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RESUMO
Pelo presente estudo busca-se conceber a percepção dos meios alternativos de resolução de conflitos, principalmente à
autocomposição, num prisma conceitual em que estes sejam compreendidos, além de uma mera necessidade, como
instrumentos  paradigmáticos  na  pacificação  social  e  efetivação  de  direitos,  notadamente  daqueles  inerentes  à
personalidade humana. Pretende-se, com base no método dedutivo, através de pesquisa bibliográfica em textos, fazer
prosperar uma conscientização pela necessidade de instrumentos (concretos e efetivos) debeladores dos presentes
obstáculos na concretização da justiça, a notabilizar, aqui, o papel e importância destes meios no alcance de maior
celeridade e efetividade na realização dos referidos direitos.

PALAVRAS-CHAVE: Direitos da personalidade; Efetividade; Novo Panorama; Desjudicialização.

1 INTRODUÇÃO

A pessoa humana detém atributos e características configuradores de sua essência, ou seja,
há determinados elementos inerentes a todo ser humano, que ensejam sua própria existência e
reconhecimento  social.  Doutro  lado,  pelas  particularidades  de  cada  ser,  têm-se  atributos  e
características mais específicas, que lhes individualizam no corpo social. E, seja no âmbito geral ou
particularizado, estes merecem a devida tutela e efetivação, o que demanda instrumentos aptos,
adequados e suficientes.

Ademais, toda pessoa demanda certas necessidades e interesses, que podem culminar em
certas pretensões, todavia,  nem sempre estas possuem o devido esteio legal  ou ético. De toda
forma,  não  satisfeitas  tais  pretensões  emana,  geralmente,  a  ocorrência  de  conflitos,  e,  com a
eclosão destes, as pessoas precisam se socorrer em algum campo de tutela e realização. No Brasil,
em razão mesmo de sua formação,  tomou-se como paradigma a  utilização do Judiciário  nesta
atuação.

No entanto, face à evolução, pluralização e aumento da sociedade, bem como pela maior
necessidade de tutela das pretensões resistidas de uma sociedade mais esclarecida, a via judicial
tornou-se, além de obsoleta, insuficiente e inadequada, ao passo que, face aos desgastes desta,
tem-se  um  indesejado  excesso  de  morosidade,  ineficiência  e  onerosidade.  Conjuntura  que,
notadamente por afetar a garantia do devido e efetivo acesso à justiça, viola, por conseguinte, a
própria dignidade humana, ao desamparar os indivíduos em suas necessidades essenciais. 

Neste deslinde, desponta a acepção por uma necessária desjudicialização, no sentido de se
valorizar  mais  os  meios  alternativos,  ou  os  extrajudiciais,  para  administração  e  resolução  dos
conflitos que insurgem no contexto social. Pois, é também através destes que se alcançará uma
maior efetividade na realização dos direitos e da justiça, além de figurarem como um valoroso auxílio
na busca da tão desejada pacificação social. 
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Neste trabalho propõe-se à abordagem e reflexão acerca da necessidade de mudança da
cultura  e  paradigma  correntes  na  atual  sociedade  brasileira,  para  que,  com  uso  de  noveis
instrumentos,  seja  possível  alcançar  certas  pretensões,  com  foco  na  efetivação  de  direitos,
notadamente quando tidos por essenciais à personalidade. 

Discorre-se,  portanto,  acerca  dos  meios  alternativos  de  resolução  e  administração  de
conflitos,  com  foco  principal  na  mediação  e  conciliação.  No  sentido  de  que,  através  de  tais
mecanismos se faz possível, com maior respeito à autonomia e vontade das pessoas, restabelecer o
diálogo, para composição de soluções voluntárias. Isto garante, de certa forma, maior efetividade no
acesso e realização da justiça, assim promovendo, por conseguinte, a própria dignidade humana. 

Para perfazer o propósito do presente utilizou-se da metodologia de pesquisa bibliográfica em
textos doutrinários para, de forma sintetizada, discorrer e refletir acerca dos pontos neste elencados.

2 MEIOS ALTERNATIVOS: INSTRUMENTOS ADEQUADOS E EFICAZES

A sociedade brasileira tem como praxe, ou até mesmo regra, socorrer-se ao poder judiciário
em todos,  ou pelo menos na grande maioria,  dos problemas e conflitos gerados pelas relações
sociais. Paradigma este que, requer desejáveis e urgentes alterações.

Ora, o vasto acrescimento da complexidade e multiplicidade das relações sociais acaba por
gerar  a  inadequação  e,  principalmente,  a  insuficiência  dos  atuais  meios  e  instituições  que,
majoritariamente, são utilizados, de forma quase engessada, na solução da maioria dos conflitos.
Não há equidade entre o âmago do direito material e a sua realização prática, pois a atual estrutura
é insuficiente na devida aplicação das normas protetivas.

Neste ensejo, junto ao constante desenvolvimento da sociedade, eclode a necessidade pela
busca de procedimentos alternativos ao juízo estatal, menos formais e mais eficazes e adequados
para  a  resolução  efetiva  de  determinadas  questões  sociais.  É  nesse  contexto  que  florescem,
portanto, outras fórmulas de pacificação, as quais se evidenciam principalmente pelos denominados
meios  alternativos  de  resolução  de  conflitos,  dentre  os  quais  se  destacam  a  arbitragem  e  a
negociação, sendo esta representada, principalmente, pela conciliação e a mediação. (MUNIZ, 2004,
p. 35).

Pertinentes, aqui, os termos aduzidos por Patto e Guerra Filho, na seguinte instrução:

Como no conto kaftkaniano, parecemos viver aquele momento em que a dúvida nos assola
quanto  à  possibilidade  de  termos,  de  alguma forma,  qualquer  acesso  à  justiça.  É que se
chegou a tal ponto de complexidade no sistema jurídico como um todo que a cada movimento
desse monumental aparato, é toda sua estrutura que parece se colocar em questão. Dito de
outra forma, já não se está diante de uma porta, mas de um verdadeiro labirinto de armadilhas,
sedições e infortúnios quanto às antigas certezas dos resultados da atuação jurisdicional (2015,
p.23).

Num prisma de melhoria deste cenário projetam-se duas vertentes principais, a primeira na
faceta da reforma processual, com a busca da solução no próprio Judiciário, preconizando-se por
nova estrutura do processo e do próprio Judiciário, como, por exemplo, os assertos do atual Código
de Processo Civil, a concretização dos Juizados Especiais, a instauração da política nacional de
conciliação, entre outros, e, a segunda no enfoque das soluções alternativas, com ênfase para a
solução extrajudicial, visando, por exemplo, o aconselhamento  comunitário  e  a  criação  de  órgãos
comunitários   de  maior  acesso  e participação social. Observa-se, no entanto, que uma via não
exclui a outra, pois, em verdade, são complementares (MUNIZ, 2004, p. 55).
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Categoricamente,  os  meios  de  solução  e  administração  de  conflitos  e  interesses  são
classificados em duas ordenações principais,  quais sejam, os métodos heterocompositivos e os
métodos  autocompositivos.  Tal  classificação  leva  em conta,  essencialmente,  a  configuração  do
agente solucionador, capacitado à possibilidade de decisão, o qual pode revelar-se nas próprias
partes  ou num terceiro,  escolhido  por  aquelas ou não.  Nos meios autocompositvos as próprias
partes  conflitantes  compõem  uma  solução,  como  ocorre,  por  exemplo,  na  conciliação  e  na
mediação,  e,  nos  meios  heterocompositivos  a  solução  imperativa  é  estabelecida  por  terceiro,
escolhido ou não pelas partes, como ocorre, por exemplo, na arbitragem.

Elucidativos os seguintes dizeres de Antonio Carlos Gomes e Ivan Aparecido Ruiz:

Já o prefixo auto significa “ser relativo a si mesmo (próprio)”, assim no contexto empregado de
metodologia de solução de conflitos de interesses, autocomposição refere-se aos meios de
solução  de  conflitos  onde  as  próprias  partes,  por  si  mesmas,  solucionam  a  pendencia
levantada, sem que haja um terceiro ditando uma regra concreta. Isso não significa que não
possa haver um terceiro, até pode, contudo, este não tem a incumbência ditar, de impor uma
solução forçada às partes, mas tão somente de ajudar as partes a encontrarem uma solução
por si  próprias.  São métodos autocompositivos a conciliação, a mediação e a negociação.
Todos são considerados métodos alternativos de solução. Nestes casos, por sua vez, aqui, tem
o que se costuma chamar de método não-adversarial (2015, p.4).

Vislumbra-se, então, nos métodos autocompositivos, maior autonomia e liberdade às partes,
pois suas vontades figuram como elemento central da solução, tendo em vista que, por si mesmas,
direta ou indiretamente, estabelecem as diretrizes elementares da composição.

Notória, nesta tônica, a Resolução nº 125 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ, 2010), que,
além de outras providencias, dispôs acerca da instituição da denominada política judiciária nacional
de tratamento adequado dos conflitos de interesses, no âmbito do poder judiciário. Segundo Iara
Rodrigues de Toledo,  esta foi  instituída “espelhando o modelo do Judiciário Americano,  que na
década de sessenta criou o modelo nominado de Tribunal Multiportas” (2015, p. 212).

Neste ponto,  passa-se a analisar,  especificamente,  os institutos alternativos dos quais se
preocupa o presente. Primeiramente, há de se indicar que, no âmbito jurídico brasileiro, os mais
preponderantes meios alternativos de solução e administração de conflitos são a conciliação,  a
mediação e a arbitragem, que, compõem o instituto da negociação, o qual é tratado por Tania Lobo
Muniz na seguinte forma:

É o processo através do qual as partes se movem das suas posições iniciais divergentes até
um ponto no qual o acordo pode ser obtido. A negociação sempre envolve movimento em
busca de um consenso que é a concordância genuína graças à total coincidência das visões,
das necessidades e dos desejos legítimos dos diversos participantes [...] a negociação é uma
forma de estruturar um processo de comunicação que pode ocorrer por meio da conciliação e
da mediação (2004, p. 35).

Apesar de, no presente, dar-se ênfase maior aos procedimentos de mediação e conciliação,
cabem aqui anotações acerca do instituto da arbitragem, o qual também é uma forma de resolução e
administração de conflitos. Esta desenvolve-se por meio de um processo de negociação no qual as
partes,  em regra,  acordam acerca dos elementos fundamentais,  como as normas aplicáveis,  os
procedimentos e disciplinas a serem seguidos, a questão e objeto da decisão, além da escolha do
árbitro, ou seja, aquele que é investido no poder de decidir “no lugar do ente estatal”. Apesar de as
partes perderem, de fato, o comando sobre a decisão final, mantêm o controle quanto aos tramites
do procedimento estruturador da solução.
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A  conciliação,  que  literalmente  significa  harmonização,  é  também  uma  modalidade  de
resolução  e  administração  de  conflitos,  e  desenvolve-se  principalmente  pela  superação  das
diferenças  entre  as  partes.  Tem  natureza  não  adversarial,  bem  como  caráter  voluntário  e
confidencial. Nesta, as partes participam de forma direta e ativa na busca de um consenso, com a
atuação  complementar  de  conciliador  que  intervém  ativamente,  inclusive  com  formulação  de
propostas, para aproximar e orientar as partes a um possível acordo voluntário e consensual, que
seja o mais equidistante e efetivo possível. (MUNIZ, 2004, p. 36).

Quanto  à  mediação,  tem-se  nos  termos  do  artigo  1º  e  seu  parágrafo  único,  da  Lei
13.140/2015, que é esta também um meio de solução e administração de controvérsias, a qual é
definida  como  “a  atividade  técnica  exercida  por  terceiro  imparcial  sem  poder  decisório,  que,
escolhido  ou  aceito  pelas  partes,  as  auxilia  e  estimula  a  identificar  ou  desenvolver  soluções
consensuais para a controvérsia”.

Em que pese,  por muitas vezes,  haver confusão quanto aos institutos da mediação e da
conciliação, tratam-se de realidades distintas. Em síntese apresentada por Dirceu Pereira Siqueira,
verifica-se que:

A grande diferença entre os dois institutos mora tanto na atuação do terceiro, conciliador e
mediador quanto nos objetivos tencionados com a aplicação de cada instituto. Enquanto aquele
possui liberdade para sugerir alternativas para a celebração do acordo, bem como, deposita o
sucesso do seu trabalho na celebração  do  acordo,  este  exerce  um  papel  muito  mais
complexo, aproximando as partes, para que se escutem e tentem compreender as razões e
motivos do outro conflitante, tudo isso sem a emissão de qualquer juízo valorativo, para que
então as partes encontrem a melhor solução do seu problema. Ressalta-se ainda que o maior
objetivo da mediação não é a celebração do acordo, que poderá ocorrer ou não, mas sim que
as partes consigam restabelecer um diálogo (SIQUEIRA; PAIVA, 2015).

Em acréscimo, observa-se também que, a conciliação apresenta-se, geralmente, como um
procedimento  de  negociação  mais  célere  que  a  mediação,  bem  como,  por  mostrar-se  mais
apropriado  a  estas,  destina-se  principalmente  às  questões  relativas  a  bens  materiais  que  não
envolvam significativos relacionamentos passados, continuidade após a disputa, ou envolvimento
emocional das partes (MUNIZ, 2004, p.36).

De uma fusão dos referidos conceitos, em síntese, extrai-se que, o elemento principal é o fato
de, ao invés de as partes envolvidas figurarem como adversários que transportam a  um terceiro,
que  em  regra  é  o  juiz  estatal,  o  poder  de  firmar  decisão  vinculativa  e  definidora  das  partes
perdedoras  e  vencedoras,  estas,  na  mediação  ou  conciliação,  atuam  de  forma  mais  ativa  e
cooperativa, além de haver maior consideração das conjunturas que envolvem os casos concretos.
Enfim, direcionam-se a posturas solidárias que visam concessões mutuas, e não as de litigantes
intransigentes que buscam vencer a disputa em detrimento de outrem.

2.1 NECESSIDADE PELA SUA UTILIZAÇÃO

Os embates ocorridos diariamente entre pessoas diversas fazem parte da composição de
uma sociedade plural, ou seja, o conflito é um elemento impartível da vida em sociedade. É de se
observar que tais conflitos, em verdade, não atingem apenas a esfera individual das pessoas, partes
envolvidas,  mas  abrangem,  de  forma  ou  outra,  variados  grupos,  ou,  de  forma  mais  ampla,  a
sociedade em geral.

No entanto, e conforme já delineado, diante da praxe, ou regra, de a tudo se socorrer ao
poder  judiciário,  somada ao vasto  acrescimento  da  complexidade e  multiplicidade  das relações
sociais, tornaram-se, de certa forma, inadequados e insuficientes os atuais meios e instituições que,
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majoritariamente,  são utilizados para  solução da grande maioria  dos conflitos.  O que nos leva,
portanto, a um caminho de busca por procedimentos alternativos ao juízo estatal, menos formais e
mais eficazes na resolução efetiva das questões sociais.

Devem estes visar, conforme a obra organizada por Tania Lobo Muniz, variadas classes, na
seguinte constatação:

O que denota que há duas classes de litigantes a serem alcançados: aqueles da litigiosidade
reprimida,  que  não  conseguem  sequer  chegar  aos  tribunais,  pela  diminuta  expressão
econômica de seus conflitos ou pelo baixo potencial ofensivo das infrações que não justificam a
movimentação onerosa da intrincada máquina do Judiciário ou cujo distanciamento social não
motiva a busca da tutela estatal, mas cujos conflitos subjacentes permanecem na sociedade; e
dos litígios reais ou potenciais que se vêem prejudicados pela lentidão e baixa eficiência do
sistema existente e até mesmo  pela inadequação deste à realidade contemporânea (2004, p.
55).

Assim, questionando-se acerca da real necessidade de utilização do Judiciário na infinidade
de questões que envolvem nossa sociedade,  é  possível  constatar  que,  muitas  delas  podem, e
devem, ser resolvidas por outras formas suficientes, principalmente através dos denominados meios
alternativos.

Ressalta-se que o Estado democrático deve possibilitar a concorrência e a participação de
outras pessoas e instituições na resolução de conflitos e realização da justiça. Deve ser efetuada,
portanto, uma verdadeira repartição de atribuições que abarque outros  entes que se apresentem
adequados e eficientes para satisfação das pretensões sociais.

Tais alternativas têm o condão de oferecer os ambientes e condições consentâneos a uma
distinta  atuação,  a  qual,  contrapondo-se  à  arraigada  dependência  social  pela  intervenção
paternalista, exclusivista e de reserva de poder ao Estado, vem formar um novo cenário para melhor
servir a sociedade (MUNIZ, 2004, p. 60-66).

Da conjuntura atual, portanto, figura como um dos principais desígnios da sociedade o projeto
de criação e efetivação de novas formas de administração e resolução de conflitos, para que sejam
alcançadas,  de forma menos amarga e onerosa,  a elucidação das pretensões sociais.  E,  nesta
idealização, devem figurar como nortes principais a cooperação e integração das partes, bem como,
a maior autonomia destas. Neste sentido, também conforme os textos trazidos por Muniz, observa-
se que:

Essa modernização, significa adequar a solução de conflitos ao mundo contemporâneo, a um
mundo globalizado, a um aumento quantitativo e qualitativo de demandas e, em especial, a
uma  necessidade  de  empoderamento,  emancipação  e  atuação  das  liberdades  individuais
(2004, p. 60).

Há de se constatar, portanto, que, o método da negociação, através de seus procedimentos e
instrumentos, é uma das formas mais eficazes de solução e administração de conflitos, pois, em
razão de haver uma maior atuação direta das partes, além de seu envolvimento e colaboração na
composição  da  solução  final,  esta  forma  é  mais  bem  aceita  e  sucedida,  sendo  efetiva  e
voluntariamente  cumprida  na  grande  maioria  das  vezes.  Com  o  uso  destes  instrumentos
implementa-se uma estruturação que nos vocaciona para uma justiça mais simplificada, célere e
efetiva, baseada na proximidade, autonomia e cooperação das pessoas.

Aproximam-se os indivíduos da justiça e a justiça dos indivíduos, através de mecanismos que,
apesar de mais simplificados e menos formais, têm o condão de prevenir, solucionar e administrar
litígios, realizar a justiça, e buscar a pacificação social, principalmente pela implantação de condutas
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menos  adversariais  e  mais  cooperativas,  além,  outrossim,  do  consequente  desafogo  e  da
amenização do colapso aterrorizador  do Judiciário,  que,  nesta esteira,  também se tornará mais
célere  e  efetivo.  Axiomático,  assim,  que  a  adoção  destes  tão  singulares  e  apetentes  institutos
jurídicos, por suas características edificantes, marca muitas qualidades e resultados positivos, que
se mostram vitais ao equilíbrio social.

De toda forma, deve-se assinalar que o direito tem como papel fundamental o atendimento
das necessidades e pretensões das pessoas, notadamente quanto à sua tutela, sendo certo que,
cabe  ao  Estado,  e  à  sociedade,  promover  e  implementar  todas  as  condições  e  instrumentos
necessários  à  integral  efetivação  e  usufruto  dos  direitos  e  garantias  previstos  em  nosso
ordenamento, notadamente no que tange àqueles classificados como direitos da personalidade, tão
estreitamente ligados à própria existência e dignidade humana.

3 MUDANÇAS CULTURAIS E PARADIGMÁTICAS

Primeiramente, enuncia-se, com os ensinamentos trazidos na obra de Tania Lobo e Miguel
Etinger, que, no Brasil, em razão da sua própria colonização, por uma potência ocidental (Portugal),
desenvolveu-se uma cultura de prevalência da resolução de conflitos pelo meio judicial, paradigma
este arraigado no Mundo Ocidental como modelo central de administração de conflitos. Adveio tal
postura,  portanto,  a  integrar  a  cultura  jurídica  brasileira,  que,  então,  passou  a  primar  pela
administração das diferenças por meio de um terceiro, juiz, designado pelo Estado para decidir os
conflitos e promover a pacificação social. Quer dizer, a cultura demandista, ou também denominada
“cultura da sentença”, tão corrente na sociedade brasileira, tem, de certa forma, traços hereditários
enraizados na sua própria formação (POZZATTI JUNIOR; MAILLART; SANTOS, 2004, p. 71).

Indubitável, ademais, a força das influências externas no comportamento humano, podendo
estas moldar indivíduos, ou até mesmo sociedades.  Ao passo que, há de se reconhecer,  neste
aspecto, que os fatores e influencias externos parecem ser mais significativos do que a própria
essência humana no que tange à disposição dos indivíduos, grupos e sociedades na adoção de
determinada  postura.  Considerado,  ainda,  o  grande  volume  de  interferências  sofridas  por  cada
pessoa,  desde o seu nascimento até a sua morte,  a  esculpi-las numa direção ou outra,  o  que
diretamente reflete, também, na forma como está age e se relaciona em sociedade. Neste sentido, o
esclarecedor apontamento, trazido pela obra dos autores acima citados, no seguinte:

Ainda que possam existir certos instintos que são transmitidos de geração em geração, não é
possível afirmar que tais institutos modelem um maior caráter cooperativo ou conflituoso para o
homem moderno.  Há toda  uma  gama de  fatores  externos  (ambientais,  culturais,  políticos,
econômicos, sociais, etc.) que influenciam o comportamento do indivíduo e a sua relação com
os demais integrantes da Sociedade (POZZATTI JUNIOR; MAILLART; SANTOS, 2004, p. 73).

Nesta forma, salienta-se que, não obstante a herança cultural, e as influências externas, que
em nossa sociedade têm um âmago voltado à judicialização, é possível utilizar- se também, mas em
outro sentido, influencias e interferências exteriores para buscar uma nova modulação da sociedade
brasileira, rumo a um novo paradigma de uma postura mais cooperativa, autocompositiva, e menos
judicializada.  Para  tanto,  é  preciso  que  sejam  adotadas  mudanças  em  todos  os  âmbitos  de
formação, notadamente no que diz respeito à educação.

Neste ponto, quanto à composição das grades curriculares dos cursos jurídicos brasileiros, é
pertinente a análise, a qual verificou haver uma homogeneidade na estruturação acadêmica dos
cursos analisados,  e  assim constatou que,  além dos conteúdos obrigatórios e da carga horária
mínima,  estipulada  nacionalmente  pelo  Ministério  da  Educação,  tais  cursos  seguem  uma
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determinada padronização curricular, na qual se constata que os presentes e futuros operadores do
direito ainda vêm sendo ensinados e treinados a conhecer e aplicar o direito primordialmente pelo
meio judicial, que, ainda é apresentado como o instrumento principal de aplicação e realização do
direito material, notadamente através dos processos contenciosos (POZZATTI JUNIOR; MAILLART;
SANTOS, 2004, p. 83-90).

Portanto,  observa-se  que  o  padrão  hodierno  dos  cursos  jurídicos  ainda  contribui  para  a
perpetuação do meio judicial como principal instrumento de realização da justiça. Isto, pois, a grande
maioria das instituições não reserva carga horária, ou a faz em forma ínfima, quanto as disciplinas
referentes à formação,  seja teórica ou prática,  de uma consciência,  e preparo profissional,  pela
utilização de outras metodologias de administração e resolução de conflitos. Assim, não auxiliam na
quebra do paradigma tradicional, bem como, acabam por figurar como obstáculo a uma utilização
mais ativa dos referidos meios.

Nesta questão, apresenta-se primordial o cumprimento da, já citada, Resolução nº 125/2010
do  Conselho  Nacional  de  Justiça  (CNJ),  que,  dentre  outras  disposições,  prevê  a  criação  e
organização de programas para a promoção de ações de incentivo à autocomposição de litígios e à
pacificação social. Mais especificamente, quanto aos seus artigos 5º e 6º, verifica-se o desígnio de
que  seja  propagada  e  valorizada,  tanto  pelo  judiciário  quanto  por  outros  poderes,  entes  e
instituições,  aí  incluídos os cursos de direito,  uma conscientização e formação mais contigua à
necessidade de utilização dos referidos meios alternativos, notadamente a mediação e a conciliação,
para que se direcione um novo paradigma na operação do direito e da justiça em nosso país. Ou
seja, gravita esta em torno da busca pela devida educação e formação dos indivíduos rumo às
desejadas modificações na corrente cultura.

Tal norma deve ser vista,  portanto, como um importantíssimo passo em nova direção, no
entanto, há que se observar:

Se a Resolução n. 125 do CNJ procura estabelecer políticas públicas voltadas principalmente
para  a  educação  dos  agentes,  visando  paulatinamente  promover  uma transformação  cultural  é
também certo que outras ações são necessárias para auxiliar a referida transformação (POZZATTI
JUNIOR; MAILLART; SANTOS, 2004, p. 82).

Logo,  é  imprescindível  articular  e  executar  planos  e  medidas  para  a  formação  de  nova
mentalidade, cultura e paradigma, mais condizentes com a postura pacificadora e cooperativista que
se espera. Nesta atuação se incluem os cursos de direito, os quais devem implementar disciplinas
específicas para capacitação dos futuros operadores do direito quanto aos meios alternativos. Não
será, no entanto, através apenas da alteração das matrizes curriculares ou das práticas do judiciário
que se alcançará a conjuntura desejada, mas sim de um somatório de fatores que devem, numa
forma  coadunada,  consagrar  mudanças  em campos  vários.  Colaciona-se,  da  mesma  obra  dos
autores acima referidos, observação no sentido de que:

Também é relativamente comum, nas Câmaras arbitrais espalhadas pelo Brasil,  se deparar
com  advogados  que  atuam  nos  procedimentos  arbitrais  com  a  mesma  linguagem  e
comportamentos típicos do processo judicial (impugnando excessivamente os atos processuais
e acreditando que ganhar tempo e alongar o processo seja a característica de tal mecanismo
de solução de conflitos). A situação é mais grave, por vezes, em negociações, mediações e
conciliações,  quando o operador do direito  atua com o mesmo comportamento adversarial
próprio  do processo  judicial,  já  que desconhece as características  e  técnicas próprias das
formas  consensuais  de  resolução  de  conflitos  (POZZATTI  JUNIOR;  MAILLART;  SANTOS,
2004, p. 88).

 
Ora,  não basta uma nova estruturação, e a promoção de políticas públicas ou instruções

voltadas ao uso dos meios alternativos, se, não for modificada a própria consciência humana, para
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culminar em uma efetiva e real postura de coesão com o contexto esperado. Não só o ordenamento
deve evoluir e se adaptar a novas realidades, para modernizar e redemocratizar os meios de acesso
à justiça, mas também a própria sociedade, tanto numa conscientização individual quanto coletiva. É
essencial  a  toda  e  qualquer  comunidade,  notadamente  quando  se  configure  numa  perspectiva
democrática, pluralista e igualitária, a efetiva contraposição a modelos intransigentes, sob pena de
desmantelamento de seus próprios valores e princípios medulares. Tal domínio, ademais, extrapola,
em muito, o campo jurídico, a englobar múltiplas e conjuntas ações de composição, num diálogo
pluralista  e  democrático.  Seguindo  os  dizeres  de  Mauro  Cappelletti  e  Bryant  Garth,  esta
transformação:

Originando-se, talvez, da ruptura da crença tradicional na confiabiidade de nossas instituições
jurídicas  e  inspirando-se  no  desejo  de  tornar  efetivos  -  e  não  meramente  simbólicos  -  os
direitos do cidadão comum, ela exige reformas de mais amplo alcance e uma nova criatividade.
Recusa-se  a  aceitar  como  imutáveis  quaisquer  dos  procedimentos  e  instituições  que
caracterizam nossa engrenagem de justiça (2002, p. 8).

Outrossim,  deve-se  pautar  a  busca  pela  realização  dos  interesses  e  pretensões  dos
indivíduos em prol da evolução social, não apenas no que tange à elaboração de novas normas,
mas também quanto à interpretação do ordenamento vigente, em harmonia ao contexto histórico,
social, político e econômico que se apresenta. E assim, numa perspectiva democrática, visa-se a
reestruturação do modelo de relacionamento social, notadamente quanto à aceitação e promoção
dos meios alternativos (MUNIZ, 2004, p. 37-44).

Conquanto seja evidente tal necessidade modificadora, há de se observar a já decorrência de
admiráveis  mudanças,  sobretudo  nestas  últimas  décadas  do  século  XX,  em  razão  de  várias
medidas,  a  exemplo da já referida Resolução 125/2010 do CNJ, a  edição da  Lei  13140/2015,
políticas  públicas,  a  institucionalização  e  regulamentação  dos  meios  alternativos  e  profissões
referentes, dentre outras medidas de primordial relevância, que, levaram a um florescimento destes
instrumentos como fatores complementares ao novo direcionamento esperado.

Faz-se fundamental observar que, o próprio reconhecimento da insuficiência na prestação
jurisdicional,  a proporcionar uma maior aceitação de outros meios para auxílio na realização de
direitos e da justiça, demonstra um grande avanço, de proveito tanto para o Estado quanto para toda
a sociedade.

Contexto este proporcionado por um ambiente mais franqueado, de quadro social axiológico,
fundado, por exemplo, num reconhecimento mais amplo dos direitos humanos, e por conseguinte da
dignidade humana, de aprimoramento da participação democrática, de expansão das liberdades, da
conscientização dos indivíduos no sentido de que a eles cabe dominar as decisões que afetem suas
vidas,  da  necessidade  de  um suporte  social  ético,  da  orientação à  tolerância  das diferenças e
diversidades, bem como outros fatores e circunstancias relevantes e admiráveis, que, demonstram
um novo universo para o futuro próximo (MUNIZ, 2004, p. 56).

A  guisa  de  complemento,  exemplifica-se,  também,  pela  possibilidade  de  as  serventias
extrajudiciais poderem, em determinados Estados nos quais há regulamentação, realizar sessões de
mediação ou conciliação. Neste sentido, tem-se, no Rio Grande do Norte, por conta do Provimento
159/2016 CGJ-RN, que, os tabeliães do Estado podem realizar esta atribuição no âmbito das suas
circunscrições.

Neste ponto, há de se observar que, pela capilaridade das serventias extrajudiciais, as quais
constam em quase todos os municípios do país é viável, com tal atribuição, um grande aumento de
conciliações  e  mediações.  Além do  mais,  porquanto  elaborado  por  agente  público  instrumento
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autentico, dotado de fé pública, e que contêm a vontade das partes, dentro da lei, fomenta-se a
devida segurança jurídica e a desejada prevenção de litígios (RECIVIL, 2016).

De  tudo  o  que  dito,  é  indispensável  seja  conferida,  aos  referidos  meios  alternativos  de
resolução e administração de conflitos, maior notoriedade e concretude nos mais variados espaços.
O  que  compreende  a  atuação  do  Estado,  as  expressões  organizacionais  da  sociedade  civil,  a
atuação de cada indivíduo, na participação cívica em prol da realização cotidiana e verdadeira da
justiça,  e,  de  modo amplo,  em toda forma de administração de litígios  e  efetivação de direitos
(MUNIZ, 2004, p. 63).

Certo  que,  ao  longo  de  cada  atuação,  forma-se  um  elo  na  expansão  dessas  novas
atribuições, o qual, num seguimento comunicacional, orienta-se de um a outro agente influenciando
suas posturas e concepções. Para que, assim, a reflexão social acerca do efetivo acesso à justiça
decorra através de uma compreensão pelo devido reconhecimento jurídico e valorização social do
indivíduo, em uma perspectiva moral e de eticidade social, pois, a essência do reconhecimento é,
basilarmente, moral (NOGUEIRA, 2015, p. 310).

Que seja, portanto, fomentada a esperança de que se torne este um tópico primordial  na
reflexão acerca do acesso à justiça, e efetivação de direitos, notadamente os da personalidade, para
que  sejam reformulados  os  modelos  de  ensino  e  atuação  jurídica,  e,  progressivamente,  sejam
adotadas novas posturas, a formar uma cultura mais cooperativista e menos demandista, pautada
por  métodos alternativos,  notadamente os autocompositivos.  Não é demais esperar,  ainda,  uma
inversão de posições, para que, a decisão imperativa, estatal,  especialmente a determinada por
sentença,  seja  arbitral  ou judicial,  transmude da posição de método principal  para  a  função de
método complementar.

4 CONCLUSÃO

Ainda prevalece, na sociedade brasileira,  uma cultura legada, de preponderância do meio
judicial na resolução e administração de conflitos, bem como na busca pela efetivação de direitos,
realização  da  justiça,  e  pacificação  social.  Infelizmente,  pouco  se  empenha  na  concepção  e
consolidação de meios alternativos, como a mediação e a conciliação.

No entanto, num contexto complexo de relações sociais pautadas no surgimento de novos
conceitos, valores e concepções, ecoa um déficit ocasionado, principalmente, pela insuficiência da
via jurisdicional. Deslinde este que passa a demandar uma reflexão acerca de novos caminhos,
tanto  através  de  uma  reformulação  das  estruturas  usuais  quanto  pela  exploração  de  novas
perspectivas.

Isto pois, tendo em vista a essencialidade de determinados direitos, notadamente aqueles
inerentes à própria existência, personalidade, e dignidade da pessoa, não se pode assentir com uma
postura  ineficaz  e  prejudicial,  que  em  muito  assola  a  todos.  É,  portanto,  necessária  uma
conscientização de que o atual paradigma corrente em nossa sociedade deve ser alterado para que
haja uma maior efetividade na realização das pretensões, garantias, e direitos das pessoas, o que
se faz essencial à sua própria existência digna.

E,  assim,  espera-se  uma  profusão  dos  meios  alternativos  de  resolução  de  conflitos,
notadamente  através da reformulação da cultura,  e  dos paradigmas brasileiros,  em perspectiva
engrandecedora  da  importância,  e  da  maior  adequação,  na  manutenção  do  poder  decisório  e
compositivo nas mãos dos próprios indivíduos envolvidos. Observado que, os conflitos advindos das
relações sociais atingem não apenas as partes, individualmente, mas toda a sociedade em que se
inserem.
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Conjuntura esta que é pretendida principalmente por meio da reeducação e conscientização
da sociedade quanto aos benefícios dos citados mecanismos, o que inclui uma recapitulação das
grades curriculares dos cursos de direito. Há de se constatar, ainda, não ser através de mudanças
pontuais e isoladas que se alcançará este objetivo, mas sim pela composição de diversas medidas,
em variados campos, o que envolve a atuação de múltiplos sujeitos, dos mais diversos setores da
sociedade. Sendo essencial, por óbvio, que tais mudanças não sejam encaradas como meras ideias,
ou até mesmo utopias, o que demanda efetivas e perseverantes atuações práticas.

Ambiciona-se,  assim,  com a mais  genuína esperança,  real  e  profunda transformação em
nossa sociedade para que vigore, num futuro próximo, uma cultura mais cooperativista e menos
demandista,  que se  direcione à  formação de uma cultura  que preze pela  solução negociada e
amigável de conflitos, numa diretriz fortalecedora do ser humano como tal.

Nesta direção se dá um grande passo com a utilização dos meios alternativos de resolução e
administração de conflitos.  Ademais,  é certeiro  que,  a partir  destes renova-se racionalmente  as
expectativas da sociedade, ao passo que, há uma considerável quantia de indivíduos à espera de
uma devida resposta às suas pretensões, as quais poderão ser  amparadas pelo objetivo buscado
na utilização dos referidos meios, que é disponibilizar vias mais céleres, baratas,  adequadas,  e
efetivas para a satisfação das pretensões sociais, o aliviamento do Judiciário, e a pacificação social,
principalmente  no que tange à efetivação daqueles  direitos inerentes à própria  configuração da
pessoa humana.

Por  fim,  e,  não  obstante  a  impar  relevância  e  utilidade  dos  meios  alternativos,  é  de  se
ressaltar  que,  não  se  almeja  apenas  uma  redistribuição  de  demandas,  mas  também,  e
principalmente, evitar-se a ocorrência de litígios devastadores, que em muito afetam a sociedade e o
indivíduo, em sua substancialidade.
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