
 

CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO NO BRASIL 

 

São Paulo é uma das maiores metrópoles do mundo, e como toda 
grande cidade tem problemas dos mais variados. Um dos graves problemas que 
preocupam os paulistanos, pois corrói a saúde da cidade e aprisiona a população 
diariamente é o trânsito desordenado e confuso que suportamos e que todos os dias, 
dificulta e muito o deslocamento dos cidadãos.  

A frota de veículos da cidade de São Paulo está em torno de 
7.308.200 (julho de 2012).  No mesmo período do ano passado a frota girava em torno de 
6.870.497 (julho de 2011). Há quatro anos, no mesmo mês de julho a frota de São Paulo 
era de 6.185.905 (ano de 2008). (<http://www.detran.sp.gov.br/frota/frota_jan.asp>) 

Enquanto que em quatro anos a frota teve um crescimento de 
685.000 veículos, do ano passado para cá tivemos um aumento de mais de 430.000 
veículos. Vivemos um caos no transito de São Paulo, e os especialistas dizem que a 
cidade vai parar num determinado momento, onde o deslocamento por meio de veículo 
automotor será praticamente impossível. 

Congestionamentos gigantescos são comuns em São Paulo, onde 
registrado em 2009 o recorde de índice de congestionamento de 294 km de lentidão, e 
que ao longo da última década chegou a uma média diária de 118 km de vias 
congestionadas. 

Ou seja, todos os dias os paulistanos enfrentam uma média de 
congestionamento de 118 km nos chamados horários de pico da manhã e da tarde, que 
equivale mais ou menos a distância entre a cidade de São Paulo e a cidade de Campinas. 

Entre os anos 2000 e 2008, a velocidade média do trânsito nos 
horários de pico da manhã e da tarde na cidade de São Paulo foi de 19,30 km/h (CET 
(Companhia de Engenharia de Tráfego).  

O tempo médio gasto no trânsito pelos paulistanos para realizar 
todos os deslocamentos diários é de 2h42min. A cada mês, o paulistano passa dois dias e 
seis horas no carro ou no transporte público para se locomover. Os paulistanos perdem, 
em média, 27 dias por ano presos no congestionamento. 
(http://portal.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/infraestruturaurbana/organizacao/0003) 

Os números são assustadores como podemos perceber, e os 
senhores devem estar perguntando, o que o trânsito da cidade de São Paulo tem haver 
com o tema aqui proposto? 

Bem, infelizmente os números astronômicos do trânsito de São 
Paulo não são tão diferentes dos números que encontramos dentro dos Tribunais 
brasileiros. E da mesma forma que os especialistas afirmam que a cidade de São Paulo 
vai parar nos próximos anos se nada for feito para evitar o crescimento da frota e o 
problema de locomoção da população, o Poder Judiciário também vai registrar taxa de 
congestionamento tão elevadas e desastrosas, e não mais vai cumprir com sua vocação 
originária de resolver litígios de forma eficaz.  
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O inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal introduzido 
pela Emenda Constitucional n. 45/04, preceitua – “a todos, no âmbito judicial e 
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 
garantam a celeridade de sua tramitação”.  

A mesma EC n. 45/04, na tentativa de alcançar uma razoável 
duração do processo e dar maior celeridade aos processos, estipulou diversos 
mecanismos como: a vedação de férias coletivas nos juízos e Tribunais de segundo grau, 
a proporcionalidade do número de Juízes à efetiva demanda judicial e à respectiva 
população, a distribuição imediata dos processos, a possibilidade de delegação aos 
servidores do Judiciário para a prática de atos de administração e atos de mero 
expediente sem caráter decisório, a necessidade de demonstração de repercussão geral 
das questões constitucionais discutidas no caso para fins de conhecimento do recurso 
extraordinário, a instalação da Justiça itinerante, as súmulas vinculantes do STF. 

Porém, estas medidas por si só não bastam para garantir razoável 
duração do processo e celeridade processual, e assim importante ressaltar que a 
sociedade não pode depender exclusivamente do Judiciário para solução de suas 
controvérsias, sendo necessário outros meios possíveis para solução de problemas. 

Tendo em vista a constante e crescente precariedade nos serviços 
públicos, se faz necessário desenvolver métodos alternativos de resolução de conflitos, 
que não apenas resolvam demandas, mas também que possam incentivar e facilitar a 
busca pelo direito de forma pacífica e clara, e de fácil acesso a toda população. 

Para entender a dimensão da situação caótica do Poder Judiciário, 
vamos analisar alguns números fornecidos pelo CNJ referente aos anos de 2003, 2007 e 
2010.  

O CNJ apresenta a taxa de congestionamento é um índice que 
corresponde à divisão dos casos não sentenciados pela soma dos casos novos e dos 
casos pendentes de julgamento. Esse indicador mede 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.  
(http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/eficiencia-modernizacao-e-transparencia/pj-
justica-em-numeros/relatorios). 
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PANORAMA DE MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NOS TRIBUNAIS ESTADUAIS NO 
ANO DE 2003 

CASOS NOVOS POR MAGISTRADOS DA JUSTIÇA ESTADUAL 1º GRAU  

Casos novos foram os feitos ingressados e protocolizados na Justiça 
Estadual de 1º grau, em 2003, excluídas: as Cartas Precatórias recebidas, as Execuções 
de Sentença Judicial, os Precatórios Judiciais e RPV’s (Requisições de Pequeno Valor), e 
outros que não comportam decisões judiciais.  

 

        CM         ⇒ Casos Novos por Magistrado 
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CASOS NOVOS POR MAGISTRADOS DA JUSTIÇA ESTADUAL 2º GRAU 

Foram considerados casos novos os feitos originários e recursais, 
ingressados e protocolizados na Justiça Estadual de 2º grau, no ano de 2003, excluídas 
as Cartas de Ordem recebidas e outros que não comportam decisões judiciais;  

 

           CM        ⇒ Casos Novos por Magistrado 

 

TAXA DE CONGESTIONAMENTO DA JUSTIÇA ESTADUAL 1º GRAU 

Casos novos foram os feitos ingressados/protocolizados na Justiça 
Estadual de 1º grau, em 2003, excluídas: as Cartas Precatórias recebidas, as Execuções 
de Sentença Judicial, os Precatórios Judiciais e RPV’s (Requisições de Pequeno Valor), e 
outros que não comportam decisões judiciais. Os casos pendentes de julgamento 
representam o saldo de processos em tramitação na Justiça Estadual de 1º grau, em 
31/12/2002, excluídos os enviados a outros órgãos. Foram computadas todas as formas 
de extinção do processo (ainda que não definitivas em face da recorribilidade);  
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TAXA DE CONGESTIONAMENTO DA JUSTIÇA ESTADUAL 2º GRAU 

Casos novos foram os feitos originários e recursais, 
ingressados/protocolizados na Justiça Estadual de 2º grau, no ano de 2003, excluídas as 
Cartas de Ordem recebidas e outros que não comportam decisões judiciais. Os casos 
pendentes de julgamento representam o saldo de processos em tramitação na Justiça 
Estadual de 2º grau, em 31/12/2002, excluídos os processos enviados a outros órgãos. 
Foram computadas todas as formas de extinção do processo (ainda que não definitivas 
em face da recorribilidade). Não foram computados como Sentença (Sent) os despachos 
de mero expediente. 
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PANORAMA DE MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NOS TRIBUNAIS ESTADUAIS NO 
ANO DE 2007 

 

 

CASOS NOVOS POR CEM MIL HABITANTES 

O indicador de casos novos em função do número de habitantes da 
região tem por objetivo permitir a comparação do fluxo de casos novos que são recebidos 
por cada tribunal, já que os estados contam com uma distribuição populacional bastante 
heterogênea. Verifica‐se que a quantidade de casos novos de cada tribunal foi muito 
diversa, variando de 23.591 casos novos em Roraima até 5.721.639 em São Paulo, e 
essa quantidade tende a ser proporcional ao tamanho da população do estado. 
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A taxa de congestionamento da Justiça Estadual foi de 74% no ano 
de 2007. O maior congestionamento foi no 1º grau, com 80,5%, e o menor na turma 
recursal, com 43%. Analisando cada Tribunal, em diferentes instâncias, esta taxa sofreu 
grandes variações, indo de 7% no Juizado Especial de Tocantins até 98% na Turma 
Recursal do Distrito Federal. 

Os Tribunais de Justiça que apresentaram as maiores taxas de 
congestionamento, considerando‐se os 1º e 2º Graus, as Turmas Recursais e os Juizados 
Especiais, foram Pernambuco (87,2%) e Maranhão (86,9%). Já os que apresentaram as 
menores taxas foram Distrito Federal (44,5%) e Rondônia (32,3%). 

 

 

 

PANORAMA DE MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NOS TRIBUNAIS ESTADUAIS NO 
ANO DE 2010: 
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Ingressaram na Justiça Estadual em 2010, 17,7 milhões de 
processos. O grupo dos maiores tribunais formado por São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais e Rio Grande do Sul é responsável por 62% dos casos novos.  

No 2º grupo composto por onze tribunais de médio porte 
ingressaram 28% dos processos da Justiça Comum ao passo que no 3º grupo, com doze 
tribunais, iniciaram apenas 10% do total de casos novos no período.  
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PRIMEIRA INSTÂNCIA: 

Durante o ano de 2010 tramitaram aproximadamente 61,8 milhões 
de processos na primeira instância, dos quais 46,3 milhões (75%) já estavam pendentes 
de baixa desde o início do ano, e 15,5 (25%) ingressaram naquele ano (tabela 2.11).  

Verifica-se que, entre os 46,3 milhões de processos pendentes, 
quase 23,6 milhões concentram-se apenas nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, o 
que significa que esses dois tribunais são responsáveis por mais da metade do acervo 
nacional da Justiça Estadual.  

É relevante destacar que no TJ-SP, 77 % dos processos em 
tramitação já estavam pendentes no início do ano e no TJ-RJ, 82%. Desse modo, é 
plausível concluir que se apenas esses dois tribunais conseguissem reduzir o volume de 
seus acervos, o total de casos em tramitação na justiça estadual poderia ser reduzido de 
forma significativa.  

Acresce-se que, dos 61,8 milhões de processos em tramitação, 53,5 
milhões estão no 1º Grau de jurisdição (86%) e 8,3 milhões nos Juizados Especiais 
(14%). (Fonte: Justiça em Números 2010) 

Abaixo temos uma tabela fornecida pelo Conselho Nacional de 
Justiça em que são apresentados dados com a movimentação processual dos Tribunais 
Estaduais no 1º Grau de Jurisdição e nos Juizados Especiais, foram registrados a 
quantidade de novos casos, de casos pendentes, total de processos baixados e o número 
de sentenças proferidas. 

 

De forma sintética e geral os Tribunais Estaduais apresentam os 
seguintes números: 
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Tabela Detalhada Movimentação processual no 1º Grau e nos Juizados Especiais em 
2010 

 

 

Do total de 15,5 milhões de casos novos, 11,1 milhões referem-se à 
fase de conhecimento da 1ª instância (72%), 3,3 milhões a execuções extrajudiciais 
iniciadas (21%) e 1 milhão a execuções judiciais iniciadas (7%).  

Já com relação aos casos pendentes, dos 46,3 milhões de 
processos, 21,9 milhões correspondem à fase de conhecimento (47%), 22,2 milhões a 
execuções extrajudiciais (48%) e 2,3 milhões a execuções judiciais (5%).  

Nos processos baixados, a relação entre fase de conhecimento, 
execução extrajudicial e execução judicial divide-se da seguinte forma: 13,2 milhões de 
conhecimento (80%), 2,4 milhões em execução extrajudicial (15%) e somente 854 mil em 
execução judicial (5%). 

Quanto às sentenças, do total de 13,7 milhões, cerca de 9,9 milhões 
foram proferidos na fase de conhecimento (72%), 2,4 milhões na execução extrajudicial 
(18%) e apenas 1,4 milhão (10%) na execução judicial. 
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No 1º Grau de jurisdição, ao final de 2010, atuavam 10.264 juízes e 
127.915 servidores da área judiciária16, gerando a média de doze servidores por 
magistrado em cada tribunal (tabela 2.17). No cômputo do número de magistrados da 1ª 
instância, considera-se a soma dos magistrados exclusivos de 1º Grau e de Juizados 
Especiais, deduzidos aqueles que acumulam função em varas com juizados adjuntos e 
dos magistrados afastados da jurisdição. 
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Gráfico de Taxa de congestionamento na fase de conhecimento do 1º Grau e dos 
Juizados Especiais 
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SEGUNDA INSTÂNCIA: 

 

Em 2010 tramitaram no 2º Grau da Justiça Estadual 3,3 milhões de processos, dos quais 
1,44 milhão já estava pendente de julgamento desde o final do ano anterior (43,6%) e 
1,86 milhão ingressou durante o ano (56,4%). Comparativamente com 2009, apesar de o 
crescimento do número total de processos baixados (9%) ter sido superior ao de casos 
novos (4%), observa-se que ainda ingressaram em 2010 cerca de 152 mil processos a 
mais no 2º Grau da Justiça Estadual em relação aos que foram baixados, ocasionando a 
tendência de crescimento dos casos pendentes para o próximo ano.  

Nesse período, 1,8 milhão de decisões terminativas de processo foram proferidas, ou 
seja, o equivalente a 96% dos processos ingressados. O TJ-SP foi responsável por 28,0% 
dos processos ingressados e 28,3% das decisões, enquanto o TJ-RS, por 21,5% dos 
casos novos, sendo que as decisões representam 22,3% da Justiça Estadual. 

 

 

MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL DE 2º GRAU EM 2010 
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Tabela – Número de magistrados e de servidores da área judiciária no 2º Grau 
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Gráfico – Taxa de congestionamento no 2º Grau 
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Tabela - Força de trabalho total: magistrados e servidores 
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MÉDIA DIÁRIA APROXIMADA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS EM 1º GRAU  

POR COMPETÊNCIA NO ESTADO DE SÃO PAULO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2012 

 

 

  Total de processos distribuídos            14.456 

 

DEIJ – Departamento de execuções da Vara da Infância e Juventude 

SAF – Serviço de Anexo Fiscal 

 

14.456 x 22 dias = 318.032 

318.032  2071 magistrados = 153 
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MÉDIA DIÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2012 DE DISTRIBUIÇÃO DE 
PROCESSOS EM 2º GRAU POR COMPETÊNCIA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

O total de processos distribuídos por relator no primeiro semestre de 
2012 foi de 310.027 e dividindo pelo numero de desembargadores temos um total de 710 
processos por relator. 

 

310.027  437 = 710 processos 
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Para ter uma ideia concreta desses números absurdos que 
acabamos de ver, tomei a liberdade de fazer um simples cálculo aritmético com os 
processos existentes em uma das Varas do Estado de São Paulo. 

Tomei por base a Vara de Execução Fiscal da Fazenda Municipal 
que tem hoje cerca de 1.500.000 de processos em andamento, e possui cinco 
magistrados despachando e sentenciando. 

Vamos supor que para julgar cada processo cada juiz despenderá 
uma hora de trabalho, e que o mesmo faça uma carga horária de 14 horas diárias, vamos 
encontrar o seguinte resultado: 

 

 

1.500.000 (processos)   5 (juízes)  300.000 processos por juiz 

300.000 (processos)  14 horas de trabalho (diário)  21.429 dias 

21.429 dias  30 dias  715 meses 

715 meses  12 meses  59, 58 anos 
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Portanto, somente para julgar os processos até hoje distribuídos na 
Vara de Execução Fiscal da Fazenda Municipal, cada juiz designado levaria quase 60 
anos. 

 

MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO COMO MEDIDAS ALTERNATIVAS DE SOLUÇÃO DE 
CONFLITOS 

Todos estes números são assustadores e nos faz questionar sobre 
formas alternativas de resolução de conflitos, e a necessidade de utilizar ferramentas 
úteis e benéficas à sociedade para composição das partes, visando a redução de 
litigiosidade dos conflitos e a solução dos problemas apresentados. 

Com a diminuição de processos, haverá maior celeridade daqueles 
que se acham em tramitação, viabilizando maior acesso à Justiça e assegurando mais 
efetividade na entrega da tutela jurisdicional. 

Ao Conselho Nacional de Justiça, como atribuição precípua, foi dada 
a função de estabelecer uma política pública de tratamento adequado dos conflitos de 
interesses, estimulando e determinando uma ampla utilização, em todo o país, dos 
MASCs (Meios Alternativos de Solução de Conflitos).  

E cabe ao Poder Judiciário, pelo CNJ, organizar os serviços de 
tratamento de conflitos por todos os meios adequados, e não apenas pela adjudicação de 
solução estatal em processos contenciosos, cabendo-lhe, de modo especial, 
institucionalizar, em caráter permanente, os meios consensuais de solução de conflitos de 
interesses, como a conciliação e a mediação.  

A instituição de tal política pelo CNJ, além de criar um importante 
polo de litigiosidade, estimulará, no âmbito nacional, o nascimento de uma nova cultura, 
não somente entre os profissionais do direito, como também entre os próprios 
jurisdicionados, de solução consensuada dos conflitos.  

Com tal postura, angariar-se-á maior coesão social e haverá, 
certamente, importantes mudanças na sociedade, que vai desde a formação universitária 
de profissionais com orientação mais pacificada do que litigiosa. 

A Resolução nº 125 de 29 de novembro de 2010 institucionalizou a 
Politica Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito 
do Poder Judiciário, cujos pontos mais importantes podemos citar: 

1. Atualização do conceito de acesso à Justiça, como acesso a uma ordem jurídica 
justa, não apenas aos órgãos do Judiciário; 

2. Direito de todos os jurisdicionados à solução dos conflitos de interesses pelos 
meios mais adequados a sua natureza e peculiaridade, inclusive com a utilização 
dos mecanismos alternativos de resolução dos conflitos, como a conciliação e a 
mediação; 

3. Disseminação da cultura da pacificação, com apoio do CNJ aos tribunais, na 
organização dos serviços de tratamento adequado dos conflitos, e com a busca da 
cooperação dos órgãos públicos e das instituições públicas e privadas da área de 
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ensino, para a criação de disciplinas que propiciem o surgimento da cultura da 
solução pacífica dos conflitos de interesses; 

4. Estruturação da utilização dos MASCs (Meios Alternativos de Solução de 
Conflitos), a partir de um Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução 
de Conflitos nos tribunais, e de Centros Judiciários de Solução de Conflitos e 
Cidadania por toda a sua abrangência jurisdicional; 

5. Cursos de capacitação, treinamento e aperfeiçoamento de mediadores e 
conciliadores, com observância dos parâmetros estabelecidos pelo CNJ; 

6. Banco de dados para avaliação permanente de cada Centro Judiciário; 
7. Cadastro de conciliadores e de mediadores que atuem nos serviços judiciários. 

Os métodos de solução de conflitos que privilegiam o entendimento 
entre as partes é sempre a melhor forma para que a justiça prevaleça, para isso já temos 
em nosso ordenamento jurídico algumas ferramentas, entre outras encontramos a 
conciliação e a mediação, sendo ambos caminhos seguros de pacificação social. 

A mediação e conciliação são técnicas de negociação assistida de 
conflito, que buscam auto composição entre as partes para solução do problema posto, e 
as decisões tomadas são obtidas com o auxílio de uma terceira pessoa que poderá em 
maior ou menor intensidade, interferir nas tratativas de acordo. São meios consensuais de 
resolução de controvérsias, e que valorizam a autonomia da vontade das partes 
envolvidas na questão, permitindo a intervenção precoce e preventiva para solucionar 
conflitos com qualidade, eficácia, idoneidade e rapidez. 

Conciliação é uma forma de resolução de conflitos na qual um 
conciliador com autoridade ou indicado pelas partes, tenta aproximá-las, compreender e 
ajudar as negociações, resolver, sugerir e indicar propostas ao mesmo tempo que aponta 
falhas, vantagens e desvantagens fazendo sempre jus à composição. 

Em 2008 o CNJ editou a recomendação número 8 para que os 
tribunais planejassem as atividades conciliatórias. Também foi posto em prática o 
programa “Conciliar é legal”, lançado pelo CNJ. 

A conciliação tem suas próprias características onde, além da 
administração do conflito por um terceiro, neutro e imparcial, este mesmo conciliador tem 
a prerrogativa de poder sugerir um possível acordo, após uma criteriosa avaliação das 
vantagens e desvantagens que tal proposição traria a ambas as partes. 

Na conciliação o papel do juiz torna-se tão importante quanto nos 
processos tradicionais, pois além de julgar e manter a justiça ainda se faz necessária a 
função de pacificação mediante as partes para que se mantenham as relações da melhor 
forma possível após o término da conciliação entre as mesmas. 

Mediação é um meio em que um terceiro é chamado para 
acompanhar as partes até a chegada de uma resolução ou acordo, é um meio 
extrajudicial onde as partes são encaminhadas a realizar acordos sem a interferência 
direta do mediador, deixando claro que a resolução direta será sempre das partes, sem 
vínculos com quem mediará. 

Tem a mesma relação jurídica de um contrato em que as partes 
devem estar de acordo com o que for combinado e se responsabilizam pelas alterações 
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no direito. Também deve se tratar de objeto lícito que completará as características 
formadoras de um contrato. 

Será objeto da mediação todo negócio jurídico que não incida em 
sanções penais e que não atente contra a moral e os bons costumes. 

Quando as partes formularem seus acordos e for necessária 
homologação de juiz, serão remetidos ao MP, que avaliará se os mesmos fazem 
preservação de interesses das partes ou de seus filhos, caso não seja vista preservação 
será recusado e deverá fazer um novo pedido, uma nova mediação ou retomar a 
continuação do processo. 

O campo de aplicação pode abranger conflitos comerciais, 
empresariais, civis, familiares, trabalhistas e internacionais. Compõe uma área muito 
grande de aplicação, o que o torna extremamente versátil. 

Por lidar diretamente com casos cuja carga emocional é elevada, a 
mediação se tornou mecanismo propicio e mais maleável ao tratar dos conflitos, com 
inúmeras vantagens para aqueles que são hipossuficientes e para a população em geral. 
As partes decidem o conflito com base na vontade mutua e com autonomia, sem 
interferência de terceiros, pois não há autoridade nas interferências do mediador, mas tão 
somente uma mediação do conflito. 

O mediador, profissional do Estado ou da iniciativa privada, pode ser 
indicado pelo juiz da causa, e suas características principais são a neutralidade ao 
estabelecer o que foi acordado pelas partes, a não autoridade ao impor uma decisão às 
partes e ter conhecimento de que as partes não chegaram a um acordo completo até que 
cada um aceite todos os termos expostos. 
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CONCLUSÃO 

A morosidade do Poder Judiciário, reflexo da quantidade 
astronômica de demandas em tramitação em todas as esferas judiciais, da estrutura física 
e tecnológica deficiente dos Tribunais, não tem permitido o acesso à justiça e a resolução 
dos conflitos, clamando por mecanismos que ofereçam maior eficiência, rapidez e custos 
mais baixos. 

Tanto a Mediação como a Conciliação, que têm por objetivo 
construir o consenso das pessoas sobre um determinado problema, são instrumentos que 
visam ao restauro da relação social e à solução do conflito com vista à pacificação social.  

Por um lado a Conciliação tem nos acordos o seu objetivo maior, e 
por outro, a Mediação privilegia a desconstrução do conflito e a consequente restauração 
da convivência pacífica entre pessoas. 

Por tudo isso, temos um grande desafio de incentivar e fomentar o 
interesse por essas formas de solução dos conflitos, e apesar de não haver indicadores 
oficiais de quantas causas são resolvidas por meio da conciliação ou mediação, temos a 
convicção de que atualmente estes instrumentos são mais eficazes, rápido e com custo 
bem mais barato para as partes e para o Estado. 

As pessoas almejam uma solução definitiva do conflito, sem que isso 
acarrete prejuízos às partes, mas que se mostre mais benéfica que a decisão que seria 
emanada se o litigio fosse decidido em juízo, em um processo cuja tramitação observasse 
toda técnica inerente das demandas judiciais. 

Assim, a conciliação e a mediação agem não só na solução, mas 
também na prevenção de litígios, evitando que as demandas perdurem por anos na 
Justiça sem uma solução. Portanto, são instrumentos de aceleração e otimização da 
resolução de conflitos, com função pacificadora e visando o interesse das partes 
envolvidas no problema posto.  

Dessa forma, há de se entender que Conciliar é Legal, pois é preciso 
dialogar para buscar à solução de conflitos, e muitas vezes necessário ceder para chegar 
à solução e consequente pacificação social, e nesse sentido é importante que o Poder 
Judiciário, os membros do Ministério Público, Procuradores do Estado, Advogados, entes 
públicos e operadores do direito incentivem e façam opção por estes instrumentos legais.  

Importante entender que o papel do Judiciário também é contribuir 
no desafio de preencher o vazio entre legislação e realidade vigente, discutindo os 
problemas e buscando soluções coerentes e claras, que saiam do papel para integrar a 
realidade da sociedade. 

 

É da natureza humana perder energia toda vez que se sente 
satisfeito com uma determinada situação, se rendendo à tranquilidade, ao repouso e a 
acomodação pelo estado em que as coisas se encontram. 
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Por isso, a satisfação nos limita, na medida em que nos transporta 
ao comodismo e a letargia, enquanto que é da insatisfação que surge à vontade de 
aperfeiçoamento, buscando o novo querer e ter, bem como procurando novas conquistas, 
novos desafios.  

 

Quando um bom filme acaba... ou quando terminamos de ler um 
bom livro....... 

          

A insatisfação com as situações postas nos conduz a persistência, 
almejando novos horizontes, nos tirando de situações confortáveis e lugares comuns. A 
insatisfação conduz o indivíduo a observar as próprias falhas e limites, aprendendo a 
conhecer melhor às situações para evoluir.  

É com esse espirito de insatisfação que a sociedade como um todo 
deve orientar-se e buscar resolver os problemas aqui apresentados, desenvolvendo 
novas formas de solução de conflitos. 

Quero pedir que todos fiquem INSATISFEITOS também. 

 

 

Des. Heraldo de Oliveira Silva 

Presidente da Academia Paulista de Magistrados 


