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CONTEXTUALIZANDO 

 A realidade atual obriga a que todos os profissionais operadores do Direito 

revejam sua posição e atuação que deve ter foco na solução efetiva dos conflitos, 

na coordenação dos interesses privados e na pacificação social. 

Diversamente de uma postura antiga de litigiosidade a todo custo, arraigada, 

que muitas vezes imobilizava o conflito e as partes, por uma vivência do litígio que 

não levava em conta premissas básicas como: o real interesse dos indivíduos 

envolvidos; custo da judicialização do litígio - econômico sim, mas muito mais do 

que isto, custo emocional; o tempo do processo; a quantidade de recursos materiais 

e humanos mobilizados, tudo isso e muito mais formava um verdadeiro e 

embaraçado “novelo” que desaguava na única e estreita porta existente, a da 

solução adjudicada, imposta pelo Poder Judiciário. Hoje, a realidade é outra, 

completamente diferente, onde o ser humano, mais do que o conflito existente, é 

elemento de destaque. E, de plano, constatamos que, já, só por este motivo, eu, 

você, nós, somos obrigados a repensar o direito, a repensar nossa postura frente ao 

litígio posto, e mais do que isto, a acompanhar as mudanças que aí estão, com o 

surgimento do já mencionado sistema de múltiplas portas no contexto da ideia de 

mobilidade e de acesso à justiça como acesso à resolução adequada dos conflitos 

(BACELLAR, 2016, Saraiva, p.54). 



 

  

Enrico Ferri, ao prefaciar a excelente e, à época – 1925, revolucionária obra 

do Professor Enrico Altavilla, Psicologia Judiciária1, não poderia ter sido mais 

visionário do que foi ao dizer que: 

“Para uma exacta e eficaz aplicação das leis penais aos casos individuais, são 
necessários conhecimentos científicos especiais, não só de direito, mas 
também de antropologia, de psicologia, de medicina legal e de psiquiatria, ao 
mesmo tempo que o juiz actual é forçado a um enciclopedismo absurdo, 
contrário à lei natural da “divisão do trabalho”, que exige e alenta 
mentalidades e aptidões diversas.” 

Nos dias atuais, mais do que em outras épocas (e na aplicação de quaisquer 

leis, sejam penais, constitucionais, civis ou administrativas), temos que nos 

reinventar, temos de nos aperfeiçoar, temos de nos perguntar se nossa formação 

acadêmica até então, nos permite a atuação hoje exigida, deixando de lado o 

paradigma da guerra, da litigiosidade para ingressar na cultura da paz, onde se 

inserem os métodos  alternativos de solução de conflito. 

Convidamos todos a uma reflexão: tendo em conta que do operador do 

Direito hoje se exige, além de sua formação acadêmica clássica, conhecimentos e 

habilidades interdisciplinares outras, como, por exemplo, a de um conciliador, 

mediador, negociador. Pare agora e se pergunte: Tenho eu hoje as habilidades 

exigidas pelos novos tempos? O que posso ou devo fazer para me adequar à nova 

e definitiva realidade que exige compreensão sistêmica que oriente o adequado 

encaminhamento para uma das Múltiplas Portas de Acesso à Justiça? 

Por certo uma diretriz você já está tomando no momento em que participa 

desta disciplina que ampliará seus conhecimentos e exigirá algumas reflexões. 

 

TEMA 1. MÚLTIPLAS PORTAS – DEFINIÇÃO E EVOLUÇÃO 

Múltiplas portas de acesso à justiça retratam a mais ampla oferta de meios, 

métodos, processos, formas e mecanismos (vinculantes ou não) disponibilizados ao 

cidadão, com estímulo do Estado, a fim de que ocorra a adequada solução ou pelo 

                                                        
1 ALTAVILLA, Enrico. Psiciologia Judiciaria. Coimbra, Armênio Amado – Ediyor, Sucessor, 1981. 



 

  

menos o correto encaminhamento dos conflitos para os canais disponíveis. 

Integra esse sistema de múltiplas portas a idéia de mobilidade e de acesso à 

justiça como acesso à resolução adequada dos conflitos (BACELLAR, 2016, p.54). 

Não é só uma preocupação brasileira. A preocupação de ampliar esses 

canais para solução de conflitos ou para o adequado e correto encaminhamento se 

manifesta em vários países com diferentes graus de mobilidade.  

Veremos, entretanto, que nem todos os meios ofertados nesses países são 

ou serão totalmente adequados para a resolução dos diversos tipos de conflito no 

Brasil. Todas as vezes que se busca a apropriação de experiências de outros 

países é fundamental a consideração da diversidade cultural, fundamentalmente 

dos costumes. 

A ideia de fórum de múltiplas portas já se manifestava desde o final da 

década de 1970 quando Frank Sander apresentou o que mais tarde foi denominado 

de Multidoor Courthouse (AZEVEDO, 2005).  

Vimos a experiência brasileira dos juizados especiais que trouxe uma 

ampliação dos métodos consensuais (conciliação e mediação) e atualmente o Poder 

Judiciário com os Centros Judiciários de Solução Consensual de Conflitos (Cejusc) 

orienta esses métodos com novo estímulo à autocomposição.  

Prevalece na cultura brasileira o costume de levar todos os conflitos para 

serem solucionados no ambiente do Poder Judiciário. Isso se verifica facilmente 

com a observação de que o estoque de causas, segundo os dados do Conselho 

Nacional de Justiça (Justiça em números, 2018, p.73) já aponta 80,1 milhões de 

processos em tramitação. A esse número se soma a cada ano mais 29,1 milhões de 

novos casos e o sistema judiciário como um todo não consegue diminuir o crescente 

volume de causas a despeito da definição de continuar o CNJ a estabelecer suas 

metas anuais voltadas a julgar maior número de processos do que os ingressados.  

Em média a cada grupo de 100 mil habitantes, 12.519 ingressaram com uma 

ação judicial no ano de 2017 (Justiça em números, 2018, p.78) e o Poder Judiciário 



 

  

está abarrotado. Judicializaram-se muitas relações sociais e houve a excessiva 

judicialização da política e continua crescente a procura por soluções judiciais ainda 

que se estimulem outras portas também acessíveis para a solução de conflitos no 

Brasil.  

Em outro prisma preocupante, há o alerta de que muitas vezes metas 

quantitativas impostas pelo CNJ aos juízes brasileiros, embora elogiáveis, podem 

comprometer qualidade dos serviços judiciários e com isso prejudicar a resolução 

adequada dos conflitos que estão judicializados.  

Destacamos em outras oportunidades (BACELLAR, 2016, p.69-70) que o 

próprio Conselho Nacional de Justiça (CNJ), enfatiza que o direito de acesso à 

Justiça (art. 5º, XXXV da CR) implica em acesso à ordem jurídica justa e por isso 

definiu a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de 

interesse. Constou na Resolução do CNJ os objetivos que embasam essa política, 

consistentes em reduzir o congestionamento dos tribunais e a excessiva 

judicialização de conflitos; reduzir a quantidade de recursos e a excessiva execução 

de sentenças; ofertar outros instrumentos de pacificação social para solução e 

prevenção de litígios como a conciliação e a mediação; estimular e apoiar a difusão, 

a sistematização das práticas de resolução de conflitos já existentes nos tribunais e 

buscar ainda seu aprimoramento; uniformizar a linguagem dos tribunais e os 

próprios os serviços de conciliação, mediação, sempre respeitando as 

especificidades de cada tribunal e de cada segmento da Justiça. Tudo isso para 

efetivamente disseminar no Brasil a cultura de pacificação, como importante 

contraponto da tendência brasileira de litigar perante os órgãos do Poder Judiciário.   

A previsão do novo Código de Processo Civil relativa a criação dos Centros 

Judiciários de Solução Consensual de Conflitos (Cejusc), já havia sido prevista na 

Resolução 125, de 29 de novembro de 2010 e estava inserida nas propostas do 

CNJ para atender e fazer cumprir a Política Judiciária Nacional de tratamento 

adequado dos conflitos no âmbito do Poder Judiciário.  

A Resolução 125 do CNJ estimulou que soluções diferenciadas para os 

conflitos possam ser ofertadas em múltiplas portas (de acesso à justiça) inclusive de 



 

  

maneira preventiva até mesmo ne forma préprocessual, ou seja, antes do 

ajuizamento de uma ação judicial. 

As disposições da Resolução acabaram por influenciar a edição da Lei 

13.140, de 26 de junho de 2015 (Lei de Mediação) embora esta tenha ampliado o 

campo de aplicação dos métodos consensuais inclusive para a autocomposição de 

conflitos no âmbito da administração pública – uma inovação significativa e que vai 

além da resolução de conflitos entre particulares.  

Temos neste momento histórico brasileiro duas novas e elogiáveis leis 

(NCPC e LM) para estimular a solução adequada dos conflitos dentro ou fora do 

Poder Judiciário, entre particulares e até mesmo perante o poder público.  

Com o Código de Processo Civil de 2015 e com a Lei da Mediação percebe-

se a pretensão de consolidar, no Brasil, uma política pública permanente de 

incentivo e aperfeiçoamento dos métodos consensuais de solução de conflitos. 

Consolidam-se aqueles fundamentos da Resolução do CNJ e CPC/2015 nessa 

mesma linha, ao introduzir o assunto e em seus primeiros artigos remete um 

comando ao Estado para promover, na medida do possível, soluções consensuais 

para os conflitos; arremata com uma palavra de ordem repetida na lei de que as 

formas consensuais da mediação e da conciliação devem ser estimuladas por 

todos, especialmente pelos profissionais do direito: juízes, advogados, defensores 

públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial 

(art. 3º) em ações em andamento.  

Na mesma linha das diretrizes estabelecidas pelo CNJ percebe-se que o 

Código de Processo Civil apresenta a preocupação de viabilizar não só o acesso, 

mas também a saída da justiça de forma adequada, já que são muitos os conflitos já 

judicializados e que precisam encontrar uma solução, de preferência célere e eficaz.   

Os Centros judiciários de solução consensual de conflitos, a partir das 

normas gerais do Conselho Nacional de Justiça, estão sendo criados, compostos e 

organizados nos tribunais brasileiros, nos âmbitos estadual (Tribunais de Justiça 

nos Estados e no Distrito Federal) e federal (Tribunais Regionais Federais).  



 

  

Com normas semelhantes e em parcial sintonia com o CPC/2015 

encontramos o art. 24 da Lei 13.140/2015 (Lei de Mediação) também tratando do 

Cejusc. Nota-se a imposição de que os Tribunais promovam a criação de centros 

judiciários de solução consensual de conflitos, o que já havia ocorrido em alguns 

tribunais em atendimento à Resolução 125 do CNJ. Esses Cejusc, com pequenas 

alterações em relação à previsão do CNJ, são responsáveis, segundo a nova lei, 

pela realização das sessões e audiências de conciliação e mediação, no âmbito 

pré-processual e processual além de serem responsáveis ainda pelo 

desenvolvimento de programas com o objetivo de auxiliar, orientar e estimular as 

formas autocompositivas de resolução de conflitos.  

Há previsão tanto na Lei de Mediação quanto no CPC/2015 de que os 

Centros sejam compostos e organizados de acordo com as regras definidas pelos 

tribunais, observadas sempre a estrutura geral e diretrizes do Conselho Nacional de 

Justiça. Convênios, parcerias e termos de cooperação entre os tribunais e 

instituições públicas e privadas poderão viabilizar o adequado e qualificado 

funcionamento dos Centros relativamente aos programas de estímulo à solução 

consensual dos conflitos.  

As partes deverão ser assistidas por advogados ou defensores públicos, 

ressalvadas as hipóteses de assistência facultativa por advogado no âmbito dos 

Juizados Especiais (Leis 9.099/95 e 10.259/2001).  

Em linhas gerais, repete a nova legislação a essência do que era previsto no 

Código de 1973 ao prever que cabe ao Magistrado, a qualquer tempo, promover a 

autocomposição, de preferência auxiliado por conciliadores e mediadores judiciais 

capacidados (art.139, V do NCPC). Não há óbices para que o Magistrado possa ele 

mesmo presidir e conduzir as audiências, embora seja sempre recomendável que 

ele foque sua atenção para as atribuições judiciárias que lhes são exclusivas e que 

não possam contar com esse auxílio.  

 

TEMA 2. MÚLTIPLAS PORTAS – DEFINIÇÃO E EVOLUÇÃO 



 

  

Hoje a realidade do Tribunal de Múltiplas Portas, ou as múltiplas portas de 

acesso à justiça estão se estabelecendo no Brasil. Há uma tendência de facilitação 

de acesso à justiça a consolidar a cultura da paz em contraposição à cultura do 

litígio, cultura da guerra, da adversidade e das soluções adjudicadas pelo judiciário. 

Essa tendência de facilitação do acesso à justiça, nos trouxe para os dias 

atuais já em um primeiro momento pelo menos 05 (cinco) portas de acesso à 

Justiça, que são: (a) a tradicional, adversarial e adjudicada pelo Poder Judiciário; 

(b) a da arbitragem; (c) a da conciliação; (d) a da mediação; (e) a de estímulo à 

negociação direta entre as partes.  

Retomaremos a discussão de cada uma dessas portas no decorrer desta 

disciplina para descortinar e desvendar esses novos rumos. 

 

TEMA 3. DEFINIÇÃO DOS MECANISMOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

Nos métodos consensuais, a partir das questões levantadas pelos 

interessados, as soluções advêm da vontade dos próprios interessados – solução 

autocompositiva, independentemente de qualquer produção probatória ou de 

decisão de terceiro.  

Para resolver conflitos aplicando o método consensual priorizamos as formas 

autocompositivas; com base nos métodos adversariais utilizamos das formas 

heterocompositivas. 

O método adversarial na forma heterocompositiva sempre foi a regra no 

sistema processual brasileiro e por meio dele o juiz, após ouvir as partes e colher a 

prova, impõe a decisão e adjudica o direito em favor de uma das partes 

(ganha/perde). Etimologicamente o poder de julgar dá nome ao próprio Poder 

Judiciário.  

A proposta que se extrai do art. 165 do CPC/2015 está inserida em uma nova 

concepção diversa daquela até então soberana no sistema processual brasileiro. Há 

agora um permanente estímulo ao meio autocompositivo (a decisão é das partes – 



 

  

que aceitam ou encontram por elas mesmas as soluções para o caso).  

O CPC/2015 está em perfeita sintonia com o método consensual de 

resolução de conflitos, diferente do CPC/1973 em que a conciliação era tratada 

como fase de um processo adversarial em que, de regra, prevalecia o meio 

heterocompositivo.    

Para entender melhor as distinções, convém destacar os parágrafos 2º e 3º, 

do art. 165 do Código de Processo Civil que traça entre a Conciliação e a alguns 

prismas de semelhança.  

Tanto a conciliação quanto a mediação integram os métodos de solução 

consensual de conflitos (§ 3º do art. 3º) e buscam o alcance de um acordo pelo meio 

autocompositivo – sem que seja necessária uma decisão do terceiro. 

O Código de Processo Civil de 2015 torna realidade, no Brasil, a oferta de 

múltiplas portas de resolução de conflitos aos cidadãos. Materializa com isso o 

caminho para suprir aquela crescente preocupação que durante anos perseguiu os 

profissionais do direito e os próprios legisladores no sentido de ofertar outras 

formas de solução de conflitos que não a adjudicada por uma sentença judicial.  

 

TEMA 4. ADEQUAÇÃO DOS MÉTODOS AOS CONFLITOS 

Já dissemos em outras oportunidades (BACELLAR, 2016, p. 36-37) ter se 

consagrada a utilização da sigla ADR a indicar resolução alternativa de disputas 

(Alternative Dispute Resolution) como a que emprega a negociação, a mediação e a 

arbitragem fora do âmbito do sistema oficial de resolução de disputas. As soluções 

alternativas consistem naquelas que, por intermédio de um portfólio de métodos, 

formas, processos e técnicas, são aplicadas fora do âmbito de disputas. Também de 

uso corrente a sigla Mascs a indicar Meios ou Métodos Alternativos de Solução de 

Conflitos com concepção semelhante compreendida como a que utiliza a 

negociação, a mediação e a arbitragem com soluções extrajudiciais (métodos a 

serem aplicados para soluções que ocorrem fora do Poder Judiciário). São 



 

  

utilizados ainda as siglas Mesc a indicar Métodos ou Meios Extrajudiciais de 

Solução de Conflitos ou controvérsias e RAC a indicar Resolução Alternativa de 

Conflitos, meios esses sempre caracterizados pela aplicação alternativa, 

complementar ou paralela às atividades desenvolvidas pelo Poder Judiciário. 

Citamos que os Métodos Alternativos de Solução de Conflitos (Mascs) 

representam um novo tipo de cultura na solução de litígios, distanciados do 

antagonismo agudo dos clássicos combates entre partes – autor e réu no Poder 

Judiciário – e mais centrados nas tentativas de negociar harmoniosamente a 

solução desses conflitos, num sentido, em realidade, direcionado à pacificação 

social quando vistos em seu conjunto, em que são utilizados métodos cooperativos 

(GARCEZ, 2008). 

Esses meios ditos alternativos e extrajudiciais de solução de conflitos podem 

ser desenvolvidos por métodos consensuais (negociação, mediação e conciliação) 

ou por métodos adversariais (arbitragem). 

Mecanismos ou meios alternativos ou extrajudiciais (trataremos como 

sinônimos) serão, portanto, todos aqueles que se desenvolvem fora do ambiente do 

Poder Judiciário e que encontram soluções lícitas. 

RAC e Mescs, tem sido utilizadas para expressar, genericamente, todas as 

possíveis técnicas, formas, métodos e meios de enfrentar o universo complexo dos 

conflitos. 

Mais de quarenta formas de ADR se apresentam com variadas características 

e possíveis modos de aplicação em uma variada gama de situações. Para cada 

disputa, em particular, existe um método mais apropriado e que atende às 

necessidades e especificidades do caso (SERPA, 1999). 

Integram essas tantas técnicas, a negociação, a mediação, conciliação, a 

avaliação técnica (neutra por terceiro), o aconselhamento, ombudsman, a 

arbitragem, med-arb (combinação de mediação e arbitragem). 

Em geral na adoção dessas formas há padrões e características que se 



 

  

repetem como a confidencialidade, a livre manifestação de vontade das partes e a 

informalidade. 

É bom lembrar que alguns desses mecanismos existentes em outros países 

não guardam muita compatibilidade com a realidade brasileira. Eles mantém 

características que são mais apropriadas aos sistemas que adotam a common law. 

Como exemplo podemos mencionar alguns desses mecanismos que integram a 

concepção de múltiplas portas, em tradução livre assim denominadas: a)  o juiz de 

aluguel (rent-a-judge) situação em que um juiz aposentado é chamado a dar um 

parecer não vinculante a partir de sua experiência sobre o caso; b) mini-juri (mini 

trial) em que um grupo de pessoas avalia o caso e também sem força vinculante e 

anuncia às partes a decisão que o grupo considera adequada; embora essa posição 

do grupo não tenha força decisória acaba por conduzir as partes a um acordo; c) o 

júri simulado (summary jury trial) onde se faz uma simulação de julgamento e as 

pessoas percebem as dificuldades que terão para demonstrar seu direito, 

novamente sem efeitos vinculantes esse mecanismo gera um choque de realidade e 

conduz a que as pessoas percebam as vantagens de fazer um acordo a correr o 

risco de um julgamento; d) levantamento dos fatos (fact-finding).  

Todos esses mecanismos auxiliam as partes a perceber o conflito mediante 

prismas diferenciados e as faz tomar conhecimento de fatos da realidade 

visualizando os dois lados da moeda, as faz conhecer adversidades com uma a 

avaliação de terceiros (que algumas vezes não lhes é favorável) e que embora não 

vinculante, facilita a melhor compreensão do caso conforme a versão das duas 

partes e facilita a realização do acordo. Talvez aí esteja o segredo do sucesso 

percentual encontrado no sistema norte americano em que mais de 95% dos casos 

são solucionados de forma consensual. 

Na cultura brasileira algumas dessas formas são desconhecidas e outras 

como a negociação, a mediação e a arbitragem já começam a aparecer em projetos 

nacionais com resultados interessantes, a exemplo dos juizados especiais, varas de 

família e cejusc; em relação aos métodos aplicados tanto no sistema da common 

law quanto do sistema da civil law, se percebe uma afinidade cada vez maior nos 



 

  

últimos anos. Com o tempo as diferenças tendem a diminuir e haverá maior sintonia 

e adequação e talvez a cultura brasileira possa melhor assimilar essas outras 

formas pré-processuais. Com essa evolução e aproximação teremos o já se afigura 

como um verdadeiro e típico sistema de múltiplas portas no Brasil. 

Há no Brasil a cultura voltada a levar todos os casos ao Poder Judiciário e 

como os meios extrajudiciais da negociação, da mediação e da arbitragem ainda 

são pouco conhecidos pelos cidadãos essa tendência persiste. Ninguém pode 

valorizar métodos que não conhece. O desconhecimento dos cidadãos em relação a 

esses métodos implica na própria cultura de querem sempre resolver conflitos 

perante o Poder Judiciário. A Resolução 125 do CNJ e as novas passam a discorrer 

sobre esses métodos e estimular a criação de um sistema de multiportas de acesso 

à justiça junto aos próprios tribunais. Aproveita-se a cultura de procurar os Tribunais 

e quando as pessoas chegam, a elas são oferecidas múltiplas alternativas, inclusive 

a de não demandar nos próprios centros judiciários de solução de conflitos e 

cidadania (Cejusc). 

Falar de múltiplas portas é abrir espaço para encaminhar adequadamente os 

casos: uma situação que envolva aspectos de vários vínculos, sentimentais, 

emocionais poderá ter seu encaminhamento para a mediação se ela for adequada 

no contexto do caso. 

O encaminhamento dos casos para o procedimento adequado segue um dos 

princípios que orientam o processo de múltiplas portas: o princípio da 

adaptabilidade que informa que o procedimento há de se afeiçoar às peculiaridades 

de cada litígio. Uma questão extremamente técnica como a qualidade de uma 

turbina de avião, poderá ser encaminhada para um árbitro especialista em 

engenharia aeronáutica (BARBOSA, 2003). Essa é uma das significativas e 

importantes vantagens da arbitragem: a condução do processo por um especialista 

no assunto a ser julgado. 

Nos Cejusc é importante que ocorra uma triagem dos conflitos que lá 

chegarem, a fim de que após uma análise prévia eles possam encontrar o correto 

encaminhamento para buscar a solução pela forma mais adequada. Não se deve 



 

  

designar audiência de mediação ou conciliação: deve o caso ser analisado 

previamente a fim de indicar precisamente a forma pelo qual ele deverá ser 

conduzido. 

Assim como informa a doutrina, para se estruturar um sistema de múltiplas 

portas é preciso saber indicar qual o método mais adequado e apropriado para a 

resolução de cada conflito, de acordo com suas características, considerando-se o 

tipo de conflito, as necessidades das partes em face de um eixo – o equilíbrio do 

homem no tempo e lugar onde vive (KEPPEN & MARTINS, 2009). 

Não é um caminho simples ou fácil, mas é o caminho correto o destinado a 

capacitar nossos profissionais para saber distinguir e adequar o caso ao método 

indicado. É um momento histórico de aproveitar as condições favoráveis propiciadas 

pelas novas legislações para preparar o nosso solo, semear a paz com o aumento 

das soluções consensuais e adequadas. 

Vimos prevalecer ainda perante os cidadãos a cultura do litígio, da 

adversidade, da guerra, das posições, da busca por vencer o outro em uma 

demanda judicial perante um Poder Judiciário abarrotado de processos e sem 

condições de dar para todos os casos as soluções mais adequadas. O desafio dos 

profissionais neste momento é alterar esse cenário. 

Para alterar esse panorama com maior facilidade e rapidez é fundamental 

trabalhar por uma atuação integrada e complementar onde seja possível 

compartilhamento e não competição. Se um número significativo de causas estão 

judicializadas é preciso encontrar para elas as melhores soluções mesmo que para 

isso seja preciso suspender o processo judicial e encontrar alternativas consensuais 

por profissionais qualificados. 

A negociação, da mediação e da arbitragem são as formas mais conhecidas 

na cultura brasileira e por isso têm melhores condições de harmonizarem-se ao 

sistema judicial e de forma complementar auxiliar na resolução adequada dos 

conflitos.  

Cada vez mais é importante disseminar os métodos consensuais e estimular 



 

  

os cidadãos a procurar soluções extrajudiciais para solucionar seus conflitos: 

inicialmente de forma direta por meio da negociação e se ainda assim as pessoas 

não conseguirem por elas próprias um resultado satisfatório, possam buscar auxilio 

de terceiros – mediadores, conciliadores ou árbitros. 

Pode ocorrer que as partes, em face da carga de envolvimento, 

relacionamentos emocionais anteriores, não consigam ajustar seus interesses por 

elas próprias de forma direta. Algumas vezes a própria natureza do impasse ou as 

características do conflito ou da relação anterior pode bloquear o avanço de uma 

negociação, que na prática permanecerá inibida ou impedida de se realizar, 

surgindo daí, como melhor opção e em primeiro lugar, a mediação como fórmula 

não adversarial de solução de conflitos (GARCEZ, 2003). 

Caso as soluções extrajudiciais não produzam os resultados esperados pelas 

partes, aí sim o Poder Judiciário estará a disposição para ser provocado e dar uma 

resposta por métodos adversariais, impondo uma sentença ao caso.  

Projeta-se a expectativa de que com o tempo as partes retomem a concepção 

de que é possível e mais adequado solucionar parte de seus conflitos por meios 

extrajudiciais e que só devem procurar o Poder Judiciário caso falhem os 

mecanismos alternativos. 

 

TEMA 5. EFICIÊNCIA OPERACIONAL E MACRODESAFIOS DO PODER 

JUDICIÁRIO 

Destacamos que uma das maiores críticas que se faz ao Poder Judiciário diz 

respeito à morosidade. Esse é um atributo de valor para a sociedade que deseja a 

solução adequada do conflito e em tempo razoável (BACELLAR, 2016, 

Intersaberes, p.258). 

A razoável duração do processo, prevista na Constituição da República, não 

garante agilidade na tramitação dos processos judiciais e administrativos.  

O acesso à ordem jurídica justa e à resolução adequada do conflito por 

múltiplas portas poderá ser o caminho para o alcance da eficiência operacional. 



 

  

É o que se projeta no glossário dos macrodesafios do Poder Judiciário 2015-

2020, anexo da Resolução n.198/2014 do Conselho Nacional de Justiça. 

 Ao descrever os processos internos, o glossário aponta, dentre outros, os 

seguintes temas: (a) Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional; (b) 

Adoção de soluções alternativas de conflitos. Vejamos: 

O indicativo do CNJ é o de avançar nessas questões voltadas a eficiência 

operacional por meio da descrição desses macrodesafios. Na área de Recursos, 

conforme numeração que consta do glossário descreve-se: (1) Melhoria da Gestão 

de Pessoas e (4) Melhoria da infraestrutura e governança de TIC (tecnologia da 

informação e comunicação) e na área de Processos Internos os temas conforme 

numeração do glossário: (2) Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional; 

(3) Adoção de soluções alternativas de conflito e (4) Gestão das demandas 

repetitivas e dos grandes litigantes. (Glossário dos macrodesafios do Poder 

Judiciário 2015-2020, anexo da Resolução n.198/2014). 

De certa forma, a Lei de Mediação e o novo Código de Processo Civil são leis 

inovadoras com princípios de efetividade e de estímulo à resolução adequada dos 

conflitos e integram tanto os temas concernentes à Celeridade e produtividade na 

prestação jurisdicional, quanto os relativos à Adoção de soluções alternativas de 

conflito. 

É de se notar que na medida em que o CNJ insere como um dos 

macrodesafio a adoção de solução alternativa de conflitos, projeta o Brasil 

verdadeiramente no rol dos Países que adotam e estimulam, no ambiente do próprio 

Poder Judiciário, o sistema de múltiplas portas de acesso à justiça. 

É um grande passo na medida em que sempre houve grande resistência por 

parte do Poder Judiciário em estimular outras formas de solução de conflitos fora do 

Estado.  

Roberto Portugal Bacellar 
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