

tese de doutorado, “Herança e adaptação em uma vila do Império: juízes de paz, 

diversidade econômica e hierarquias sociais. Editora Mariana, Brasil (1827-1841)”, a 

regulamentação do profissional – juiz de paz foi aplicada pela lei de 1827: 

 
que regulamentou as atribuições dos juízes de paz. Como almejado no 
projeto da criação do cargo, a justiça conciliatória foi contemplada 
como uma providência preliminar e indispensável, e buscava uma 
maior agilidade nos processos judiciais e a resolução de conflitos 
locais. A Lei dispunha que o juiz de paz deveria: conciliar as partes 

                                                 
47 VIEIRA, Rosa Maria. O Juiz de Paz: do Império a nossos dias. Brasília: Universidade de Brasília, 
2002. p. 48. 
48 Para saber mais sobre a figura do juiz de paz, ver VIEIRA, Rosa Maria. op. cit.  
49  Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. Trata-se 
este texto de uma síntese de alguns dos resultados alcançados na minha dissertação de mestrado, 
intitulada ‘Os “homens” da administração e da justiça no Império: eleição e perfil social dos juízes de paz 
em Mariana, 1827-1841’ defendida no Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal 
de Juiz de Fora, 2010.   
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antes do processo, julgar demandas com valor não superior a  16$000 
(dezesseis mil réis), vigiar para impedir desordens locais, observar o 
cumprimento das posturas policiais das Câmaras, dentre outras 
atribuições.50 
 

Com passar dos anos e com o advento da República, 1889, afastou-se 

constitucionalmente a obrigatoriedade da tentativa de conciliação prévia para o 

ajuizamento da ação. A conciliação continuava tendo o seu valor, mas o Estado não 

mais disponibilizaria estrutura para sua promoção.51 

Afastada  a obrigatoriedade da conciliação prévia para o ajuizamento dos 

litígios e até mesmo a importância da figura do juiz de paz perante a sociedade 

brasileira, tornou-se caminho comum a litigância direta ao Judiciário.  

Diante de tais mudanças significativas e com  incremento dessa nova  

fórmula de arranjo estatal, o volume dos litígios e conseqüentemente dos processos 

judiciais cresceu vertiginosamente e, atualmente, alcançamos o expoente número de 

cerca de noventa milhões de processos judiciais em tramitação.  

Este número nós faz refletir sobre o nosso modelo de jurisdição, sobre a 

ausência de ações preventivas como os mecanismos prévios de conciliação fora do lócus 

do Judiciário e sobre os poucos resultados de eficiência dos atuais serviços prestados 

para a sociedade no campo da Justiça. 

A fórmula adotada pelo Estado brasileiro para dirimir as controvérsias 

sociais materializadas por meio dos litígios judiciais, tem um caminho único e por 

intermédio de um único local para sua ação – o Judiciário, que, normalmente, tem a 

práxis de resolver o problema pelo modelo tradicional de jurisdição – a sentença, 

mostrando-se pouco eficaz e infrutífero aos olhos do cidadão. 

Ao criar a chamada reserva de jurisdição, o Estado procurou assegurar que 

as normas de direito material e substantivo fossem, efetivamente, cumpridas e levassem 

aos efeitos nelas programados, determinando ao agente judicial, em cada caso concreto, 

aplicar os objetivos sociais emanados na norma. 

De fato, o aparente confronto entre idéias e teorias de um lado sustentam o 

monopólio da jurisdição como a atividade exercida por juízes e destinada à revelação e 

aplicação do Direito num caso concreto. Atividade que está subjetivamente associada ao 
                                                 
50 Idem, p. 193-236 e p. 201. “Lei regulamentar das atribuições, da competência e jurisdição dos Juízes de 
Paz”, de 15 de Outubro de 1827. O Juizado de Paz, considerado a base do Direito Processual brasileiro, 
somente teve o instituto da conciliação abolido em 1890. Contudo, pela Constituição de 1891 os Estados 
do país poderiam ainda legislar sobre os processos. Muitos adotaram o Juizado mantendo a conciliação 
espontânea, como foi em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. 
51 Para saber mais sobre as constituições brasileiras: DEMARCHI, op. cit. p. 48-61. 
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poder apenas jurisdicional, e é atribuída a titulares dotados de determinadas 

características (magistrados), e, ainda jurídica e objetivamente regulada quanto ao modo 

de exercício, por regras e princípios processuais (processo).  

Desta atividade, decorre o princípio da exclusividade da função de julgar 

por parte dos juízes, justamente em virtude da independência que lhes é conferida pelo 

Estado para exercer a função jurisdicional, o que implica na reserva de jurisdição. 

Por outro aspecto, decorrente da evolução da sociedade mundial de uma 

forma geral, segundo o professor Samy Garson52, “o  sentido do direito, para nós hoje, é 

tema que se nos revela fortemente problemático, a ponto de atingir inclusive a sua 

subsistência”. 

Completa o autor:  

 
De fato, ultrapassado pela alta complexidade estrutural, dimensional e 
intencional das sociedades atuais, a suscitar um mundo de questões 
novas e atingido pela radical mutação dos referentes axiológicos e 
culturais, o direito existente e o seu sistema, conforme asseverado por 
Castanheira Neves1 revelasse insuficiente em sua índole normativa, 
seus modelos dogmáticos e nas suas possibilidades institucionais.53 
 

Segundo Antonio Castanheira Neves54, a “normatividade inadequada”, do 

comando constitucional voltado para o monopólio de jurisdição e da reserva do agente 

judicial (magistrado), irremediavelmente se traduz na insuficiência da realização do 

direito, justamente num momento fulcral do processo, qual seja, o da execução, quando 

o direito é finalmente se materializa em fato.  

 

3.2 CONSTITUCIONALISMO E O MONOPÓLIO DA JURISDIÇÃO 

 

Para entender um pouco desta confrontação de dogmas constitucionais sobre 

o monopólio que o Judiciário exerce sobre a jurisdição e a interpretação possível sobre a 

dilatação ou não da exclusividade deste monopólio, devemos compreender que 

                                                 
52 GARSSON, Samy. A adequação da ideia de monopólio de jurisdição com os meios alternativos de 
resolução de litígios: desjudicialização da execução. Disponível em: <http://www.sgaa.adv.br/ 
downloads/a_monopolio.pdf>. Acesso em 21 set 2011. 
53 Idem. 
54 António Castanheira Neves é um filósofo do direito português, professor jubilado da Faculdade de 
Direito da Universidade de Coimbra. Para Castanheira Neves, o direito deve ser entendido através da 
idéia de “problema jurídico”, de que são principais exemplo os casos judiciais. Os problemas têm de ser 
resolvido no sistema jurídico, o que já inclui uma relação necessária com a moral. O autor afirma que o 
direito não é um dado, não é algo prévio, mas a totalidade das soluções dos problemas jurídicos. Estes, 
sim, são o ponto de partida necessário. 
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historicamente as Constituições funcionavam como uma lei de garantias do indivíduo 

contra o Estado. 

Tínhamos como elemento o fato das Constituições serem escritas, concisas e 

rígidas; eram utilizadas como forma de controle do poder e garantia do governo das leis; 

apresentavam-se como um rol de direitos do homem. Era uma declaração de direitos e 

fundava-se na separação de poderes – sendo que o Poder Legislativo era privilegiado 

como o espaço mais importante, pois, representa a soberania popular; pregava-se o 

Estado mínimo.55 

O constitucionalismo moderno mostrava, então, a sua essência, buscando 

construir Estados soberanos com estrutura e funcionamento organizados, com 

Legislativo, Executivo e Judiciário com poderes limitados e bases políticas 

estabelecidas. Além disso, as Constituições passaram a trazer explicitamente os direitos 

e garantias fundamentais do cidadão contra o antigo poder absoluto do Estado. 

Conforme os professores Clovis Demarchi e Daniela Mesquita Leutchuk de 

Cademartori expõem sobre o tema da evolução do constitucionalismo: 

 
Já no século XX, houve um grande deslocamento no movimento 
constitucionalista. Com o advento do Estado intervencionista e com a 
relativização dos princípios liberais diante das crises do mercado e 
sociais, as constituições que se estabeleceram no plano deste modelo 
de Estado transformaram-se a fim de adaptar-se à nova realidade – 
consagração dos direitos sociais (direitos trabalhistas, acesso à saúde e 
educação públicas, previdência social).  
A Constituição de Weimar (República de Weimar), de 1919, seria a 
primeira constituição social europeia. Embora ela possa ser 
considerada o marco de um novo momento do constitucionalismo, foi 
precedida pela Constituição do México, de 1917. Assim, a 
Constituição de Weimar17 marcou o início do Estado social, 
preocupado com os problemas sociais.  
Já a Constituição mexicana é resultado da Revolução Mexicana, 
iniciada em 1910. Estas duas Constituições foram as primeiras a 
consagrar os direitos sociais (de segunda geração) em seu texto, além 
dos já tradicionais direitos liberais clássicos e dos direitos políticos 
das constituições democráticas.  
O Direito Constitucional, então, firma-se como ramo do Direito 
Público, e tem por objeto a Constituição política do Estado, no sentido 
amplo de estabelecer a sua estrutura, a organização de suas 

                                                 
55 Exemplo da França, na sua primeira Carta, a teoria da tripartição dos Poderes, já aplicada na Inglaterra 
desde o início daquele século (Ato do Estabelecimento, de 12 de junho de 1701), quando os juízes 
passaram a permanecer nos cargos em razão do zelo pela função, e não do beneplácito real. A teoria 
clássica da tripartição dos poderes é do Barão de Montesquieu (1689-1755), e consta no Livro XI do seu 
“Espírito das leis”. 
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instituições e seus órgãos, o modo de aquisição e limitações do 
poder.56 
 

 
3.3 NEOCONSTITUCIONALISMO 

 

O marco histórico do surgimento do neoconstitucionalismo foi a Europa 

continental pós-segunda guerra mundial. A nova visão sobre o constitucionalismo na 

Europa, imediatamente após a Segunda Grande Guerra e ao longo da segunda metade 

do século XX, moldou para um novo período e, como conseqüência, uma nova 

influência para o mundo no Direito Constitucional sobre as instituições 

contemporâneas. 

Com o fim dos regimes totalitários, da opressão política e da violação 

reiterada dos direitos fundamentais, diversos países introduziram, em seus textos 

constitucionais, elementos relacionados a valores e opções políticas fundamentais, na 

expectativa de formação de um consenso mínimo a ser observado pelas maiorias. 

Diante deste fato, tais elementos transformaram-se em normas jurídicas para 

outros grupos políticos. Em outras palavras, foram criados: 

 
catálogos de direitos e garantias fundamentais para a defesa do 
cidadão frente aos abusos que poderiam vir a ser cometidos pelo 
Estado ou por quaisquer detentores do poder em quaisquer de suas 
manifestações (político, econômico, intelectual etc.), bem como 
mecanismos efetivos de controle da Constituição (jurisdição 
constitucional).57 
 

Em síntese, a realidade do pós-guerra fez com que se aproximassem as 

idéias de constitucionalismo e as idéias de democracia e como resultado gerou-se uma 

nova forma de organização política. Tais idéias se apoiavam em mudanças estruturais 

que levaram o Estado constitucional a modificar o Estado de Direito  

Observa-se que as referências para o desenvolvimento do 

neoconstitucionalismo estão na Constituição alemã, de 1949, e na criação do Tribunal 

                                                 
56 DEMARCHI, Clovis; CADEMARTORI, Daniela Mesquita Leutchuk de. Revista USCS. Direito, ano 
XI, n. 18, jan-jun 2010. 
57  CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo. Panóptica. Revista Eletrônica 
Acadêmica de Direito, ano 1, n. 6, p. 1-44, Vitória, fev 2007. Disponível em: 
<http://www.panoptica.org/fevereiro2007pdf/1Neoconstitucionalismoeneoprocessualismo.pdf>. Acesso 
em 21 set 2011. 
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Constitucional Federal, em 195158. Pode-se afirmar que eles foram os responsáveis pela 

ascensão do Direito Constitucional nos países de tradição romano-germânica.  

 

3.4 BRASIL: MONOPÓLIO DA JURISDIÇÃO E ACESSO À JUSTIÇA 

 

No Brasil, este processo foi desencadeado principalmente a partir da 

Constituição de 1988 e do conseqüente processo de redemocratização. A “constituição 

cidadã”59 mostrou-se forte o suficiente para superar os momentos de instabilidade 

política pelos quais passou o Brasil nestes mais de 20 anos. Por exemplo: os casos do 

“mensalão”, de renúncias e escândalos envolvendo deputados e senadores, impeachment 

do Presidente da República, bem como outros fatos.  

Ainda, segundo Clovis Demarchi e Daniela Leutchuk, o marco filosófico do 

neoconstitucionalismo gira em torno do chamado pós-positivismo, pelo qual os 

princípios jurídicos passam a ter aplicação meramente secundária, como forma de 

preencher as lacunas, para ter relevância jurídica na concretização judicial dos direitos. 

Completam os autores:  

 
[...] o marco teórico subdivide-se em três vertentes: o reconhecimento 
da força normativa da Constituição; a expansão da jurisdição 
constitucional e o desenvolvimento de uma nova dogmática da 
interpretação constitucional. 
Desde logo há de registrar-se que afirmar que as normas 
constitucionais têm força normativa significa reconhecer que a 
Constituição não é uma mera carta de intenções políticas, e sim que 
ela possui caráter jurídico imperativo. Tal reconhecimento significa 
uma cisão com o Direito Constitucional clássico, no qual se 
visualizam as normas constitucionais programáticas como proposições 
futuras, sem perspectivas de concretização e padecendo de eficácia 
vinculante.  
Por conseguinte, gradativamente, a jurisdição constitucional ganha 
terreno com realce dos direitos fundamentais. A proteção e a garantia 
destes direitos passou a ser tarefa do Poder Judiciário, em detrimento 
do Poder Legislativo que, no positivismo jurídico estrito, detinha tal 
supremacia em virtude da influência dos ideais de Montesquieu em 
torno da tripartição dos poderes.60 

                                                 
58 CARBONELL, Miguel. Nuevos tiempos para el constitucionalismo. In: CARBONELL, Miguel (org.). 
Neoconstitucionalimo(s). Madrid: Trotta, 2003. p. 9; GUASTINI, Riccardo. La constitucionalizaciòn del 
ordenamento jurídico. In: CARBONELL, Miguel (org.). Neoconstitucionalismo(s). Madrid: Trotta, 
2003. 
59 Expressão cunhada pelo Deputado constituinte Dr. Ulisses Guimarães. 
60 Para Montesquieu, “a decisão do juiz deve ser uma reprodução fiel da lei: ao juiz não deve ser deixada 
qualquer liberdade de exercer sua fantasia legislativa, porque se ele pudesse modificar as leis com base 
em critérios equitativos ou outros, o princípio da separação dos poderes seria negado pela presença de 
dois legisladores: o verdadeiro e o próprio e o juiz que poria sub-repticiamente suas normas, tornando 
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Tal expansão teve como resultados na ordem jurídica brasileira, 
conforme destacou Eduardo Cambi, a simplificação do acesso à 
justiça com a criação dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, 
dispensando, em casos específicos, a presença de advogados; a 
modificação das funções do Ministério Público, cujos membros 
passaram a ter legitimidade para tutelar os interesses difusos, coletivos 
e individuais homogêneos; e a ampliação dos mecanismos abstratos de 
controle de constitucionalidade, com inserção de novos legitimados e 
com a criação de outros instrumentos.61 
 

De fato, com o passar dos anos e com “a expansão da ordem jurídica”, o 

acesso à justiça, norma constitucional inserida no artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição de 1988, e um dos pilares do estado democrático de Direito, exige uma 

observação que conduza ao entendimento de que acesso à justiça não é acesso ao prédio 

do Judiciário, às suas dependências físicas, a custas judiciais baratas ou mesmo a 

isenção destas, mas, essencialmente, a realização efetiva da Justiça como valor sem o 

qual o ser humano não vive, não sobrevive. 

Mais do que o acesso ao prédio do tribunal, do pobre representado pelo 

defensor público ou do rico pelo bom advogado contratado. Ambos desejam Justiça 

eficiente, uma justiça rápida e acessível.  

O acesso à Justiça deve sempre implicar em eficácia da ordem normativa, na 

efetividade do direito reclamado em juízo, independentemente de se pensar que o 

melhor patrocínio é o dos bons advogados e de que o patrocínio gratuito é deficiente.  

 

3.5 LIMITAÇÕES DO MODELO 

 

Porém, o que constatamos é a exaustão institucional do Judiciário brasileiro, 

um volume de atividades judiciais que pode ser facilmente aferível a partir dos 

injustificáveis encargos eminentemente administrativos dos magistrados como realizar 

(ex.: “ penhora on line” , arresto de veículos automotores e de imóveis), que são de 

responsabilidade direita dos mesmos não facultando delegação das mesmas.  

Magistrados que, sabidamente, estão com milhares de processo judiciais 

com a necessidade de suprir lacunas provenientes da atuação ou omissão do Estado 

                                                                                                                                               
assim vãs as do legislador.” (BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. 
Compiladas por N. Morra. Tradução de M. Pugliesi. São Paulo: Ícone, 1995. p. 40). 
61  CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo. Panóptica. Revista Eletrônica 
Acadêmica de Direito, ano 1, n. 6, p. 1-44, Vitória, fev 2007. Disponível em: 
<http://www.panoptica.org/fevereiro2007pdf/1Neoconstitucionalismoeneoprocessualismo.pdf>. Acesso 
em 21 set 2011. 
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naquilo que deveria proporcionar à sociedade, mas que, por vezes, somente é realizado a 

partir da intervenção jurisdicional.  

A  necessidade de aprimorar os atuais sistemas de justiça, a fim de resolver 

ou minimizar o elevado número de processos com um mínimo de eficiência traz o 

questionamento do papel que vem sendo exercido pelo Poder Judiciário e do seu 

monopólio na realização e no desenvolvimento de suas atividades cotidianas. 

É insuficiente que a decisão judicial seja imparcial e justa, se essa decisão 

não for eficaz, ou seja, quando não se concretiza no mundo real. Por exemplo, uma 

decisão judicial que garanta ao cidadão o direito à posse de um bem  não será eficaz 

caso tenha sido morosa e desidiosa ao ponto de gerar o perecimento do bem discutido 

em litígio ou o mesmo ficar sem valor. 

Segundo expressão cunhada pelo professor Kazou Watanabe o acesso a 

Justiça deve ser “o acesso à ordem jurídica justa”, ou seja, um acesso qualificado a 

Justiça que nem sempre será obtido por intermédio da solução adjudicada na sentença, 

pois, muitas vezes ela não será capaz de propiciar uma solução adequada à natureza dos 

conflitos e às características peculiares dos conflitantes.  

Neste sentido e seguindo o mesmo pensamento supra mencionado vemos o 

Conselho Nacional de Justiça, ao longo da sua criação62, se debruçar sobre o assunto e 

definir atividades e metas a serem cumpridas pelo diversos tribunais e juízes com o 

intuito, entre outros, de resolver os problemas de morosidade e ineficiência judicial.   

Exemplo disso são as definições das metas de nivelamento que dizem 

respeito à redução de estoques judiciais e de números mínimos de sentença e de 

decisões que devem ser proferidas com periodicidade controlada. 

No seio de um Estado complexo com problemas estruturais e que não 

atende a contendo a demanda social, devemos incentivar a busca de soluções para o 

tratamento extrajudicial dos conflitos de interesse, tendo próprio Estado como agente 

regulador e promotor de novas políticas de organização judiciária, na busca de soluções 

criativas, equânimes, imparciais e independentes, porém, sem nunca dispensar a atuação 

do juiz no quadro das múltiplas questões que efetivamente lhes devem ser postas a 

analisar e julgar. 

Este debate não é novo e há muito tempo já foi iniciado no bojo do Direito 

Comunitário Europeu do qual, como exemplo, Portugal, assim como os demais 

                                                 
62 BRASIL. Emenda Constitucional nº 45/2004. Reforma do Judiciário. 
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membros da União Européia, extraem soluções desjudicializantes eficientes, no que 

couber, para os problemas comumente enfrentados numa sociedade eminentemente 

urbana e de consumo em massa. 

O problema da interpretação do monopólio de jurisdição não está 

circunscrito ao campo do direito processual constitucional, conforme assegura a 

moderna doutrina constitucional citada por Canotilho63 , mas sim, dentro de uma 

perspectiva que envolve os princípios estruturantes de toda a ordem constitucional, 

como é o caso do controle jurisdicional, da imparcialidade e da independência do juiz 

(artigo 5º, incisos XXXV, LIV e LV da Constituição da República). 

Portanto, ao analisarmos o monopólio judiciário, previsto no inciso XXXV 

do artigo 5º da Constituição, que declara que a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito, tal entendimento deverá levar em conta os aspectos 

constitucionais, a fim de se aferir a própria constitucionalidade ou não dos meios 

alternativos e extrajudiciais de solução consensual de litígios. 

Valendo-nos do escólio de JJ. Gomes Canotilho, os tópicos principais a 

serem observados na eventual legitimação de órgãos extrajudiciais de resolução de 

conflitos de interesses resultam no seguinte: 

 
a expressa rejeição constitucional de ‘auto-defesa’, de “justiça 
privada” ou “justiça pelas próprias mãos” (excepcionando apenas 
alguns casos de direito de resistência) implica necessariamente a 
atribuição da realização concreta do direito, com fim de solucionar 
litígios, a órgãos imparciais particularmente qualificados; os 
órgãos/poder especialmente qualificados para estas funções de 
jurisdictio devem ter o monopólio da jurisdição, pois isso é uma 
dimensão ineliminável do princípio do estado de direito e um 
corolário material do princípio da divisão de poderes; o monopólio 
jurisdicional é hoje, seguramente, um princípio constitucional material 
concretizador ou densificador destes princípios.64 
 

Canotilho, ao distinguir os princípios da reserva de juiz e da reserva de 

tribunal, alude que: 

 
relativamente a algumas situações é legítima a intervenção de outros 
poderes (designadamente administrativos) desde que seja assegurado 
depois o direito de acesso aos tribunais. Na reserva de juiz, o tribunal 
intervém logo no início; na reserva de tribunal o apelo aos juízes 
ocorre, a maior parte das vezes, sob a forma de recurso. Dito por 
outras palavras: na reserva de juiz verificase o monopólio total da 

                                                 
63 CANOTILHO, J. J. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003. 
p. 661. 
64 Idem. 
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função jurisdicional quanto à decisão de certas questões; na reserva de 
tribunal, o exercício da função jurisdicional é parcial, posto que no 
mais das vezes não se exige a intervenção inicial do juiz.65 
 

Portanto, na chamada reserva de juiz ou reserva absoluta de jurisdição66, 

fruto de uma opção estatal de cunho jurídico/constitucional, decorre da relevância e 

necessária proteção dos direitos em causa, o que não reserva espaço para um 

procedimento não judicial de resolução de litígios. 

Por outro lado, é assente a idéia de que quando se faz referência ao 

monopólio dos tribunais, a garantia de acesso ao Judiciário poderá ser sempre 

reclamada em casos de lesão ou de ameaça de violação de direitos e interesses dos 

particulares por medidas e decisões provenientes de outros poderes, autoridades 

públicas e órgãos delegados da Justiça, a ponto de afrontar a ordem jurídica justa. 

Frisa-se que a diferença do controle judicial, naquilo em que o 

Estado/legislador entender pertinente na perspectiva da adequação constitucional e da 

necessidade organizacional judiciária, é amplamente compatível com a reserva relativa 

de jurisdição, de uma perspectiva inicial de um conflito pré-processual que é um 

conflito de interesses que pode ter legitimamente a intervenção de outros poderes, pois, 

é sempre  assegurado o direito de acesso aos tribunais. 

Não há porque franquear ao Judiciário, como previsto pelo CNJ, atividades 

que podem ser melhor resolvidas nas esferas administrativas. Não há porque criar uma 

nova cultura de resolução de conflitos “não judicial” no próprio Judiciário, afastando da 

própria sociedade outros caminhos para resolver seus problemas sociais quando estes 

podem ser resolvidos por métodos de autocomposição e por intermédio de outros 

agentes. 

Aplica-se como exemplo a discussão em tela o entendimento do legislador 

sobre a lei da arbitragem que teve validade sob o aspecto constitucional pelo Supremo 

Tribunal Federal67:  

 
que em questões versando sobre direitos disponíveis, a lei de 
arbitragem revela se constitucional, ao permitir que as partes 
estabeleçam cláusula compromissória, estando, na sua estipulação, 

                                                 
65 CANOTILHO, J. J. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003. 
p. 665. 
66 GARSSON Samy. A adequação da ideia de monopólio de jurisdição com os meios alternativos de 
resolução de litígios: desjudicialização da execução. Disponível em: <http://www.sgaa.adv.br/ 
downloads/a_monopolio.pdf>. Acesso em 21 out 2011. 
67 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE n. 5.206. Pleno. Rel. Min. Sepúlveda Pertence. Julgado em 12 
dez 2001. 
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inviabilizada a provocação da tutela judicial estatal, visto que a 
competência para a apreciação da controvérsia é absoluta do árbitro, 
legitimado pelo Estado, e, por conseguinte, munido de parcela de 
jurisdição e do poder de prolatar sentença caracterizada como título 
executivo judicial.(g.n) 68 
 

Ao analisar a constitucionalidade dos meios alternativos de resolução de 

litígios, Cândido Rangel Dinamarco reconhece que: 

 
é tão grande a convergência teleológica entre estes e a jurisdição 
estatal, que já se chegou a sustentar, sem qualquer heresia sistemática, 
a natureza jurisdicional dos processos arbitrais. Na medida de sua 
legitimidade social e política, que certos órgãos alternativos cumprem 
também a missão que em sede jurisdicional o Estado por longo tempo 
monopolizou.69 
 

Igualmente, ao analisar a exclusividade da atividade jurisdicional por parte 

do Poder Judiciário, o jurista Nelson Nery Junior70 sustenta que atualmente no direito 

brasileiro não subsistem dúvidas acerca do caráter jurisdicional da atividade da 

arbitragem, isto é, de aplicar o direito ao caso concreto. 

Embora Nelson Nery Junior reconheça que a “atividade jurisdicional é 

típica, mas não exclusiva do Poder Judiciário”, o eminente processualista reconhece que 

“o conceito de jurisdição não tem sido desenvolvido pela doutrina brasileira, no sentido 

de acompanhar a evolução que o instituto vem sofrendo nos ordenamentos mais 

modernos (...)”.71 

Completa sabiamente Gomes Canotilho: 

 
a forma tradicional de solução de litígios através dos tribunais e 
mediante decisão de um juiz imparcial é considerada, hoje, como 
incapaz de assegurar, só por si, a paz jurídica e de garantir em tempo 
razoável alguns direitos e interesses das pessoas, sendo certo que a 
“formação constitucional de jurisdição assenta, em grande medida, no 
modelo clássico de juízes, tribunais e jurisprudência. Não há, porém, 
obstáculos incontornáveis à institucionalização de formas alternativas 
(ou complementares) de justa composição dos conflitos por acordo 
das partes e/ou com auxílio de um mediador. Tratarse ia de forma de 
prestação de justiça própria de um estado cooperativo.72  
 

                                                 
68 GARSSON Samy. A adequação da ideia de monopólio de jurisdição com os meios alternativos de 
resolução de litígios: desjudicialização da execução. Disponível em: <http://www.sgaa.adv.br/ 
downloads/a_monopolio.pdf>. Acesso em 21 out 2011.  
69 DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 191. 
70 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal. 8. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2004. 
71 Idem. 
72 CANOTILHO, J. J. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003. 
p. 672 673. 
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Aproveitando o ensejo, merece ser tecidas algumas considerações sobre o 

direito comparado português. Nesse propósito, o constitucionalista da escola de Lisboa, 

Jorge Miranda73, refere que no direito constitucional português não se aplica o princípio 

do “monopólio estadual da função jurisdicional” ou exclusividade da “justiça pública”, 

tendo em vista a possibilidade de surgirem normas que institucionalizem instrumentos e 

formas de composição não-jurisdicional de conflitos (art. 205º, nº 4, da Constituição da 

república Portuguesa74), sem diminuir o postulado da tutela jurisdicional dos direitos. 

Da análise do texto constitucional português75 depreendemos que as formas 

de resolução alternativa de litígios ganharam força no ordenamento jurídico daquele 

país, sendo insuscetível de discussão a sua legalidade e legitimidade. No entanto, 

também do cotejo da norma constitucional, se infere que os tribunais e os juízes 

mantiveram o protagonismo na estrutura judiciária do país, sendo que às autoridades 

administrativas e às formas de composição extrajudicial de conflitos foi assegurada uma 

posição complementar, realmente de coadjuvação em relação à indelegável função 

jurisdicional estatal. 

Ressalta-se que o próprio texto constitucional português condiciona a 

institucionalização de instrumentos e formas de composição não jurisdicional de 

conflitos à lei. Portanto, somente o Estado, através do legislativo, é que poderá delegar 

legitimidade e parcela de jurisdição a terceiros, que não os tribunais e os agentes 

judiciais, para dirimirem controvérsias. 

Nos últimos vinte e cinco anos, a concepção da institucionalização de 

instrumentos e formas de composição nãojurisdicional de conflitos à lei, vem sendo 

colocada em debate no ambiente da ciência do direito, posto que ganha volume a 

conscientização de que, para se obter a efetividade do processo, é imperioso garantir o 

                                                 
73 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. 2. ed. v. 4. Coimbra: Coimbra, 2000. p. 29. 
74 Após a Reforma constitucional de 1989, houve a aglutinação sem alteração de redação dos primitivos 
artigos 205º. (Definição), 206º (função jurisdicional) e 209º (coadjuvação de outras autoridades)  que 
passaram a construir, respectivamente, os n. 1, 2, e 3 do novo artigo 202º, cuja epígrafe corresponde à do 
antigo artigo 206º. A atual formatação do artigo 202º decorre da Reforma Constitucional de 1997, pois, 
anteriormente, a possibilidade de coexistência de formas alternativas de resolução de litígios vinha 
enunciada pelo artigo 205º, conforme aludido pelo ilustre constitucionalista Jorge Miranda. 
75 O atual artigo 202º, da Constituição da República Portuguesa trata da função jurisdicional e dispõe que: 
1. Os tribunais são órgãos de soberania com competência para administrar a justiça em nome do povo; 2. 
Na administração da justiça incumbe aos tribunais assegurar a defesa dos direitos e interesses legalmente 
protegidos dos cidadãos, reprimir a violação da legalidade democrática e dirimir os conflitos de interesses 
públicos e privados; 3. No exercício das suas funções ou tribunais têm direito à coadjuvação das outras 
autoridades; 4. A lei poderá institucionalizar instrumentos e formas de composição não jurisdicional de 
conflitos. (CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa. 6. ed. 
Coimbra: Coimbra, 2002. p. 128) 
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devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Porém, tais garantias podem ser 

preservadas por meio de soluções alternativas, que não somente aquela que conduz 

exclusivamente ao monopólio da função jurisdicional estatal.  

Note-se que Antônio Carlos de Araújo e Cintra, Ada Pellegrini Grinover e 

Cândido Rangel Dinamarco, logo após a promulgação da Carta Magna de 88, haviam 

identificado que àquela altura ia “ganhando corpo a consciência de que, se o que 

importa é pacificar, tornase irrelevante que a pacificação venha por obra do Estado ou 

por outros meios, desde que eficientes”.76  

Por outro lado, cresceu a percepção de que o Estado tem falhado muito na 

sua missão pacificadora, que inexoravelmente tenta realizar mediante o exercício da 

jurisdição, havendo situações em que se afigura legítima e necessária a intervenção de 

outros agentes que compõem o sistema judicial, devidamente legitimados pelo Estado, 

desde que seja assegurado ao jurisdicionado  mesmo que a posteriori o direito de 

acesso aos tribunais. 

O pensamento externado neste trabalho, sobre os meios de autocomposição 

de litígios, constituem um matiz supletivo decorrente de uma opção de organização do 

próprio Estado, a fim de justamente privilegiar a atuação do Estado/Judiciário naquelas 

controvérsias que efetivamente não podem prescindir da sua análise (monopólio 

absoluto da jurisdição), observando que a organização judiciária é matéria indelegável e 

irrenunciável do próprio Estado. 

Comunga-se com as idéias de JJ. Canotilho, que em um Estado cooperativo 

mister se faz uma atitude de mobilização ativa e empreendedora da revolução do tecido 

social, devendo, por uma decisão estratégica, abrir mão de parte da sua exclusiva função 

jurisdicional em prol de interesses maiores, relacionados com o acesso aos direitos na 

distribuição equitativa da justiça. 

Não há obstáculos incontornáveis à institucionalização de formas 

complementares de justa composição dos conflitos por acordo das partes e nem há de se 

considerar que o lócus para o tratamento dos conflitos pré-processuais deva ser o 

próprio Judiciário. É possível assegurar a paz jurídica e de garantir em tempo razoável 

alguns direitos e interesses das pessoas utilizando-se outros agentes e outras instituições 

                                                 
76 CINTRA, Antonio Carlos de Araujo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Candido Rangel. 
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sem que haja macula à “formação constitucional de jurisdição no modelo clássico de 

juízes, tribunais e jurisprudência”.77 

Mostra-se, assim, o sentido amplamente favorável à participação dos 

diferentes atores sociais nesta nova arena pública, desde que bem organizados e 

suficientemente maduros para respeitar e proclamar a ordem jurídica vigente no 

interesse público; participação esta que não se exaure na simples formação das 

instituições representativas, que efetivamente constituem um estágio da evolução do 

Estado Democrático, mas sim numa profícua somatória de esforços voltados para a 

pacificação social e o bem comum. 

Os princípios constitucionais do monopólio de jurisdição, reserva do juiz e 

da inafastabilidade da apreciação de lesão e ameaça de direito pelo Poder Judiciário, 

admitem perfeitamente a adoção pelas demais instituições do Estado, dentro de suas 

respectivas competências, dos meios alternativos de resolução de conflitos já 

amplamente conhecidos e implantados em nosso ordenamento jurídico.  

 

3.6 CONFLITOS PRÉ-PROCESSUAIS, CONFLITOS PROCESSUAIS E POLÍTICA 

PÚBLICA JUDICIÁRIA 

 

A partir do raciocínio desenvolvido quanto ao monopólio da jurisdição 

frente aos meios de resolução dos conflitos através das técnicas de autocomposição, 

notadamente as conciliações e mediações, resta-nos separar nesta análise as soluções 

dos conflitos de interesse pré-processuais78 dos conflitos de interesses processuais.  

Os conflitos de interesses considerados processuais podem ser 

caracterizados como conflitos judiciais originados por intermédio de um litígio, não há 

dúvidas quanto está afirmação, posto que amplamente aceito pela ciência do direito. São 

conflitos subjetivos de interesses que são deduzidos em juízos e que assim formam a 

jurisdição.   É a forma tradicional de solução de litígios através dos tribunais e mediante 

decisão de um juiz imparcial e não há dúvidas quanto ao monopólio que deve ser 

exercido pelo Poder Judiciário para dar solução ao conflito de interesse.  

Como explicitado, o monopólio da jurisdição é uma função típica do Poder 

Judiciário em um sistema republicano, porém, quando pensamos de conflitos 

                                                 
77 CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa. 6. ed. 
Coimbra: Coimbra, 2002. p. 128 
78 Expressão utilizada na resolução 125/2010 do CNJ. 



 65

considerados pré-processuais não há o que falar em monopólio da jurisdição, pois, não 

existe jurisdição pré-processual. Tendo como certo esta premissa, ou seja, de que não 

existe jurisdição fora do processo ou uma jurisdição pré-processual não há que cogitar a 

existência de  serviços públicos a ser realizados pelo do Poder Judiciário para dar 

solução aos conflitos pré-processuais.   

Na verdade o termo “conflito pré-processual” significa um conflito antes do 

processo, antes do litígio, antes da jurisdição e, desta forma, uma solução para um 

conflito pré-processual será sempre um solução com ausência de jurisdição sem a 

formação de um processo e, sendo assim, não há sentido considerar como uma atividade 

pública para ser realizada dos Tribunais conforme preceitua a resolução 125/2010 do 

CNJ. 

Portanto, não há que falar em monopólio do conflito pré-processual, 

tampouco, sob o ponto de vista técnico, conceitual e dogmático, deve existir monopólio 

sobre esta atividade como se presume pelo contido na política pública judiciária. 

É um grande equívoco do Conselho Nacional de Justiça determinar a 

criação de serviços para solução de conflitos pré-processuais, sob a alegação de que 

algumas práticas adotadas no país dão resultado na redução dos litígios promovendo, 

assim, a pacificação social com o alcance da ordem jurídica justa. 

Como verificado nas justificativas e nos “considerandos” da política pública 

judiciária, não existe comprovação alguma sobre esta verdade – a redução de litígios 

pela atividade pré-processual como, também,  não encontramos qualquer estudo 

estatístico que aponte esta premissa. Igualmente, não há correspondência no campo 

doutrinário constitucional que ampare a alegação de que é uma atividade que deve ser 

gerida pelos Tribunais por fazer parte da sua “vertente formal”.      

O incentivo do CNJ para criação de serviços públicos pelos Tribunais para 

atuarem nos chamados conflitos pré-processuais é perigoso sob o ponto de vista 

administrativo, haja vista os novos gastos com implantação da estrutura e manutenção, 

além dos gastos com os recursos humanos. É, igualmente, preocupante quando vemos 

uma política pública com alcance geral que atinge toda a sociedade brasileira, ser 

realizada sem a participação direta dos outros Poderes republicanos, sem uma exaustiva 

discussão pública e sem o mais importante que é o suporte de uma norma federal 

específica para o tema.   

O pensamento externado nas presentes linhas é no sentido de que as 

atividades e serviços públicos para os conflitos pré-processuais devem ser realizados 
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entre os diversos atores que já atuam no sistema judicial como uma forma real de 

prevenção do litígio.  

Podemos dar um exemplo, a atuação das Assistências Judiciais realizadas 

pelas OABs, para os cidadãos hiposuficientes. Normalmente, o pleito deste cidadão é 

postulado em juízo sem que se procure incentivar o acordo, porém, se existisse amparo 

legal para os acordos realizados pelas Assistências Judiciais, por meio de técnicas de 

autocomposição, formando assim títulos extrajudiciais a cultura da sociedade mudaria e 

e o incentivo por um consenso entre as partes seria muito maior do simplesmente litigar 

em juízo. Está sim é uma solução que se apresenta efetiva, pois, gera um processo 

judicial a menos.   

Da mesma forma poderíamos imaginar acordos sendo realizado por 

intermédio do PROCON, que é um órgão com grande aceitação pela sociedade. Um 

acordo por autocomposição  realizado nesta esfera de atividade administrativa, tendo 

força de um título extrajudicial, é uma solução pré-processual.  

O sistema judicial brasileiro dispõe de diversos atores preparados e 

capacitados para este mister, sendo desnecessário os Tribunais de Justiça encamparem 

mais uma atividade que se somará às atuais que já são complexas e que são palco de 

tantas críticas. 

Entendo, portanto, que antes da previsão de novas políticas e de novos 

serviços públicos para o Judiciário, o mais adequado será melhorar e modernizar a atual 

gestão judiciária por meio de uma legislação adjetiva e processual mais moderna e 

célere, de melhores estruturas para os serviços judiciários, mais apoio técnico para 

juízes e servidores e um controle e fiscalização mais efetivo. Frisando, entretanto, que 

não existe neste estudo qualquer oposição ao incentivo e propagação do uso dos 

instrumentos de autocomposição junto aos juízes e tribunais, desde que no curso do 

processo judicial sempre que possível.  

Igualmente, é importante o controle, participação e fiscalização do Poder 

Judiciário junto aos serviços de conciliação e/ou mediações consideradas pré-

processuais, a ser realizadas  pelos demais agentes públicos em todas as searas possíveis 

como forma de participação e distribuição da justiça minimizar, assim, o impacto que 

hoje existe no Poder Judiciário quando comparamos o resultado para a sociedade 

barasileira.  



4 PROPOSTAS LEGISLATIVAS À REFORMA DO CÓDIGO DE PRO CESSO 

CIVIL - PLS - PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº 166/2010 E PL Nº 8046/2010 

DA CÂMARA FEDERAL 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

Vimos até o momento, que as idéias que nortearam a política pública 

judiciária, materializada através da resolução 125/2010 do CNJ, pautaram-se pelo 

pensamento do controle e instrumentalização pelo próprio Poder Judiciário, por 

intermédio dos Tribunais de Justiça. 

Neste aspecto, procurou-se contextualizar o tema da sua eficiência enquanto 

política pública cujo objetivo é a redução da taxa de litígios no país que, ainda, é alta a 

despeito dos esforços para baixá-la. Foi, igualmente, demonstrado a ausência de 

indicadores de resultados para reforçar o caminho perseguido pelo CNJ em tal assertiva, 

limitando-se a apontar timidamente projetos no país que indicam este caminho, porém, 

sem dados que mensurem uma política pública. 

Dentre os problemas trazidos à colação está o monopólio da jurisdição que 

permeia toda a política pública judiciária para o tratamento adequado dos conflitos de 

interesse por meio das conciliações e mediações. Foi abordada, neste ponto, a sua 

importância porquanto à separação dos poderes e as suas funções judiciais pacificado 

como exercício do Poder Judiciário. Contudo, questionou-se o papel do Poder Judiciário 

quanto às atividades de cunho eminentemente pré-processuais que são tratadas pela 

política pública como um dever a ser alcançado pelos Tribunais de Justiça, fomentando, 

inclusive, a criação de serviços públicos para este atendimento. 

Neste aspecto em particular, o estudo faz um contraponto que afasta da 

vertente formal constitucional do Poder Judiciário está novel atividade propagada pela 

política pública procurando retratá-la como uma atividade a ser realizada fora da órbita 

do Poder Judiciário pelos demais integrantes do sistema de justiça como um meio mais 

eficaz de redução do litígio, pois assim, se evitaria realmente a demanda judicial, além 

de dividir as despesas públicas para sua operacionalização.  

Demonstrou-se que já houve tentativas legislativas neste sentido, mas, que 

foram suspensas por questões políticas. Entretanto, está é uma discussão atual que pauta 

discussões em todas às esferas dos poderes republicanos e, neste sentido, este estudo 
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procura contribuir para a melhoria destes paradigmas quando propõem emendas 

legislativas ao novo Código de Processo Civil que ora tramita no Congresso Nacional, 

ressaltando que as propostas foram aceitas e incorporadas como alterações legislativas 

ao CPC. 

A idéia é que dentro do conjunto republicano possam-se dividir 

responsabilidades pelos problemas que afetam a justiça como a morosidade judicial e, 

desta forma, contribui o presente estudo conforme as proposições apresentadas neste 

capitulo.  

 
UM NOVO CÓDIGO DO PROCESSO CIVIL 
A harmonia entre os Poderes, princípio pétreo de nossa Constituição, 
em sua melhor acepção, significa uma estreita  colaboração entre 
Legislativo, Judiciário e Executivo. O Senado Federal, tem tido a 
sensibilidade de atuar em estreita colaboração com o Judiciário, seja 
no âmbito do Pacto  Republicano — iniciativa entre os três poderes 
para tomar medidas que agilizem a ação da Justiça —, seja propondo 
um conjunto de leis que tornam mais efetivos vários aspectos 
pontuais.79   
 

Com estas palavras foi apresentado, em janeiro de 2010, estudo elaborado 

por Comissão de Revisão do Código de Processo Civil, instituída em outubro de 2009 

por Ato do Presidente de Senado Federal – Senador José Sarney. 

O preâmbulo em epígrafe, mais do que apresentar uma nova proposta 

legislativa,  contém uma importância singular, pois, tem o condão de colaborar 

diretamente com o  Poder Judiciário por meio da proposição de um conjunto de leis com 

o objetivo de torná-lo mais efetivo e ágil. Note-se a importância colaborativa da 

proposta originada no Pacto Republicano, uma iniciativa dos Poderes da República em 

adotar medidas de agilização  e  modernização à Justiça brasileira. Uma dessas medidas 

é a reforma do Código de Processo Civil brasileiro. 

O I Pacto Republicano do Estado brasileiro foi assinado em 2004 e geou um 

bom resultado legislativo com aprovação de reformas processuais e atualização de 

normas legais. De acordo com as informações do Supremo Tribunal Federal, dos trinta e 

dois projetos que constavam na lista do pacto, vinte e quatro foram transformados em 

leis e um foi enviado para sanção do Presidente da República. Outros quinze ainda se 

encontram em tramitação na Câmara e no Senado e apenas dois foram arquivados. 

                                                 
79 Ato do Presidente de Senado Federal – Senador José Sarney, apresentação do estudo elaborado por 
Comissão de Revisão do Código de Processo Civil. 
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O II Pacto Republicano do Estado brasileiro por um sistema de justiça mais 

acessível, ágil e efetivo foi assinado no dia 13 de abril de 2009. O acordo o segundo 

pacto é fundado em três eixos: proteção dos direitos humanos e fundamentais, agilidade 

e efetividade da prestação jurisdicional e acesso universal à Justiça.  

Uma das premissas dos Pactos Republicanos é permitir a colaboração 

efetiva dos três Poderes da República na realização de indispensáveis reformas 

processuais e atualização de normas legais. 

Nesta linha de interesse cooperativo foi considerado prioridade para o Poder 

Executivo, desde a criação da Secretaria de Reforma do Judiciário no Ministério da 

Justiça, colaborar, articular e sistematizar propostas de aperfeiçoamento normativo e 

acesso à Justiça;  

O pensamento republicano abrangido pelo referido pacto indica que: 

 
somente como a efetividade das medidas efetivas adotadas indica que  
tais compromissos devem ser reafirmados e ampliados para fortalecer 
a  proteção aos direitos humanos, a efetividade da prestação 
jurisdicional, o acesso universal à Justiça e também o aperfeiçoamento 
do Estado Democrático de Direito e das instituições do Sistema de 
Justiça.80 
 

Com esta mensagem clara, objetiva e sinalizadora desde 2009 observamos o 

aumento das iniciativas que seguem as diretrizes do pacto, uma delas é a reforma do 

código de processo civil. A proposta legislativa de modernização deste diploma 

processual é importante para os estudos produzidos neste trabalho final, porquanto, é a 

arena adequada para novas proposições que guardam intrínseco relacionamento com o 

tema da dissertação.  

A partir do desenvolvimento das idéias apresentadas neste trabalho foi 

possível formular três proposições legislativas apresentadas formalmente junto à 

Câmara Federal, por intermédio do Deputado Efraim Filho81, como o objetivo de serem 

inseridas na reforma do CDC, eis que alinhadas aos objetivos do II Pacto Republicado 

brasileiro: 

 
I - ..................................................................................................  

                                                 
80 NOTÍCIAS STF. II Pacto Republicano de Estado é assinado nesta segunda-feira (13) pelos chefes 
dos três Poderes. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp? 
idConteudo=106058>. Acesso em 20 jan 2011. 
81 Deputado Efraim Filho, Relator Parcial do Projeto de Lei do Novo Código de Processo Civil. 
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II - aprimoramento da prestação jurisdicional, mormente pela 
efetividade do princípio constitucional da razoável duração do 
processo e pela prevenção de conflito. (g.n)82 
 

É importante ressaltar o aspecto de observação ideológica que foi 

norteadora dos trabalhos da Comissão de Reforma de Processo Civil, ou seja, conferir 

maior celeridade à prestação da justiça. 

Merece destaque as observações elaboradas pelo Excelentíssimo Senhor 

Ministro Luiz Fux, presidente da referida comissão:  

 
Por isso que, à luz desse ideário maior, foram criados institutos e 
abolidos outros que se revelaram ineficientes ao longo do tempo. 
Optou-se, por exemplo, pela inclusão de ônus financeiro visando 
desencorajar as aventuras judiciais que abarrotam as Cortes Judiciais 
do nosso País.  
A Comissão, atenta a premissa de que há sempre bons materiais a 
serem aproveitados da legislação anterior, mas, também, firme na 
crença de que são necessários dispositivos inovadores e modernizantes 
empenhou-se na criação de um “novo código” buscando instrumentos 
capazes de reduzir o número de demandas e recursos que tramitam 
pelo Poder Judiciário... 
... 
A Comissão privilegiou a conciliação incluindo-a como o primeiro ato 
de convocação do réu a juízo, uma vez que ainda nesse momento o 
desgaste pessoal e patrimonial das partes é diminuto e encoraja as 
concessões, além de otimizar o relacionamento social com larga 
margem  de eficiência em  relação à prestação jurisdicional, mantendo 
a lei esparsa da arbitragem em texto próprio.  
Em suma, a Comissão concluiu nas diversas proposições por dotar o 
processo e, a fortiori, o Poder Judiciário,  de instrumentos capazes, 
não de enfrentar centenas de milhares de processos, mas antes, de 
desestimular a ocorrência desse volume de demandas, com o que, a 
um só tempo, salvo melhor juízo, sem violação de qualquer comando 
constitucional, visou tornar efetivamente alcançável a duração 
razoável dos processos, promessa constitucional e ideário de todas as 
declarações fundamentais dos direitos do homem, de todas as épocas e 
continentes, e, ainda, propiciar maior qualificação da resposta  
judicial, realizando o que Hans Kelsen expressou ser o mais formoso 
sonho da humanidade; o sonho de justiça.  
Ministro Luiz Fux  
Presidente da Comissão (G.N)83 
 

A reforma do CPC, até a data de conclusão deste trabalho, tramita na 

Câmara Federal em conformidade com o procedimento legislativo aplicado à matéria. O 

período de tramitação coincidiu, favoravelmente, com a preparação deste estudo que 

traz em seu bojo as idéias para alteração/inclusão no referido diploma legal, com 

                                                 
82 BRASIL. II Pacto Republicano de Estado por um sistema de justiça mais acessível, ágil e efetivo. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Outros/IIpacto.htm>. Acesso em 21 set 2011. 
83 Idem. 
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destaque ao tratamento dos conflitos de interesse por meio dos instrumentos de 

autocomposição – conciliações e mediações e, também, modificações à parte do CDC 

que trata dos títulos extrajudiciais. 

Entretanto, antes de apresentar as sugestões que originaram as emendas 

legislativas próprias à espécie, é importante registrar que o desenvolvimento do estudo e 

da sua pesquisas alinham-se aos objetivos e diretrizes do Mestrado em Poder 

Judiciário84 e as conclusões aqui apresentadas somam-se às iniciativas que contribuem 

para uma Justiça mais moderna e efetiva.  

As propostas legislativas foram apresentadas formalmente, em modelo e 

técnica legislativa oficial, ao Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Efraim Filho, 

membro da Comissão de Constituição e Justiça, designado Relator Parcial (Parte 

Geral)85, que aprovou as sugestões propostas e suas justificativas, procedendo à inclusão 

das mesmas emendas da sua relatoria. 

 

4.2 APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 
Ofício N.  
Brasília – DF,   7 de dezembro de 2011 
Excelentíssimo Senhor Deputado Federal, 
Na qualidade de mestrando da Fundação Getúlio Vargas, Escola de 
Direito/Rio – Mestrado em Poder Judiciário (Turma 2010) e atento a 
premente necessidade de modernização da legislação processual civil 
brasileira, apresento, respeitosamente, a Vossa Excelência, que na 
qualidade de Relator Parcial (Parte Geral) da  douta Comissão 
Especial, apresentará parecer ao PL nº 6025, de 2005 e PL nº 8046, de 
2010, ambos do Senado Federal, e outros, que tratam do "Código de 
Processo Civil" (revogação da Lei nº 5.869, de 1973) (PL602505 ), as 
seguintes proposições de emendas legislativas. 
Desde já, coloco-me a disposição de Vossa Excelência para esclarecer 
dúvidas e colaborar, no que couber, para o enriquecimento dos 
trabalhos pertinentes ao assunto em comento, acrescentando, na 
oportunidade protestos de elevada estima e distinta consideração. 
Mauro Brant Heringer 
Mestrando em Poder Judiciário pela FGV/Direito Rio 
A Sua Excelência o Senhor 
Deputado EFRAIM FILHO 
Relator Parcial do Projeto de Lei do Novo Código de Processo Civil 
Brasília – DF86 

 
                                                 
84 BRASIL. Portaria Normativa n 7, de 22 jun 2009. Dispõe sobre o mestrado profissional no âmbito 
da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES.CAPES/MEC.  
85  BRASIL. Câmara dos Deputados. Proposta de Lei n 8046, de 2010. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=490267>. Acesso em 20 
dez 2011. 
86 Idem. 
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4.3 PROPOSTAS LEGISLATIVAS 

 
 
COMISSÃO ESPECIAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PL 
8046/2010 
PROJETO DE LEI Nº 8.046, de 2010 
(Do Senado Federal) 
Código de Processo Civil. 
EMENDA Nº 
Dê-se ao inciso IV do art. 743 do PL nº 8.046, de 2010, a seguinte 
redação: 
‘Art. 743. São títulos executivos extrajudiciais:......................... 
IV – o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, 
pela Defensoria Pública, pelos advogados dos transatores ou realizado 
por mediação ou conciliação pré-processual na forma do art. 153. 
........................................................................................................’ 
JUSTIFICAÇÃO 
Trata de tema de aperfeiçoamento a legislação processual, porquanto 
traz garantias e segurança jurídica para as partes que realizarem 
acordos pré-processuais, ou seja, acordos promovidos por intermédio 
das conciliações e mediações que são práticas que o presente processo 
legislativo apregoa e estimula. 
Tanto no artigo 147 caput e 154, do novo CPC, apontam claramente a 
vontade legislativa no estímulo aos integrantes do chamado ‘sistema 
judicial’ a promoção,  sempre que possível, do acordo entre partes. 
Este é o principal sentido das normas citadas.  
Busca-se, desta forma, garantir moldura legal à possibilidade de 
acordo anterior ao litígio, favorecendo a cultura da conciliação e 
mediação, em detrimento a cultura da litigância que, ao logo do seu 
curso histórico, gerou um sério problema para o Poder Judiciário e 
sociedade brasileira. 
Temos em tramitação e nos escaninhos nos diversos ofícios judiciais, 
cerca de 90.000.000 (noventa milhões) de processos judiciais. 
De uma forma geral, a Seção V do Capítulo III do Título VI, vem 
corroborar e promover a inovação nos paradigmas até então existentes 
do sistema judicial criando instrumentos que busquem minimizar o 
grande problema de excesso de litigância no Brasil. 
Insere-se, portanto, não só o Judiciário, como também demais órgãos 
institucionais, públicos e privados, (Defensoria Pública, OAB, 
Assistências Jurídicas, PROCONS, Câmaras de Mediação e 
Conciliação e instituições afins) como atores ativos no processo das 
conciliações ou mediações. 
Uma norma válida é uma norma eficaz e capaz de produzir os seus 
efeitos, assim, deve-se, antes de tudo, buscar eficácia a norma 
processual para que a mesma possa representar o sentido legislativo da 
sua criação. No caso especifico da seção V do Capítulo III do Título 
VI, não basta que esta norma seja criada somente como estímulo a 
mudança dos paradigmas dos litígios. Tais normas devem ter sua 
validade lastreada no mundo real. 
Uma transação promovida por intermédio da conciliação ou mediação 
e realizados em instituições, publicas e privadas, que participam do 
conjunto do sistema de justiça, só será um instrumento válido se for 
revestido com ‘força executiva’, ou seja, deve ser um título executivo 
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extrajudicial para que, no caso do seu descumprimento, seja possível 
sua execução e, desta forma garantir segurança jurídica para o cidadão 
ou empresa que tentou resolver seu conflito subjetivo de interesse por 
meio da autocomposição. 
Resta-nos claro o entendimento de que o acordo praticado no curso do 
processo judicial, realizado no âmbito da jurisdição, se reveste de 
força executiva. Porém, frise-se que, segundo as normas da seção V 
do Capítulo III do Título VI, poder-se-á realizar acordos por 
conciliações ou mediação em fases extrajudiciais ou fase pré-
processual (expressão utilizada na resolução n. 125/2010 do CNJ). 
É muito importante garantir sentido ao que propõe o legislador sendo 
possível que os acordos realizados fora da jurisdição, ou seja, no 
âmbito extraprocessual, extrajudicial ou pré-processual também 
tenham força de um título executivo. 
Desta maneira é possível que tenhamos uma verdadeira revolução na 
cultura da litigância e poderemos contribuir para a menor 
judicialização dos conflitos deixando para o Judiciário as causas de 
maior complexidade. Frisando que as propostas ora destacadas não 
exclui do Judiciário em qualquer tempo ou fase a apreciação de 
conflitos de interesse.87 
 
COMISSÃO ESPECIAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PL 
8046/2010 
PROJETO DE LEI Nº 8.046, de 2010 
(Do Senado Federal) 
Código de Processo Civil. 
EMENDA Nº 
Dê-se ao § 1º  do art. 147 do PL nº 8.046, de 2010, a seguinte redação:   
‘Art. 147. Os tribunais manterão um registro de conciliadores e 
mediadores, que conterá o cadastro atualizado de todos os habilitados 
por área profissional. 
§ 1º  Preenchendo os requisitos exigidos pelo tribunal, entre os quais, 
necessariamente, a capacitação mínima, por meio de curso livre de 
capacitação ou aperfeiçoamento, conforme parâmetro curricular 
estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, o conciliador ou o 
mediador, com o certificado respectivo, requererá a inscrição e 
registro junto ao tribunal. 
...........................................................................................’ 
JUSTIFICAÇÃO 
Esta norma tem o objetivo de estabelecer parâmetros mínimos para a 
capacitação de conciliadores e mediadores o que é muito importante, 
contudo, como sugestão deve-se ser acrescentada, uma referência CNJ 
que já estabeleceu os parâmetros e conteúdos programáticos para o 
treinamento dos conciliadores e mediadores conforme a Resolução 
125/2010.  
A resolução referida já editada está sendo divulgada e implementada 
junto aos diversos Tribunais de Justiça e foi fruto de inúmeros estudos 
e discussão técnicas e jurídicas sobre o tema em baila. 
O objetivo e aperfeiçoar este parágrafo, dentre outros, é o de criar 
padrões mínimos de treinamento para os conciliadores ou mediadores, 
gerando modelos comuns, a fim de universalizar as ações técnicas de 
ensino/aprendizagem para as funções está novel atividade de auxilio à 
justiça. 

                                                 
87 Idem. 
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A natureza do curso a ser exigido na legislação é a considerada ‘curso 
livre’ e diz respeito aos cursos com carga horária inferior a exigida 
para os cursos superiores – mínimo 360 h/a e não há um limite 
determinado para a carga horária, podendo variar entre algumas horas 
ou vários meses de duração. 
Além das modalidades de ensino Fundamental, Médio, Técnico e 
Superior, a legislação brasileira regulamentou a categoria “Curso 
Livre” que atende  a sociedade com objetivo de oferecer 
profissionalização e aperfeiçoamento para diversas áreas de atuação. 
As escolas que oferecem estes tipos de cursos têm direito de emitir 
certificado ao aluno em conformidade com a lei nº 9394/96 e Decreto 
nº 2.208/97. Cooperativas e profissionais autônomos também podem 
ministrar tais cursos e emitir certificado. 
Desta forma, não estaremos possibilitando uma espécie de reserva de 
mercado para o setor da educação e tampouco limitando a oferta de 
cursos de capacitação e mediação. Na verdade, a linha diretriz 
pedagógica/curricular partirá da orientação do CNJ, podendo, desde 
que se atenda às exigências ali programadas, ser oferecidos por 
inúmeras instituições educacionais em todo o país, possibilitando a 
popularização e oferta de um curso que é de interesse geral da 
sociedade. 88 
 
COMISSÃO ESPECIAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PL 
8046/2010 
PROJETO DE LEI Nº 8.046, de 2010 
(Do Senado Federal) 
Código de Processo Civil. 
EMENDA Nº 
Dê-se ao art. 152 do PL nº 8.046, de 2010, a seguinte redação, 
acrescentando os parágrafos §1º e §2º 
‘Art. 152. O conciliador e o mediador perceberão por seu trabalho 
remuneração prevista em tabela fixada pelo tribunal. 
§1º A atividade prevista no caput poderá ser realizada por 
voluntariado conforme regulamentação do Tribunal  
§2º Os tribunais podem utilizar em seus serviços de mediação ou 
conciliação, estudantes universitários através dos programas de 
estágios supervisionados das suas respectivas instituições de ensino 
superior. 
.........................................................................................’ 
JUSTIFICAÇÃO 
Seria de bom alvitre que a proposta legislativa prevista neste artigo 
fosse incrementada com duas alternativas que permitirão eficácia à 
norma, haja vista que quando falamos de remunerações de atividades 
devemos ter como premissa que cada tribunal estadual dispõe de 
diferentes regimes orçamentários, alguns tribunais poderão remunerar 
seus conciliadores e mediadores outros não. Sabemos que a realidade 
financeira de um tribunal é atrelada a realidade financeira do Estado 
Federado a que é vinculado.  
A inserção de dois parágrafos ao artigo permitirá que a remuneração 
desta atividade – conciliação e mediação, seja praticada por critérios 
que cada tribunal elencara conforme sua a realidade 
financeira/orçamentária. A inserção do parágrafo primeiro permite a 
utilização da mão de obra pelo voluntariado como um processo de 

                                                 
88 Idem. 
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exercício da cidadania, ainda, permite que possam ser utilizados 
outros servidores públicos de outros poderes, membros e participantes 
dos conselhos comunitários, em fim a sociedade como um todo. 
O parágrafo segundo também permite aos tribunais outra alternativa 
quanto a necessidade de mão-de-obra para fazer frente a carga e 
volume das conciliações e mediações incentivadas do 
Estado/Judiciário para um modelo de composição dos conflitos de 
interesses.  
Ainda, é uma forma de alinhar o processo acadêmico que o estudante 
tem em sua IES – Instituição de Ensino Superior, com uma oferta que 
é muito boa para o seu crescimento profissionalizante estimulando o 
estágio universitário, além de ser uma mão-de-obra qualificada na 
origem. 
Podem ser utilizados estudantes universitários das faculdades das 
ciências sociais e humanas, na figura do estágio supervisionado, como 
Direito, Sociologia, Assistência Social, Psicologia, Antropologia e etc. 
Destarte, as proposições apresentadas foram aprovadas pelo Senhor 
Deputado Efraim Filho, que as oficializou em Emenda Parlamentar, 
sob os números 842, 843 e 844 (em anexo) que seguem para 
aprovação em plenário da Câmara Federal para inclusão no novo 
código de processo civil que após seguirá para o Senado Federal para 
aprovação final e encaminhamento para sansão presidencial.89 
 
 

                                                 
89 Idem. 



5 CONCLUSÃO  

O objetivo perseguido por este estudo, antes de somente tratar de uma 

crítica à resolução sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos 

conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário, em face à ausência dos mínimos 

requisitos de  elaboração de uma política pública como uma agenda de consultas 

públicas e a eleição de opções razoáveis e aptas para a concretização da sua finalidade, 

apresenta outra visão sobre o problema da efetividade que se espera de qualquer política 

pública. 

O Estado em seu todo é detentor da indelegável soberania para decidir 

acerca das melhores soluções a serem encampadas na ordem jurídica, seus entes de 

poder dividem suas funções para que, em suas particulares competências, possam 

administrar a vida da sociedade sempre almejando o crescimento econômico e o bem 

estar da nação e de seu povo.  

É cedido que a reserva relativa de jurisdição cabe ao Poder Judiciário que 

autoriza um controle sancionatório do Estado nos conflitos de interesses postos a uma 

solução, contudo, tal reserva não pode ser entendida como absoluta ou mesmo 

entendida como sendo uma reserva do Poder Judiciário quando se trata de situações que 

ainda não necessitaram de sua intervenção direta e exclusiva.  

Quando o Poder Judiciário, por intermédio de seu órgão competente, no 

caso o Conselho Nacional de Justiça, cria uma política pública mesmo que seja uma 

política judiciária para o seu âmbito de ação, alcança outras esferas de realização da 

sociedade e interfere diretamente junto à sociedade que seu cliente enquanto tomadora 

dos serviços públicos judiciários. E, este fator é muito importante a ser pautado, pois, 

em última análise, é essa mesma sociedade que paga a conta da implantação de novos 

serviços públicos. E é a própria sociedade que classifica os serviços judiciários como 

ineficientes e morosos. 

Ao produzir uma política pública que em seu escopo determina aos seus 

signatários aderirem a novos modelos de atividades, deve-se levar em consideração, no 

mínimo, a efetividade possível de ser alcançada e a despesa pública gerada. Sem que se 

leve em conta este aspectos, estamos fadados a mais uma utópica política publica. 

Não se discutiu, neste aspecto, a possibilidade do CNJ, como órgão 

competente da estrutura do Poder Judiciário, formular políticas pública, o que foi 
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discutido é o fato de uma política pública de tamanha envergadura que afeta e modifica 

consideravelmente o funcionamento dos serviços públicos judiciários não ter sido 

realizada no bojo de alguns dos citados Pactos Republicados com a produção de 

legislação federal específica neste campo. 

Inclusive, neste aspecto foi demonstrado que existem inúmeras propostas 

legislativas que tratam do tema do tratamento dos conflitos por instrumentos de 

autocomposição e que há tempos a nação poderia dispor de uma legislação adequada 

para enfrentar os graves problemas que temos no país quando referimos a eficiência do 

Poder Judiciário.  

Para a concepção da política pública judiciária foi levado em consideração 

que: 

 
a conciliação e a mediação são instrumentos efetivos de pacificação 
social, solução e prevenção de litígios, e que a sua apropriada 
disciplina em programas já implementados nos país tem reduzido a 
excessiva judicialização dos conflitos de interesses, a quantidade de 
recursos e de execução de sentenças.90 
 

Contudo, neste aspecto, não foi encontrado qualquer referencia de que a 

conciliação e a mediação geram pacificação social e são efetivas soluções para 

prevenção dos litígios. Reforçando novamente o já exposto nas linhas traçadas, não 

existe indicadores oficiais de resultados que comprovem essa premissa. 

E, os programas e projetos implantados em alguns Tribunais de Justiça,  

igualmente, não produziram resultados neste sentido. O que encontramos foram 

experiências que inferem ser positivas tais iniciativas, pois, quanto mais rápido um 

conflito judicial é resolvido melhor para as partes e mais rápida é a sua pacificação. 

Porém, sabemos empiricamente que um conflito de interesses é um 

problema social e que, como todo problema, requer uma solução e quanto mais rápida é 

a solução melhor para as partes envolvidas. Isso significa que se o atual modelo de 

jurisdição conseguisse produzir resultados satisfatórios, mormente quanto à rapidez nos 

julgamentos a sociedade estaria satisfeita com seus serviços. 

Logo, contrario senso, como os serviços judiciários não produzem 

resultados positivos para os tomadores dos seus serviços buscam-se alternativas e 

                                                 
90  CONSELHO Nacional de Justiça. Resolução n 125, de 29 nov 2010. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/323-resolucoes/12243-resolucao-no-125-
de-29-de-novembro-de-2010>. Acesso em 11 out 2011. 
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soluções para o enfrentamento do problema, o que é muito salutar. Entretanto, a fórmula 

traçada não deveria alterar as funções republicanas do Judiciário. 

Quando é proposto em uma política pública que a organização dos serviços 

de conciliação, mediação e outros métodos consensuais de solução de conflitos servirão 

de princípio e base para a criação de Juízos de resolução alternativa de conflitos, 

“verdadeiros órgãos judiciais especializados na matéria”, significa inferir que 

possivelmente teremos juízes que ao invés de prolatar sentenças para resolver os litígios 

que é a sua função jurisdicional, serão, apenas, conciliadores e especialistas em acordos. 

Igualmente, não parece apropriado sob o ponto de vista da gestão pública e 

das funções próprias do Judiciário, a criação de serviços para a solução dos conflitos 

pré-processuais para serem geridos pelos próprios Tribunais conforme preceitua o Art. 

10 da resolução 125/2010, onde:  

 
Cada unidade dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e 
Cidadania deverá obrigatoriamente abranger setor de solução de 
conflitos pré-processual, setor de solução de conflitos processual e 
setor de cidadania, facultativa a adoção pelos Tribunais do 
procedimento sugerido no Anexo II desta Resolução.91 
 

Conforme já exposto neste estudo, não é da natureza primária do Poder 

Judiciário tratar de questões que não envolvem a formação jurisdição. Ao determinar 

obrigatoriamente a criação de serviços públicos para o tratamento de assuntos não 

jurídicos os Tribunais estarão inovando na sua função constitucional, além de gerar uma 

espécie concorrente de serviços públicos que se assemelham com os serviços praticados 

pelas Secretarias de Estado de Assistência Social. 

Em um sentido literário parece-nos que a proposição da atual política 

pública judiciária foi formada pelo Poder Executivo para desenvolver atividades 

públicas de apoio ao Poder Judiciário que se encontra esgotado com o seu atual modelo, 

mas, ao contrario, a realidade é: a formação destas idéias nasceu no seio deste próprio 

poder como uma espécie de satisfação que tem que dar à sociedade que cobra a 

melhoria em seus serviços. 

O que se imagina de uma política pública judiciária é o incentivo para 

modernização e melhoria dos atuais serviços, ou seja, empreender uma mudança de 

gestão pública. Compreender os aspectos frágeis das atividades judiciárias, mapear os 

                                                 
91  CONSELHO Nacional de Justiça. Resolução n 125, de 29 nov 2010. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/323-resolucoes/12243-resolucao-no-125-
de-29-de-novembro-de-2010>. Acesso em 11 out 2011. 
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seus entraveis técnicos e propor soluções sem modificar o status das suas funções 

constitucionais. 

Frisando-se que os instrumentos de conciliação e mediação devem ser 

perseguidos sempre que possível junto ao processo e não fora deste pelo Poder 

Judiciário e sim pela sociedade constituída que tem instituições capacitadas para 

promoverem a mudança que se imagina nos paradigmas dos conflitos, com vistas a 

modificar a cultura da litigância. 

Apontar para a sociedade uma nova possibilidade de resolução dos seus 

conflitos que necessariamente não precisam ser judicializados, os conflitos podem ser 

resolvidos por acordos através de instrumentos e garantias legais para validação de um 

acordo realizado extrajudicialmente caso este não seja cumprido. 

O Código de Processo Civil vigente dispõem sobre as transações que geram 

títulos executivos extrajudiciais, porém, a norma limitada a poucas instituições:  

 
Art. 743. São títulos executivos extrajudiciais: 
.................................................................................................... 
IV – o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, 
pela Defensoria Pública e pelos advogados dos transatores;92 
 

Por intermédio da proposta apresentada que decorreu das idéias produzidas 

neste estudo, ampliou-se o rol das instituições que podem realizar transações 

especificando os instrumentos das conciliações e mediações pré-processual que passa a 

ser realizado fora do âmbito do Poder Judiciário como sugerido em sua política pública. 

 
Art. 743. São títulos executivos extrajudiciais: 
................................................................................................. 
IV – o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, 
pela Defensoria Pública e pelos advogados dos transatores ou 
realizado por mediação ou conciliação pré-processual na forma do art. 
153.(g.n) 
 
Art. 153. As disposições desta Seção não excluem outras formas de 
conciliação e mediação extrajudiciais vinculadas a órgãos 
institucionais ou realizados por intermédio de profissionais 
independentes.93 
 

A Constituição Federal não é um sistema fechado aos chamados meios 

alternativos de resolução extrajudicial de litígios e exclusivo ao Poder Judiciário, pelo 

                                                 
92 BRASIL. Lei n 5.869, de 11 jan 1973. Institui o Código de Processo Civil. Art. 743, IV. 
93 Idem.  
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contrário, o aperfeiçoamento da “Constituição cidadã” impera à participação social, 

através de instituições fortes e de cidadãos democraticamente responsáveis. 

O monopólio da jurisdição não alcança o tratamento dos conflitos de 

interesses por autocomposição realizados fora do âmbito do Judiciário e também não 

legitima este Poder a trazer para si uma atividade pública sem jurisdição, mesmo que 

não haja qualquer ilegalidade nesta possibilidade.  

Contudo, é uma inovação a ser alertada não pelo fato de ser ruim, mas, pelo 

fato de um Poder republicano perseguir um caminho que não é próprio da sua natureza 

constitucional, como a previsão do Poder Judiciário agir em conflitos pré-processuais, 

mesmo que com toda a boa vontade de contribuir para melhorar o país, possibilitará aos 

outros Poderes do Estado, como por exemplo, o Poder Executivo, ter uma atividade 

concorrente onde para determinados assuntos que lhe são próprios, também, ter o poder 

de jurisdição. 

Assim, mostramos nesta dissertação a natureza e extensão do problema da 

morosidade, do congestionamento dos litígios, como revelam os dados do próprio CNJ. 

Mostramos, também, a insuficiência de respostas públicas para solucionar o problema 

previsto da política pública nacional judiciária.  

Isso tudo a despeito do esforço enorme do Judiciário - através do CNJ (vide 

a resolução 125/2010), e de diversos Tribunais - na solução do problema. Este esforço é 

positivo, mas se apóia em um modelo que tem suas limitações que é o monopólio da 

jurisdição aplicado às políticas públicas que não precisam ser baseadas neste modelo 

podendo ultrapassar estes paradigmas. 

Apesar disso, mostramos que existem alternativas e as mesmas foram 

aceitas e materializadas em emendas parlamentares que demonstram a validade dos 

argumentos e idéias desta dissertação por parte do legislador.  

Nesse sentido, este trabalho procurou dar uma nova visão para o problema 

do excesso de morosidade e demandas judiciais e a melhor forma de contorná-lo, com 

vistas a criar na sociedade brasileira uma nova cultura que se afasta do litígio e tenta se 

aproximar do acordo.  

Tal visão se apóia em uma forma de resolução dos problemas sociais e de 

seus conflitos pode ser resolvida por outras esferas públicas não necessariamente 

sempre pelo Poder Judiciário. 
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Devemos esperar do Poder Judiciário soluções para aquilo que lhe é próprio 

e mostrar para a sociedade o caminho para as suas soluções. Tais soluções para os 

conflitos de interesses não precisam passar, inexoravelmente, pelo processo judicial.  

Os problemas podem ser resolvidos quando todos os entes do Estado 

participarem da sua solução. O Legislativo na sua obrigação no fornecimento de leis 

mais seguras, modernas e concretas, o Executivo ao utilizar suas instituições para a 

busca de soluções de autocomposição e  fomentar a verdadeira mudança da cultura do 

litígio ao começar por ele próprio o maior demandante da justiça e o Judiciário em 

balizar suas ações públicas pautando-se, preliminarmente, na modernização e melhoria 

da gestão das suas estruturas e serviços e capacitação de seu corpo funcional, 

magistrados e servidores. 
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ANEXO A – Justiça em números 

 

 

A “Justiça em Números” é um conjunto de informações produzidas pelos 

diversos setores da justiça brasileira94. São relatórios com informações de um sistema 

que engloba a coleta e o tratamento de dados que possibilitam, em bases consistentes, a 

discussão para o entendimento de indicadores orçamentários, administrativos, 

morosidade e de litigiosidade da Justiça brasileira. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
94Assinale que os dados fornecidos são de responsabilidade exclusiva dos tribunais que participaram da 
pesquisa, conforme dispõe o art. 4º da Resolução nº 76 de 2009 do CNJ. 
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Como apresentado o ICJ(Brasil), que começou a ser mensurado no segundo 

trimestre de 2009, é composto por dois subíndices: 

a) PERCEPÇÃO: avalia a opinião do cidadão a respeito do Judiciário nos 

seguintes aspectos: confiança, tempo de solução de conflitos, competência para a 

solução de conflitos, custos de acesso ao Judiciário, facilidade de uso do Judiciário, 

honestidade, independência, um panorama dos últimos 5 anos e a perspectiva para os 

próximos 5 anos; 

b) COMPORTAMENTO: procura saber se, em situações hipotéticas, o 

cidadão recorreria à justiça.  
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ANEXO B – Resolução n 125, de 29 de novembro de 2010 
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ANEXO C - Projeto de Lei nº 8.046, de 2010 – Emenda nº 844 

 
 
 

COMISSÃO ESPECIAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PL 8046/2010 
PROJETO DE LEI Nº 8.046, de 2010 

(Do Senado Federal) 
Código de Processo Civil. 

 
EMENDA Nº 844 

  
 Dê-se ao § 1º do art. 147 do PL nº 8.046, de 2010, a seguinte redação:  
 
“Art. 147. Os tribunais manterão um registro de conciliadores e mediadores, que 
conterá o cadastro atualizado de todos os habilitados por área profissional.  
 
§ 1º Preenchendo os requisitos exigidos pelo tribunal, entre os quais, necessariamente, a 
capacitação mínima, por meio de curso livre de capacitação ou aperfeiçoamento, 
conforme parâmetro curricular estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, o 
conciliador ou o mediador, com o certificado respectivo, requererá a inscrição e registro 
junto ao tribunal.  
...........................................................................................................................................”  
 

JUSTIFICAÇÃO  
 
Esta norma tem o objetivo de estabelecer parâmetros mínimos para a capacitação de 
conciliadores e mediadores o que é muito importante, contudo, como sugestão deve-se 
ser acrescentada, uma referência CNJ que já estabeleceu os parâmetros e conteúdos 
programáticos para o treinamento dos conciliadores e mediadores conforme a Resolução 
125/2010.  
 
A resolução referida já editada está sendo divulgada e implementada junto aos diversos 
Tribunais de Justiça e foi fruto de inúmeros estudos e discussão técnicas e jurídicas 
sobre o tema em baila.  
 
O objetivo e aperfeiçoar este parágrafo, dentre outros, é o de criar padrões mínimos de 
treinamento para os conciliadores ou mediadores, gerando modelos comuns, a fim de 
universalizar as ações técnicas de ensino/aprendizagem para as funções está novel 
atividade de auxilio à justiça.  
 
A natureza do curso a ser exigido na legislação é a considerada “curso livre” e diz 
respeito aos cursos com carga horária inferior a exigida para os cursos superiores – 
mínimo 360 h/a e não há um limite determinado para a carga horária, podendo variar 
entre algumas horas ou vários meses de duração.  
 
Além das modalidades de ensino Fundamental, Médio, Técnico e Superior, a legislação 
brasileira regulamentou a categoria “Curso Livre” que atende a sociedade com objetivo 
de oferecer profissionalização e aperfeiçoamento para diversas áreas de atuação. As 
escolas que oferecem estes tipos de cursos têm direito de emitir certificado ao aluno em 
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conformidade com a lei nº 9394/96 e Decreto nº 2.208/97. Cooperativas e profissionais 
autônomos também podem ministrar tais cursos e emitir certificado.  
 
Desta forma, não estaremos possibilitando uma espécie de reserva de mercado para o 
setor da educação e tampouco limitando a oferta de cursos de capacitação e mediação. 
Na verdade, a linha diretriz pedagógica/curricular partirá da orientação do CNJ, 
podendo, desde que se atenda às exigências ali programadas, ser oferecidos por 
inúmeras instituições educacionais em todo o país, possibilitando a popularização e 
oferta de um curso que é de interesse geral da sociedade. 
  

EFRAIM FILHO  
Deputado Federal 

DEM/PB 
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ANEXO D - Projeto de Lei nº 8.046, de 2010 – Emenda nº 843 

 
 
 
 

COMISSÃO ESPECIAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PL 8046/2010 
PROJETO DE LEI Nº 8.046, de 2010 

(Do Senado Federal) 
Código de Processo Civil. 

 
EMENDA Nº 843 

 
 Dê-se ao art. 152 do PL nº 8.046, de 2010, a seguinte redação, acrescentando os 
parágrafos §1º e §2º  
 
“Art. 152. O conciliador e o mediador perceberão por seu trabalho remuneração 
prevista em tabela fixada pelo tribunal.  
§1º A atividade prevista no caput poderá ser realizada por voluntariado conforme 
regulamentação do Tribunal  
§2º Os tribunais podem utilizar em seus serviços de mediação ou conciliação, 
estudantes universitários através dos programas de estágios supervisionados das suas 
respectivas instituições de ensino superior.  
...........................................................................................................................................”  

 
 

JUSTIFICAÇÃO  
 
Seria de bom alvitre que a proposta legislativa prevista neste artigo fosse incrementada 
com duas alternativas que permitirão eficácia à norma, haja vista que quando falamos de 
remunerações de atividades devemos ter como premissa que cada tribunal estadual 
dispõe de diferentes regimes orçamentários, alguns tribunais poderão remunerar seus 
conciliadores e mediadores outros não. Sabemos que a realidade financeira de um 
tribunal é atrelada a realidade financeira do Estado Federado a que é vinculado.  
 
A inserção de dois parágrafos ao artigo permitirá que a remuneração desta atividade – 
conciliação e mediação, seja praticada por critérios que cada tribunal elencara conforme 
sua a realidade financeira/orçamentária. A inserção do parágrafo primeiro permite a 
utilização da mão de obra pelo voluntariado como um processo de exercício da 
cidadania, ainda, permite que possam ser utilizados outros servidores públicos de outros 
poderes, membros e participantes dos conselhos comunitários, em fim a sociedade como 
um todo.  
 
O parágrafo segundo também permite aos tribunais outra alternativa quanto a 
necessidade de mão-de-obra para fazer frente a carga e volume das conciliações e 
mediações incentivadas do Estado/Judiciário para um modelo de composição dos 
conflitos de interesses. Ainda, é uma forma de alinhar o processo acadêmico que o 
estudante tem em sua IES – Instituição de Ensino Superior, com uma oferta que é muito 
boa para o seu crescimento profissionalizante estimulando o estágio universitário, além 
de ser uma mão-de-obra qualificada na origem.  
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Podem ser utilizados estudantes universitários das faculdades das ciências sociais e 
humanas, na figura do estágio supervisionado, como Direito, Sociologia, Assistência 
Social, Psicologia, Antropologia e etc.  

 
EFRAIM FILHO  
Deputado Federal 

DEM/PB 
 



 125

ANEXO E – Projeto de Lei nº 8.046, de 2010 – Emenda nº 842 

 
 
 
 

COMISSÃO ESPECIAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PL 8046/2010 
PROJETO DE LEI Nº 8.046, de 2010 

(Do Senado Federal) 
Código de Processo Civil. 

 
EMENDA Nº 842 

 
 Dê-se ao inciso IV do art. 743 do PL nº 8.046, de 2010, a seguinte redação:  
 
“Art. 743. São títulos executivos extrajudiciais:.............................................................  
.............................................................................................................................................  
IV – o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria 
Pública, pelos advogados dos transatores ou realizado por mediação ou conciliação pré-
processual na forma do art. 153.  
...........................................................................................................................................”  

 
JUSTIFICAÇÃO  

 
Trata de tema de aperfeiçoamento a legislação processual, porquanto traz garantias e 
segurança jurídica para as partes que realizarem acordos pré-processuais, ou seja, 
acordos promovidos por intermédio das conciliações e mediações que são práticas que o 
presente processo legislativo apregoa e estimula.  
 
Tanto no artigo 147 caput e 154, do novo CPC, apontam claramente a vontade 
legislativa no estímulo aos integrantes do chamado “sistema judicial” a promoção, 
sempre que possível, do acordo entre partes. Este é o principal sentido das normas 
citadas.  
 
Busca-se, desta forma, garantir moldura legal à possibilidade de acordo anterior ao 
litígio, favorecendo a cultura da conciliação e mediação, em detrimento a cultura da 
litigância que, ao logo do seu curso histórico, gerou um sério problema para o Poder 
Judiciário e sociedade brasileira.  
 
Temos em tramitação e nos escaninhos nos diversos ofícios judiciais, cerca de 
90.000.000 (noventa milhões) de processos judiciais.  
 
De uma forma geral, a Seção V do Capítulo III do Título VI, vem corroborar e 
promover a inovação nos paradigmas até então existentes do sistema judicial criando 
instrumentos que busquem minimizar o grande problema de excesso de litigância no 
Brasil.  
 
Insere-se, portanto, não só o Judiciário, como também demais órgãos institucionais, 
públicos e privados, (Defensoria Pública, OAB, Assistências Jurídicas, PROCONS, 
Câmaras de Mediação e Conciliação e instituições afins) como atores ativos no processo 
das conciliações ou mediações.  
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Uma norma válida é uma norma eficaz e capaz de produzir os seus efeitos, assim, deve-
se, antes de tudo, buscar eficácia a norma processual para que a mesma possa 
representar o sentido legislativo da sua criação. No caso especifico da seção V do 
Capítulo III do Título VI, não basta que esta norma seja criada somente como estímulo 
a mudança dos paradigmas dos litígios. Tais normas devem ter sua validade lastreada no 
mundo real.  
 
Uma transação promovida por intermédio da conciliação ou mediação e realizados em 
instituições, publicas e privadas, que participam do conjunto do sistema de justiça, só 
será um instrumento válido se for revestido com “força executiva”, ou seja, deve ser um 
título executivo extrajudicial para que, no caso do seu descumprimento, seja possível 
sua execução e, desta forma garantir segurança jurídica para o cidadão ou empresa que 
tentou resolver seu conflito subjetivo de interesse por meio da autocomposição.  
 
Resta-nos claro o entendimento de que o acordo praticado no curso do processo judicial, 
realizado no âmbito da jurisdição, se reveste de força executiva. Porém, frise-se que, 
segundo as normas da seção V do Capítulo III do Título VI, poder-se-á realizar acordos 
por conciliações ou mediação em fases extrajudiciais ou fase pré-processual (expressão 
utilizada na resolução n. 125/2010 do CNJ).  
 
Desta forma, é muito importante garantir sentido ao que propõe o legislador sendo 
possível que os acordos realizados fora da jurisdição, ou seja, no âmbito 
extraprocessual, extrajudicial ou pré-processual também tenham força de um título 
executivo.  
 
Desta maneira é possível que tenhamos uma verdadeira revolução na cultura da 
litigância e poderemos contribuir para a menor judicialização dos conflitos deixando 
para o Judiciário as causas de maior complexidade. Frisando que as propostas ora 
destacadas não exclui do Judiciário em qualquer tempo ou fase a apreciação de conflitos 
de interesse.  

 
EFRAIM FILHO  
Deputado Federal 

DEM/PB 
 


