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“A mais bela função da humanidade é a de administrar a justiça”  

(Voltaire) 

 

1. Resumo  
 O presente estudo acadêmico tenciona avaliar a mudança comportamental (cultural) 
da sociedade com o advento de leis que inovam o sistema, apresentando o que seria 
considerado um novo modelo – em termos normativos de composição dos litígios: os meios 
adequados de solução de conflitos. Imperioso registrar que a proposta de alteração 
normativa reflete que esta mudança comportamental não se restringe ao cidadão, sendo 
certo que o foco maior do estudo analisa o trabalho dos operadores do Direito. 
Aprofundando-se nos institutos da Mediação e Conciliação, observando as normas vigentes, 
identifica que os meios adequados visam atingir os objetivos fundamentais do Estado 
Democrático de Direito brasileiro presentes no artigo 3º. da Carta Magna na construção de 
uma sociedade livre, justa e solidária e na promoção do bem de todos. Com uma pesquisa 
de abordagem quantitativo-qualitativa, aponta que os institutos estão sendo utilizados em 
boa medida pelos futuros profissionais do Direito não apenas para celeridade da solução, 
mas principalmente na desconstrução de conflitos por meio das soluções consensuais e 
pacificadoras.  
 
Palavras-chave: Mediação, Conciliação, Direitos Fundamentais, Acesso à justiça. 
 

2. Introdução  

A função essencial do Direito é a ordenação da convivência humana, 

coordenando os interesses da vida em sociedade, dirimindo os conflitos que se 

instauram e visando o equilíbrio das relações sociais. Com a cultura de longa 

tradição em nossa sociedade de transformar os conflitos de interesses em litígios 

processuais, os cidadãos acreditam que é apenas por meio da justiça comum que se 

consegue obter a paz social, como bem exposto por Acquaviva, “por via de regra, o 

cliente vê com desconfiança qualquer proposta de conciliação, parecendo-lhe que o 

advogado, por comodismo, trai sua missão” (2011, p. 41). 

Com o advento das leis e normas que regulam os meios adequados de 

pacificação social, justificam-se esses como métodos eficientes de resolução de 

conflitos por serem mais céleres, econômicos e menos desgastantes para os 

envolvidos do que a justiça comum, mas acima de qualquer outra justificativa, por 

buscarem um ponto final e real no conflito com a retomada do diálogo entre as 

partes. 

 O trabalho pretende avaliar a mudança cultural da sociedade face a um novo 

modelo de composição de litígios estruturado pelo Estado por meio de Leis e 

Normas, limitando-se aos institutos da Conciliação e Mediação e sua aplicação na 

Comarca de São Caetano do Sul, mais precisamente junto aos jurisdicionados 

atendidos pelo Núcleo de Assistência Jurídica (NAJ) mantido pela Universidade 



Municipal de São Caetano do Sul (USCS) em parceria com a Defensoria Pública do 

Estado de São Paulo e visa responder: em que medida a atuação dos operadores 

do Direito do NAJ contribui para o êxito da nova proposta normativa e 

comportamental dos métodos adequados de solução de conflitos ? 

Questionamento este, inspirado em Watanabe (2014) que enfatiza que essa 

transformação só poderá ser alcançada com a mudança de mentalidade dos 

profissionais do Direito e que “[...] uma providência imprescindível é a mudança do 

ensino jurídico, com a adoção obrigatória de disciplinas que propiciem a formação, 

nos futuros profissionais do Direito de nova mentalidade” (WATANABE, 2014, p.37). 

Vez que os jurisdicionados que procuram o NAJ recebem o primeiro atendimento 

dos futuros profissionais do Direito, a análise dos atendimentos realizados por estes 

é basilar para uma avaliação inicial da ocorrência ou não dessa mudança cultural da 

sociedade. 

 

3. Objetivos  

O objetivo desta pesquisa é apontar se os institutos da Mediação e da 

Conciliação estão sendo entendidos e efetivamente utilizados pelos profissionais do 

Direito que atuam no NAJ, apresentando estes institutos aos jurisdicionados como 

uma forma menos litigiosa do conflito e do Direito, buscando não apenas a 

celeridade da solução, mas principalmente a desconstrução de conflitos, 

possibilitando a retomada do diálogo e até mesmo do relacionamento anterior à lide, 

verificando assim se, com o advento das leis e normas regulamentadoras dos meios 

adequados de solução de conflitos, nossos operadores do Direito estão preparados 

para apresentarem-se como formuladores de soluções pacificadoras e não como 

fomentadores do litígio. 

  

4. Metodologia  

Para a avaliação pretendida, a coleta de dados foi centralizada no NAJ, 

mantido na USCS em parceria com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, 

também alocado nas dependências da USCS. Foram utilizados os formulários 

preenchidos logo após o atendimento ao jurisdicionado, limitando a pesquisa ao 

período de um ano, a partir do mês de maio de 2015 e esmera a análise nos 

atendimentos realizados de novembro de 2015 a abril de 2016, período em que foi 

possível aplicar a observação participante em alguns dos atendimentos. 



Para proporcionar bases científicas no presente estudo, opta-se por não 

apenas mostrar os dados coletados, mas também em esclarecer estes dados por 

meio da análise da atuação dos operadores de direito no atendimento à população, 

aplicando-se a pesquisa com abordagem quantitativo-qualitativa. Foram, portanto, 

quantificados todos os atendimentos realizados no NAJ por meio dos formulários de 

“Registro de Atendimento” preenchidos pelos estagiários, futuros operadores de 

Direito, e qualificados por meio de planilhas e documentos eletrônicos. Os 

atendimentos foram classificados, inicialmente, pela natureza jurídica do 

atendimento e pelo encaminhamento dado e, finalmente, analisado o modo pelo qual 

os métodos pacificadores foram aplicados ou descartados.  

 

5. Desenvolvimento  

Considerando a cultura profundamente arraigada na sociedade de converter 

conflitos sociais em litígios judiciais, observa-se um fenômeno chamado por 

Watanabe de “cultura da sentença”, na qual os jurisdicionados preferem que os 

juízes profiram sentenças em vez de buscar uma solução amigável dos conflitos, por 

ser mais fácil e mais cômodo que terceiros decidam seu litígio do que resolvê-lo por 

meio do diálogo e do restabelecimento do relacionamento anterior à lide.  

Como demonstram as estatísticas disponibilizadas pelo CNJ, no Relatório 

Justiça em Números, compiladas na Figura 1, por ano, são cerca de 20 milhões de 

novas causas ingressadas nos Tribunais Estaduais.  
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Figura 1– Quantidade de processos apurados pelo CNJ 

Fonte: Justiça em números 2015: ano-base 2014 

Nota-se, assim, a sobrecarga do Poder Judiciário com excessiva demanda de 

processos, gerando, além da sensação de descrédito e falta de respeito para com a 



população, uma lentidão que afronta a garantia da razoável duração do processo, 

prevista na Constituição Federal, Art. 5º., LXXVIII. 

 

 5.1. Métodos Adequados de Solução de Conflitos  

 Ao buscarem uma conclusão real do conflito com a retomada do diálogo entre 

as partes, os métodos adequados de solução de conflitos consolidados na 

Resolução nº 125/10 do CNJ colocam em prática com providências concretas uma 

postura inusitada, ou seja, a justiça decorrente da educação dos cidadãos 

fiscalizada pelo Estado, atendendo ao genuíno acesso à justiça e alcançando 

deveras o direito fundamental esculpido na Constituição Federal no inciso XXXV, do 

art. 5º.  

 Para se referir à autocomposição alicerçada nos métodos adequados de 

solução de conflitos e aos mecanismos consensuais, ora se adota a expressão 

Mediação, ora Conciliação, apesar de conceitualmente diferentes. Uma das grandes 

diferenças entre elas reside na existência ou não de uma relação continuada entre 

os interessados, anterior ao conflito. Exemplo disso é o litígio causado por um 

acidente de trânsito, quando as partes não se conheciam anteriormente e o 

confronto se instaura apenas na busca pela reparação dos danos causados. Para 

este conflito, aplica-se a Conciliação, na qual um terceiro imparcial os auxiliará a 

encontrar um ponto de equilíbrio entre as necessidades de ambos, podendo 

apresentar propostas - ressalte-se propostas imparciais nas quais os interessados 

sintam-se satisfeitos por terem sido, mesmo que parcialmente, atendidos em suas 

reivindicações. O conciliador tem por missão aproximar os interesses dos 

conciliandos, orientando-os para a formação de um acordo. 

 Já nos litígios que surgem com a dissolução de um casamento, por exemplo, 

deve-se observar que havia entre os interessados, um relacionamento continuado 

anterior ao litígio, portanto aplica-se a Mediação para oferecer não apenas a 

oportunidade, mas também o ambiente adequado para que os mediandos 

encontrem, juntos, uma solução para o problema. O mediador, entretanto, não pode 

sugerir soluções para o conflito como o conciliador, pois lida com situações em que, 

muitas vezes a origem do conflito não pode ser dirimida, por envolver sentimentos e 

ressentimentos, além de interesses de terceiros, menores ou idosos, geralmente 

entes queridos. A Mediação deve visar a satisfação e bem-estar dos interessados e 

dos terceiros envolvidos.  



 

 5.2. Contexto Histórico  

 Apesar do termo “conciliação” ter sido utilizado no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a fase colonial, logo após a proclamação da República, sua 

aplicação foi inteiramente eliminada das leis processuais, retornando apenas com o 

Código de Processo Civil de 1973, apesar de sua esparsa utilização. 

A conciliação como importante mecanismo de solução consensual de conflitos 

somente foi realmente aplicada a partir de 1982, em uma experiência pioneira no Rio 

Grande do Sul com a criação dos Conselhos de Conciliação e Arbitragem. Em 1984, 

com a Lei n º. 7.244, surge o Juizado de Pequenas Causas e em 1995, a Lei n º. 

9.099 o substitui pelo Juizado Especial e expande sua abrangência para causas de 

natureza penal e federal. Com a composição amigável dos conflitos oferece um 

processo simplificado, rápido e econômico, promovendo o verdadeiro acesso à 

justiça à comunidade. 

 O grande marco para consolidação dos métodos adequados de solução de 

conflitos foi a Resolução 125/2010 do CNJ e suas Emendas que, além de instituir a 

criação dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), 

equipararam os resultados da mediação e da conciliação à força da sentença 

judicial, valorizando a importância de sua utilização como via para resolver os 

conflitos de interesses. É uma verdadeira transformação da sociedade brasileira, 

propondo a substituição da atual e dominante cultura da sentença pela cultura de 

pacificação, com a concreta aplicação de institutos que buscam a solução 

consensual do conflito.  

 O Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, traz uma ampla instigação à 

autocomposição que deve ser estimulada por todos os envolvidos, desde a petição 

inicial até a audiência de instrução e julgamento.  

   

6. Resultados  

A USCS, em convênio com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, 

mantém à disposição da comunidade o NAJ, cujo objetivo é prestar auxílio jurídico 

gratuito à população de São Caetano do Sul. Com o acompanhamento de 

advogados, os estagiários atendem gratuitamente pessoas interessadas em buscar 

soluções e orientações para problemas de ordem pessoal no âmbito judicial.  



Nos atendimentos em que houve a observação participante, notou-se que os 

estagiários, para buscar a solução mais adequada, baseiam-se, inicialmente, na 

natureza da causa e na matéria. A Defensoria Pública não acolhe as causas de 

natureza Penal, Trabalhista ou Tributária que também não podem ser objeto dos 

métodos autocompositivos. Assim sendo, quando o assistido apresenta um 

problema de uma destas ordens, é prontamente orientado a procurar o Órgão 

competente. Já nos assuntos de natureza cível, que trate de direitos disponíveis, a 

primeira orientação é a negociação direta com os interessados, afastando a 

qualquer envolvimento de terceiros alheios ao conflito.  

Quando não couber a negociação, o conflito envolver direito indisponível 

transigível, os operadores de direito apresentam a conciliação aplicada no CEJUSC. 

Todavia, se o assistido considerar que o outro envolvido no conflito não atenderá ao 

convite para pacificação ou se a judicialização já foi instaurada, passam-se as  

orientações necessárias para encaminhamento à Defensoria Pública. 

No período de maio de 2015 a abril de 2016, em quase 30% dos 2.628 

atendimentos no NAJ, como demonstra a Figura 2, foram encaminhado ao CEJUSC 

para agendamento da audiência de conciliação. Diferença ínfima se comparada com 

o percentual de atendimentos encaminhados à Defensoria Pública, que concentra o 

maior número de providências.  

Encaminhamento dos Atendimentos - NAJ

CEJUSC; 29,87%

Defensoria Pública; 
31,20%

NAJ; 14,99%

Outros Órgãos; 17,58%

OAB/Advogado; 6,35%

 
Figura 2 – Encaminhamento dos atendimentos realizados no NAJ – Período maio/2015 a abril/2016 

Fonte: dados da pesquisa 

Nos últimos seis meses do estudo, de novembro de 2015 a abril de 2016, 

apesar da quantidade de atendimentos registrados não ser precisamente 

proporcional ao período de um ano, os percentuais de encaminhamento dos 

assistidos (Figura 3) mantiveram-se muito próximos dos inicialmente apurados. 
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Figura 3 – Encaminhamento dos atendimentos do NAJ – Período novembro/2015 a abril/2016 

Fonte: dados da pesquisa 

Por ter se destacado com a maior incidência e para melhor entendimento da 

não aplicação dos métodos que visam a desconstrução do conflito, analisou-se, com 

base estrita nas anotações dos operadores de direito nos formulários de registro de 

atendimento, os 357 atendimentos encaminhados à Defensoria Pública registrados 

nos últimos seis meses do estudo, classificando-os com os motivos que ensejaram 

tal encaminhamento. Avaliou-se, também, se os métodos adequados de solução de 

conflitos caberiam ao caso relatado pelo assistido e detectou-se que, demonstrado 

na Figura 4, em quase 24% dos atendimentos, as possibilidades de pacificação do 

conflito, anteriores à judicialização, não foram esgotadas em sua totalidade.  
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Figura 4 – Motivos para encaminhamento à Defensoria Pública 

Fonte: dados da pesquisa 

Um resultado frustrante para as expectativas da pesquisadora, que  motivou o 

aprofundamento da análise com a classificação destes 83 atendimentos, ilustrada na 

Figura 5, no pretexto que ensejou no operador de direito a judicialização do conflito. 

Infere-se, assim, o percentual de 77% de não aplicação dos institutos pacificadores 

por ausência de percepção do operador de direito que atuou junto ao assistido. 
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Figura 5 – Motivos para não aplicação dos Métodos Adequados de Solução de Conflitos 

Fonte: dados da pesquisa 

Buscando não apenas minimizar estes resultados frustrantes, mas 

especialmente o aperfeiçoamento da concepção que o operador de direito tem o 

dever de atuar como um solucionador de conflitos, e não apenas como um 

“ajuizador de processos”, foi elaborado um novo formulário para registro de 

atendimento, apresentado no Apêndice A. Na elaboração deste, houve a 

preocupação de oferecer aos operadores de direito, uma espécie de roteiro para o 

atendimento, e visa, principalmente, a reflexão a respeito de seu papel na real 

consolidação da pacificação social por meio dos métodos adequados de solução de 

conflitos. 

 

7. Considerações Finais 

 Em que pese a atuação dos operadores de Direito do NAJ, pode-se afirmar 

que estes contribuíram para evitar que, em um ano, mais de 1.000 novos processos 

fossem iniciados no Judiciário, ao aconselhar os assistidos na busca de uma 

solução pacífica ao seu conflito, seja por meio de métodos não acolhidos pelo 

Judiciário, como a negociação entre particulares, ou de um dos métodos adequados 

de solução de conflitos disciplinados pelo CNJ. 

 À primeira vista, esta quantidade pode parecer irrisória diante dos mais de 20 

milhões de processos de ingressam anualmente no Judiciário, mas pelas restrições 

geográficas e temporais deste estudo, é um número significante, visto que 

representa cerca de 50% dos atendimentos realizados no NAJ. 

 Isto posto, observa-se que, no que tange ao desempenho dos operadores de 

direito que atuam no NAJ, sua contribuição para propagação dos métodos 



adequados de solução de conflitos revela-se em boa medida, que pode, porém, ser 

aprimorada com a redução do índice de atendimentos encaminhados à 

judicialização do conflito. Alcançar-se-á, assim, o objetivo ora proposto com os 

operadores de direito figurando como verdadeiros formuladores de soluções, 

incentivando a desconstrução dos conflitos, evitando a fomentação da divergência 

nos interesses e, principalmente, incutindo a pacificação social por meio do diálogo e 

reaproximação dos envolvidos. 
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REGISTRO DE ATENDIMENTO 
 

Núcleo de Assistência Jurídica em Convênio com a 
Defensoria Pública do Estado 

 

DADOS DO(A) ASSISTIDO(A)  
Nome:        
Endereço completo:        
CEP:       Cidade: São Caetano do Sul UF: SP  
Telefones para contato:        
E-mail:        

DADOS DO ATENDIMENTO              1º. Atendimento 
Interesse: (Preencha de forma resumida)  

Já consultou anteriormente outros núcleos ou advogados para esta orientação ? 
 Não      Sim. Quais ?       

 

Possui algum processo em andamento ? 
 Não      Sim. Que tipo ?       

 

RESULTADO DO ATENDIMENTO  

Área Jurídica:  Cível      Trabalhista     Penal      Outros:        

RESOLVIDO NO NAJ: 
Apoio/auxílio dos advogados do Núcleo ?  Não     Sim. Dr(a).:        

 

 Dúvidas sanadas 
 Cálculo trabalhista 

 Não competente. Motivo:       
 Outros:       

CEJUSC:  
 Assistido orientado 
 Assistido encaminhado 

     Processo n.       

 Recusado pelo assistido 
 Não competente.  

     Motivo:       
DEFENSORIA PÚBLICA: 

 Assistido orientado: documentos necessários informados 
 Assistido encaminhado: documentos necessários recebidos 
 Assistido solicitou reanálise de sua situação econômica: carta recebida 
 Recusado pelo assistido / Assistido não atende requisitos 
 Não competente. Motivo:       

 

OUTROS ÓRGÃOS:  
 Assistido orientado a procurar OAB 

ou advogado particular 
Motivo:   Advogado já constituído 
              Competência 
              Conflito de interesses  
              Requisitos DPE 
              Outros:       

 Assistido orientado a procurar outro órgão: 
      
Motivo:  Residência  
             Competência  
             Conflito de interesses 
             Requisitos DPE 
             Outros:       

 

Outros Comentários: 
      

 

Estagiário(a):             Data:       
Rua Santo Antonio, 50 – Centro – São Caetano do Sul –SP – CEP: 09521-160 – Tel.: 4239-3200 

 
 

APÊNDICE A – Sugestão de Formulário para Registro de Atendimento 


