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RESUMO 

No marco sócio-político brasileiro, com a entrada em vigor da Constituição da 

República Federativa do Brasil, em 1988, ocorre uma conferência vultosa de poderes 

constitucionais ao Poder Judiciário, a fim de que este atue como fiador da democracia e 

garantidor dos direitos fundamentais. Na realidade, tem-se explicitamente um quadro de 

disfuncionalidades do Poder judicante, isto é, há uma diferença abissal entre o que o 

Poder Constituinte positivou na Carta Maior e a atividade jurisdicional que, de fato, o 

Judiciário presta, à luz das possibilidades jurídicas e fáticas observáveis na concretude 

histórica. Segundo os dados do Conselho Nacional de Justiça, há mais de 92,2 milhões 

de processos em tramitação no Poder Judiciário Brasileiro. Na Justiça Federal, tramitam 

mais de 11,5 milhões de processos, envolvendo questões vitais da cidadania (habitação, 

previdência, saúde, educação, etc.). Assim, revisita-se o princípio do devido processo 

legal, com alicerce no princípio da fraternidade e no jus-humanismo normativo, para 

apontar a conciliação como uma grande alternativa para o acesso e a saída da Justiça 

Federal brasileira. 

Palavras-Chave: Conciliação. Jus-humanismo normativo. Princípios da fraternidade e 

do devido processo legal. Justiça Federal. Primeira Região. Acesso e saída. 
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ABSTRACT 

When the 1988 Brazilian Constitution came into force, a new social-political boundary 

was established, conferring to the judiciary branch a huge number of constitutional 

powers, in order to allow it to act as a guarantor of democracy and fundamental rights. 

 In fact, there is an explicit framework of dysfunctionalities in the judicial power, i.e., 

there is a vast difference between what was written in the Constitution and the judicial 

activity provided by the Judiciary branch, considering the legal possibilities and facts 

historically observed. According to data from the National Council of Justice, there are 

more than 92.2 millions pending cases in Brazil. In the Federal Courts, there are more 

than 11.5 million cases, involving paramount questions related to citizenship (dwelling, 

social security, health, education, etc). Therefore, the due process clause is revisited, 

founded in the principle of fraternity and Normative Legal Humanism, in order to find 

out mediation as a great alternative to resolve disputes in the Federal Courts in Brazil. 

Keywords: Conciliation. Normative Legal Humanism. Principles of Fraternity and  Due 

Process of Law. Federal Justice. First Circuit. Access and Egress. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho nasceu das seguintes perplexidades: o princípio da 

fraternidade é uma categoria jurídica? Em caso positivo, como viabilizá-lo no Sistema 

Justiça e quais suas implicações com os demais princípios constitucionais envolvidos? 

Pode ser aplicado também no Direito Penal?  e no âmbito da Justiça Federal? 

A trilha proposta tem início com a mais antiga indagação do Direito: 

dentre as várias clássicas teorias do Direito, é possível assegurar, de forma coerente, a 

aplicação de somente uma delas e sustentar a sua validade e completude para todos os 

ramos jurídicos? 

Propõe-se, com efeito, ligeiramente, o percurso pelo jusnaturalismo, pelo 

positivismo e pelo realismo jurídico, e opta-se pelo adensamento proposto pelo jus-

humanismo normativo. 

Em seguida, será abordado o caráter jurídico do princípio da fraternidade 

e seu reconhecimento no rol dos direitos humanos e na positivação da legislação 

alienígena e no texto constitucional brasileiro, desde o seu preâmbulo. 

Com essa estruturação, serão examinadas as dimensões do princípio do 

devido processo legal, dando-lhe nova roupagem em face do chamado 

constitucionalismo fraternal. 

Após esse itinerário, será analisada a conciliação, como expressão do 

sobreprincípio da fraternidade e como meio alternativo de solução das controvérsias 

judiciais ou pré-processuais, com a finalidade de articular a cultura do 

diálogo/conciliação, na qualidade também de corolário concretizador do princípio do 

devido processo legal na República brasileira. 

Aliás, não se pode falar em conciliação (gênero) ou mediação (espécie), 

sem antes reencontrar o pensamento de um dos maiores Filósofos do Direito da 

América Latina, Luís Alberto Warat, argentino mais baiano e brasileiro.  

Nessa linha de raciocínio, para conciliar/mediar, como para viver, é 

preciso sentir o sentimento. O conciliador/mediador não pode se preocupar por intervir 

no conflito, transformá-lo. Ele tem que intervir sobre os sentimentos das pessoas, ajudá-
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los a sentir seus sentimentos, renunciando à interpretação. Os conflitos nunca 

desaparecem, se transformam; isso porque, geralmente, tentamos intervir sobre o 

conflito e não sobre o sentimento das pessoas. Por isso, é recomendável, na presença de 

um conflito pessoal, intervir sobre si mesmo, transformar-se internamente , então, o 

conflito se dissolverá (se todas as partes comprometidas fizerem a mesma coisa). 

O agente da conciliação deve entender a diferença entre intervir no conflito e nos 

sentimentos das partes. O conciliador/ mediador deve ajudar as partes, fazer com que 

olhem a si mesmas e não ao conflito, como se ele fosse alguma coisa absolutamente 

exterior a elas próprias. 

Assim, a conciliação é um processo que resgata a sensibilidade das 

pessoas, que recupera o crescimento interior para poder agir na resolução dos conflitos.  

Será examinada, logo após, a experiência da Justiça Federal da Primeira 

Região, com dados oficiais e com a demonstração da consolidação da conciliação no 

âmbito cível. Neste ponto, apontaremos a conciliação pré-processual como a melhor 

forma para a solução dos conflitos sociais, com o registro de que tal via não é 

exclusividade do Poder Judiciário. Seu protagonismo pertence à sociedade. Os litigantes 

tornam-se parceiros. Chegar-se-á, por fim, ao exame da possibilidade de aplicação, ou 

não, do princípio da fraternidade no Direito Penal.   

O tema em debate  é, no mínimo, instigador. Não se pretende, é lógico, 

exaurir a matéria, mas apenas fazer uma provocação inicial. 
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1  VISTA D’OLHOS SOBRE O JUS-HUMANISMO NORMATIVO 

 

O conceito de Direito continua sendo disputado por diversas linhas 

filosóficas. Para que se possa compreender a opção feita neste trabalho, pelo jus-

humanismo normativo, é necessário, preliminarmente, tecermos brevíssimas referências 

às três linhas filosóficas clássicas: jusnaturalismo, positivismo e realismo jurídico. 

Para o jusnaturalismo, “no momento da concretização do Direito, 

devem-se pautar as decisões nos valores superiores, oriundos da natureza humana e esse 

direito é antecedente ao direito positivo. O homem vive em sociedade com normas 

positivadas mas independentemente segue uma ordem natural e imutável pautada pelo 

senso de justiça.” (MATSUSHITA, 2012, p. 30). Existem, pois, regras/princípios que 

independem da norma jurídica estatal. São direitos naturais ou morais  que existem em 

qualquer sistema normativo, histórico ou positivo. 

Nessa ordem de idéias, existe um direito natural, diverso do direito 

positivo, que tem validade em si  e  prevalência sobre o direito posto. 

Para Gustavo Radbruch, os traços essenciais do direito natural são os 

seguintes: “ primeiro, oferece juízos, de valor jurídico que são determinados quanto ao 

conteúdo; esses juízos de valor, conforme sua fonte – natureza, revelação, razão -, têm 

validade geral e são invariáveis; são também acessíveis ao conhecimento; e, uma vez 

conhecidos, têm primazia sobre os direitos positivos que lhe são opostos: o direito 

natural rompe o direito positivo.” (2010, p. 25) 

Assim, a fundamentação do jusnaturalismo tem a versão divina: os 

direitos naturais são as leis estabelecidas pela vontade de Deus, revelada aos homens 

(teológica); a vertente em sentido estrito: co-natural a todos os seres animados (direitos 

instintivos – necessidade  de ordem física) – dinâmica do próprio universo; e a versão 

racional: os direitos naturais são ditados pela razão humana. Há, ainda, São Tomás de 

Aquino, que construiu a versão racionalista dos direitos naturais na doutrina cristã, sob 

o fundamento de que  o direito natural é a ordem imposta por Deus, que se encontra 

presente na razão do homem. 

Aliás, no tema, o Professor Ives Gandra Martins, de forma didática, 

entende que o homem nasce com certos direitos, que não vem a receber por mera 

repetição de fatos históricos que os valoriza, mas tal repetição decorre do 
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reconhecimento de sua inerência. Por tais razões, tais direitos são imutáveis e não 

circunstanciais (1987, p. 18). 

Já o Ministro Ives Gandra Martins Filho, em sua tese de mestrado, chega 

a justificar a legitimidade do próprio Direito Positivo no Direito natural e na 

Democracia, cabendo à jurisprudência exercer o papel de adaptação das leis positivas ao 

ideal de Justiça. “As leis se legitimariam quando seus comandos espelhassem a 

JUSTIÇA, estabelecendo o que a cada um pertence. Sendo os bens atribuídos às 

pessoas pela NATUREZA ou mediante convenções, teríamos um duplo fundamento de 

legitimidade para as normas legais, conforme seu âmbito: O DIREITO NATURAL, 

para as normas primárias de convívio social, referentes aos direitos que naturalmente 

pertencem ao homem, e a DEMOCRACIA, para as normas secundárias, concernentes 

aos direitos decorrentes de convenções sociais (...). Tendo em vista as inadequações da 

lei positiva ao Direito natural, ou a injustiça decorrente de desvios e contigências do 

processo democrático, cabe à JURISPRUDÊNCIA o papel de adaptadora das leis 

positivas ao ideal de Justiça, mediante atividade interpretativa que admite a função 

CRIADORA e legitimadora do DIREITO que antes havia saído espúrio de sua fonte 

original.”(1992, apresentação). 

Mais recentemente, pode-se afirmar que o direito natural foi 

redescoberto, através dos chamados direitos humanos, que assumiram seu papel 

transformador. 

Nessa linha de raciocínio, lembra o querido professor Willis Santiago 

Guerra Filho, que se concebe “direitos cujo sujeito não é mais o indivíduo nem a 

coletividade, mas sim o próprio gênero humano, como é o caso do direito à higidez do 

meio ambiente e do direito dos povos ao desenvolvimento” ( 2005, p. 46) 

De outra parte, negando a existência do direito natural, o positivismo 

defende que uma regra pertencerá ao sistema jurídico, criando direitos e obrigações para 

os seus destinatários, desde que emane de uma autoridade competente para criação de 

normas e desde que seja gerada de acordo com o procedimento previsto legalmente para 

edição de novas normas, respeitados os limites temporais e espaciais de validade, assim 

como as regras que resolvem as chamadas antinomias. Nessa perspectiva, o Direito é 

uma ciência que se constitui como um sistema de normas coativas, alicerçado em uma 

norma fundamental e na lógica sistemática das demais normas jurídicas (HANS 

KELSEN, 1999).  
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É verdade que os próprios teóricos do positivismo jurídico divergem 

bastante sobre o fundamento de validade da norma jurídica. Para uns, os fatos sociais 

definem o Direito; para outros, a vontade do legislador ou a vontade do aplicador do 

direito ou a eficácia social, ou, ainda, o reconhecimento pelas autoridades e pelos 

cidadãos ou, por fim, a existência de uma norma pressuposta. 

Por sua vez, o construtivismo lógico-semântico, de raiz juspositivista, 

entende que tudo é linguagem ou, como bem disse Wittgenstein, em seu Tractatus 

Logico-Philosophico (1995), "os limites da minha linguagem são os limites do meu 

mundo". Nesse contexto, a interpretação deixa de assumir o papel de técnica de extração 

de sentido dos textos, sob o prisma da filosofia da consciência, e assume o papel de 

verdadeira construtora dos objetos, que passam a só existir quando expressos através de 

linguagem. Texto é linguagem. 

A construção do sentido dos textos jurídicos, na visão extraordinária de 

Paulo de Barros Carvalho (2011), se faz através de quatro planos: o plano S1 é o 

chamado plano dos significantes, ou do suporte físico (ex. o texto de lei), onde há um 

dado objetivo – a materialidade física da linguagem – que será analisada pelo intérprete, 

para dar início à interpretação (toda interpretação tem início em um dado objetivo 

significante); o plano S2 é o plano das significações dos signos constantes no suporte 

físico – é um plano intermediário entre o suporte e o mínimo deôntico – onde há 

também a construção de proposições jurídicas dotadas de um mínimo semântico; no 

plano S3 é que as proposições vão se articular, constituindo normas jurídicas dotadas do 

esquema deôntico mínimo e irredutível (na forma "hipótese => consequência"), 

podendo, a partir daí, regular condutas; por fim, no plano S4 irão se estabelecer as 

relações de coordenação e subordinação entre as normas construídas no plano S3, dando 

ares de sistema ao conjunto das normas jurídicas. 

O realismo jurídico é uma linha filosófica surgida nos Estados Unidos 

na primeira metade do século XX, que centraliza o estudo do direito na atuação do juiz, 

considerando o Direito aplicado concretamente – e não a moral, a justiça ou as normas 

jurídicas, o objeto central de pesquisa do jurista. 

O realismo jurídico entende que a ciência do Direito deve se ocupar de 

duas grandes questões: o que o juiz decide em determinado caso, e o que ele irá decidir 

em uma situação sobre a qual ele ainda não se pronunciou? 
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Com efeito, os realistas sustentam que o Direito é fruto de decisões 

judiciais, e a ciência do Direito deve se ocupar tanto em analisar decisões judiciais 

tomadas (direito presente) quanto em prever como certas questões serão decididas 

(direito provável). A norma é apenas uma referência a partir da qual o juiz, em face de 

um caso concreto, irá dizer o que é o Direito.  

No tópico, Thiago Matsushita (2012) defende um fator de balanceamento 

do realismo. Incrementa o círculo que envolve o realismo jurídico, colocando a doutrina 

como elemento participante dessa aplicação do Direito. Assim, o Direito passaria a ser 

fruto da doutrina produzida pelos magistrados e pela academia. 

Acontece que, dentre as várias teorias do Direito conhecidas, não é 

possível assegurar, de forma coerente, a aplicação de somente uma delas e sustentar a 

sua validade e completude para todos “os ramos do Direito”. 

A propósito, nessa discussão do natural vs positivo, o festejado Mestre 

Português,  Paulo Ferreira da Cunha (2009, p. 141)., recorda que há alguns graves erros 

a evitar: “o pensar-se que o Direito natural pode passar sem o positivo e vice-versa; ou 

o cuidar-se que o primeiro é bonzinho e o segundo é pérfido; o de crucificar a lei, 

idilicamente pensando que se pode passar sem ela, ou que o Direito Natural a 

proscreve ou minimiza de algum modo. Importa erradicar tamanha confusão: o 

jusnaturalismo apenas considera (e não é pouco) que a lei injusta não é lei, não é 

Direito. Mas daí automaticamente se pregar a desobediência vai uma enorme e quase 

intransponível distância: recusar  alei só poderá fazer-se se daí não advierem males 

maiores. Por outro lado, não é lei injusta qualquer determinação pelo simples e 

caprichoso facto de não agradar ou convir ao senhor A ou ao grupo B. A injustiça da 

lei deve, desde logo, traduzir-se na violação de algum dos três preceitos jurídicos, 

características internas das normas jurídicas (viver rectamente, não prejudicar 

ninguém, atribuir a cada um o que é seu).”  

 

 Nessa linha de pensamento, o homem moderno encontra-se infelizmente 

cada vez mais desprovido de meios técnicos e axiológicos capazes de servirem a um 

juízo sobre a justiça das normas. E não se cogita apenas de injustiça absoluta, como as 

normas de segregação racial ou de gênero evidenciam, mas também a chamada injustiça 

social, por intermédio de leis que abram as portas a exploração desenfreada. “A 

verdade, porém, é que o Direito não pode virar as costas ao problema da Justiça, seja 
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ela em que dimensão for. E os tempos actuais de crise provam que um Direito cego ou 

distraído já não é Direito. Pode até volver-se em anti-Direito, porque demasiadamente 

injusto, quer por acção, quer por omissão.”(Cunha, 2009, p. 142). 

A partir de tal constatação, um grupo de juristas brasileiros, inspirados 

no mexicano Eduardo Garcia Máynes – intersecção de três círculos, onde o primeiro é o 

direito positivo, o segundo o direito natural e o terceiro o realismo jurídico – e no 

francês Michel Villey1, passou a desenvolver o chamado jus-humanismo normativo.  

Tal corrente filosófica, criada pelo Professor Ricardo Sayeg e 

sistematizada por ele e pelo Professor Wagner Balera, defende que a decisão mais justa 

é aquela que acontece da intersecção do texto (direito positivo) com o metatexto 

(realismo jurídico, incrementado o círculo com a doutrina) e o intratexto (direitos 

humanos). 

Surgiu na disciplina Direito Econômico da PUC-SP: “é necessário 

formular uma teoria jus-humanista de regência jurídica da economia e do mercado que, 

sem abominar este último e, pelo contrário, recomendando-o, proponha-se a estruturar 

um direito planetário imanente, consagrador do Planeta Humanista de Direito.” 

(SAYEG; BALERA, 2011, p. 17). 

Todavia, por sua característica universal e transversal, a teoria do jus-

humanismo normativo deve ser aplicada como teoria geral do Direito. Baseando-se 

sempre nos direitos humanos imanentes de uma sociedade fraterna, o jus-humanismo 

normativo vem resgatar a fraternidade (seres humanos livres, iguais, mas, sobretudo, 

irmãos), que é seu marco teórico. 

A grande novidade desse novo olhar é não excluir, mas, sim, agregar o 

que de bom há nas vertentes do jusnaturalismo, do positivismo e do realismo jurídico. O 

jus-humanismo normativo reconhece, portanto, uma multidimensionalidade que deve 

ser levada em consideração no momento da concretização do Direito, com o objetivo 

claro de satisfação integral do ser humano, correspondente especialmente à dignidade da 

pessoa humana em suas dimensões objetivas da democracia e da paz. 

Nessa ordem de idéias, Luís Alberto Warat, possuidor de um pensamento 

pulsante e autêntico, provocador e inquieto,  sempre questionou o mundo jurídico sobre 

as suas verdades construídas, suas certezas inabaláveis. Provocou e abalou as certezas 

                                                 
1 Notadamente em sua obra “O Direito e os direitos humanos” (2007). 
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da gramática instituída do universo jurídico, influenciou gerações e aproximou, 

inclusive, o Direito da arte e da poesia. 

O Direito não pode mais ser analisado apenas em cada um dos grandes 

modelos de teoria do direito, mas deve ser refletido em um sistema complementar que 

possa viabilizar o adensamento e evoluir em cada corrente filosófica inclusive. 

 



 

 

19

2  O PRINCÍPIO DA FRATERNIDADE COMO CATEGORIA JURÍDICA 

 

A Revolução Francesa de 1789 recepcionou a liberdade, a igualdade e a 

fraternidade como princípios universais, que influenciaram e vão continuar 

influenciando as instituições, as normas jurídicas e os ideais no mundo contemporâneo. 

A sociedade hodierna convive, pois, com a dicotomia dos valores 

liberdade e igualdade e não questiona sua ambientação jurídica. Já a fraternidade 

tornou-se um princípio esquecido do Direito, como esclarece o festejado filósofo 

italiano Antonio Maria Baggio (2009).  

Nesse sentido, “da tríade francesa, obtiveram relevância jurídica 

exclusivamente a liberdade, com os direitos fundamentais dela decorrentes (direitos 

civis e políticos) e a igualdade, também na condição de princípio constitucional e os 

conseqüentes direitos sociais, econômicos e sociais, exigência do Welfare State” 

(MACHADO, 2013, p. 64). 

Provavelmente, o esquecimento da fraternidade como categoria jurídica 

decorreu da clássica característica da norma jurídica: força coercível, pois é evidente 

que a fraternidade é livre, espontânea e não pode ser imposta. 

Todavia, tal panorama de esquecimento jurídico não pode mais 

prevalecer. As experiências históricas de realização da igualdade à custa da liberdade 

(totalitarismo) ou do sacrifício da igualdade (de oportunidades, inclusive) em nome da 

liberdade (sentido especialmente econômico: mercado) revelam o desastre de uma 

tentativa de transformação social não alicerçada na fraternidade. 

Assim, a redescoberta do princípio da fraternidade apresenta-se como um 

fator de fundamental importância, tendo em vista a complexidade dos problemas 

sociais, jurídicos e estruturais ainda hoje enfrentados pelas democracias ocidentais. 

Nessa linha de raciocínio, após as duas guerras mundiais, surge a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) reconhecendo, com clareza solar, 

em seu art. 1º, a fraternidade como valor universal: 

Todas as pessoas são dotadas de razão e consciência e devem agir em 

relação umas às outras com espírito de fraternidade. 
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Com efeito, a fraternidade não exclui o direito e vice-versa, mesmo 

porque a fraternidade enquanto valor vem sendo proclamada por diversas constituições 

modernas, ao lado de outros valores também historicamente consagrados como a 

igualdade e a liberdade. 

Tanto é que, entre o final do século XX e o início deste século, 

despontaram estudos sobre a fraternidade no campo do Direito, especialmente na Itália, 

na Áustria, na Argentina e no Brasil, aqui com o pioneirismo da doutrina do Ministro 

Carlos Ayres Britto nas obras Teoria da Constituição (2006) e O humanismo como 

categoria constitucional (2007). 

Nessa mesma perspectiva, do Movimento dos Focolares, de inspiração 

cristã, fundado em 1943, em Trento, na Itália, por Chiara Lubich, que vive o 

ecumenismo e proclama a espiritualidade da unidade, nasce uma inundação chamada 

Comunhão e Direito, que objetiva encontrar uma visão do Direito e da Justiça a partir de 

uma estreita relação com os pontos que advêm da mensagem evangélica e da prática 

concreta da “regra de ouro”, presente em todas as grandes religiões (“não fazer ao outro 

o que não gostaria que fosse feito a si”). A fraternidade passa a ser, então, um 

instrumento de transformação social. 

A propósito, disse a saudosa Chiara Lubich: “a fraternidade é a 

categoria de pensamento capaz de conjugar a unidade e a distinção a que anseia a 

humanidade contemporânea.” (LUBICH, 2008). 

No caso brasileiro, a Constituição vigente absorveu os três valores da 

Revolução de 1789 ao registrar como o primeiro objetivo da República Federativa a 

construção de uma sociedade livre (liberdade), justa (igualdade) e solidária 

(fraternidade) – art. 3º. 

Já no Preâmbulo da CF/88, proclamou-se: 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia 

Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, 

destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 

liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade 

e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, 

pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 

comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 

pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a 
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seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL. 

Nesse diapasão, o constitucionalismo moderno pátrio ultrapassa o 

liberalismo (constitucionalismo liberal – dimensão política) e a social democracia 

(constitucionalismo social – dimensão social), enveredando pelo chamado 

constitucionalismo fraternal (ou altruístico). Resgata-se, pois, o direito natural, com raiz 

no humanismo cristão, segundo Nalini (2010, p. 193), e como “virtude da cidadania, 

que supera as fronteiras da pátria ou da nação (cidadania interna), numa perspectiva 

universal da pessoa humana (cidadania global)”, segundo Machado (2013, p. 79). 

No tópico, o Ministro Ayres Britto pondera que o constitucionalismo 

fraternal é sua terceira e última fase. É o constitucionalismo do futuro. Depois que ele 

assumiu uma feição liberal ou libertária, uma função social ou igualitária, agora chega a 

terceira fase, que é a fraternidade, para ombrear todas as pessoas em termos de respeito, 

referência e consideração. Veja-se: 

“(...) Efetivamente, se considerarmos a evolução histórica do 

constitucionalismo, podemos facilmente ajuizar que ele foi liberal, 

inicialmente, e depois social. Chegando nos dias presentes, à etapa 

fraternal da sua existência. Desde que entendamos por 

Constitucionalismo Fraternal esta fase em que as  Constituições 

incorporam às franquias liberais e sociais de cada povo soberano a 

dimensão da fraternidade; isto é, a dimensão das ações estatais 

afirmativas que são atividades assecuratórias da abertura de 

oportunidades para os segmentos sociais historicamente 

desfavorecidos, como, por exemplo, os negros, os deficientes físicos e 

as mulheres (para além, portanto,  da mera proibição de 

preconceitos). De par com isso, o constitucionalismo fraternal 

alcança a dimensão da luta pela afirmação do valor do 

Desenvolvimento, do Meio Ambiente ecologicamente equilibrado, da 

Democracia e até de certos aspectos de urbanismo como direitos 

fundamentais. Tudo na perspectiva de se fazer uma comunhão de 

vida, pela consciência de que, estando todos em um mesmo barco, 

não tem como escapar da mesma sorte ou destino histórico.” ( 2006, 

p. 216) 

 



 

 

22

Com efeito,  uma sociedade fraterna não se limita a ações distributivas 

(plano econômico). É uma sociedade sem preconceitos e pluralista, que busca a 

integração comunitária verdadeira, que é muito mais que inclusão social.  

No dizer de Ricardo Hasson Sayeg, da PUC/SP (2011, p. 101), a 

sociedade fraterna é uma “vindicação constitucional à antropofilia, isto é, uma 

sociedade que supera o antropocentrismo e descola o homem do centro do universo 

para o meio difuso de todas as coisas, estabelecendo, entre todos e tudo uma conexão 

universal, que já vem admitida na mais aceita teoria física do início do universo, a do 

Big Bang, ao reconhecer a partícula elementar que os cientistas apelidaram de 

‘Partícula de Deus’. Essa conexão quanto à vida também está confirmada pela biologia 

na decodificação do DNA.” 

Em suma, vivemos em uma sociedade complexa, multifacetada, que, há 

muito tempo, abandonou a roupa velha da vingança privada. Optamos pelo chamado 

constitucionalismo fraternal (CF/88, art. 3º.) – expressão tão bem defendida, como 

visto, no Brasil, pelo ex-Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro-Poeta Britto, 

em que os princípios da fraternidade, da solidariedade e da paz são valores 

indispensáveis. 

A mudança de paradigma, de cultura, não é fácil. O processo de 

satanização de pessoas e/ou de instituições me faz lembrar SARTRE: “o inferno é o 

outro”, que, na verdade, quer dizer, “o inferno é o ego”, pois o outro é a diversidade, a 

mundividência, seu peculiar modo de conceber e praticar a vida. É necessário, portanto, 

como diz Britto, ocorrer “o eclipse do ego” para surgir a luz. 

Assim, precisamos de um sistema de justiça eficiente e célere, que 

acompanhe as transformações sociais, mas que, ao mesmo tempo, garanta os direitos 

humanos fundamentais, propiciando sempre a abertura para uma sociedade fraterna.  

Efetivamente, a Carta Política de 1988 consagrou a fraternidade como 

categoria jurídica. Logo, cabe aos operadores do Direito dar aplicabilidade e eficácia, 

tornando-a força viva e não objeto de decoração ou de mera promessa. 

Felizmente, os exemplos do constitucionalismo fraternal na 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já existem e merecem destaque. 

Recorde-se que o Constitucionalismo Fraternal incorpora a dimensão da 

fraternidade às franquias liberais e sociais de cada povo soberano; isto é, a dimensão das ações 
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estatais afirmativas que são atividades assecuratórias da abertura de oportunidades para os 

segmentos sociais historicamente desfavorecidos, como, por exemplo, os negros, os deficientes 

físicos e as mulheres (para além, portanto,  da mera proibição de preconceitos). 

Veja-se, inicialmente, o fundamento central utilizado pelo então 

Presidente do Supremo Tribunal Federal, Min. Gilmar Mendes, para manter o sistema 

de cotas para ingresso especial na Universidade de Brasília - UNB: 

ADPF 186 MC/DF - DISTRITO FEDERAL  

MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO 

DE PRECEITO FUNDAMENTAL  

Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI.  

Julgamento: 31/07/2009 

Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, 

proposta pelo partido político DEMOCRATAS (DEM), contra atos 

administrativos da Universidade de Brasília que instituíram o 

programa de cotas raciais para ingresso naquela universidade. 

Alega-se ofensa aos artigos 1º, caput e inciso III; 3º, inciso IV; 4º, 

inciso VIII; 5º, incisos I, II, XXXIII, XLII, LIV; 37, caput; 205; 207, 

caput; e 208, inciso V, da Constituição de 1988. 

[...] 

Não posso deixar de levar em conta, no contexto dessa temática, as 

assertivas do Mestre e amigo Professor Peter Häberle, o qual muito 

bem constatou que, na dogmática constitucional, muito já se tratou e 

muito já se falou sobre liberdade e igualdade, Mas pouca coisa se 

encontra sobre o terceiro valor fundamental da Revolução Francesa 

de 1789: a fraternidade (HÄBERLE, Peter. Libertad, igualdad, 

fraternidad. 1789 como historia, actualidad y futuro del Estado 

constitucional. Madrid: Trotta; 1998). E é dessa perspectiva que 

parto para as análises que faço a seguir. 

No limiar deste século XXI, liberdade e igualdade devem ser 

(re)pensadas segundo o valor fundamental da fraternidade. Com 

isso quero dizer que a fraternidade pode constituir a chave por meio 

da qual podemos abrir várias portas para a solução dos principais 



 

 

24

problemas hoje vividos pela humanidade em tema de liberdade e 

igualdade. 

Vivemos, atualmente, as consequências dos acontecimentos do dia 

11 de setembro de 2001 e sabemos muito bem o que significam os 

fundamentalismos de todo tipo para os pilares da liberdade e 

igualdade. Fazemos parte de sociedades multiculturais e complexas 

e tentamos ainda compreender a real dimensão das manifestações 

racistas, segregacionistas e nacionalistas, que representam graves 

ameaças à liberdade e à igualdade. 

Nesse contexto, a tolerância nas sociedades multiculturais é o cerne 

das questões a que este século nos convidou a enfrentar em tema de 

liberdade e igualdade. 

Pensar a igualdade segundo o valor da fraternidade significa ter em 

mente as diferenças e as particularidades humanas em todos os seus 

aspectos. A tolerância em tema de igualdade, nesse sentido, impõe a 

igual consideração do outro em suas peculiaridades e 

idiossincrasias. Numa sociedade marcada pelo pluralismo, a 

igualdade só pode ser igualdade com igual respeito às diferenças. 

Enfim, no Estado democrático, a conjugação dos valores da 

igualdade e da fraternidade expressa uma normatividade 

constitucional no sentido de reconhecimento e proteção das 

minorias. 

A questão da constitucionalidade de ações afirmativas voltadas ao 

objetivo de remediar desigualdades históricas entre grupos étnicos e 

sociais, com o intuito de promover a justiça social, representa um 

ponto de inflexão do próprio valor da igualdade. 

Diante desse tema, somos chamados a refletir sobre até que ponto, em 

sociedades pluralistas, a manutenção do status quo não significa a 

perpetuação de tais desigualdades. 

Se, por um lado, a clássica concepção liberal de igualdade como um 

valor meramente formal há muito foi superada, em vista do seu 

potencial de ser um meio de legitimação da manutenção de 

iniquidades, por outro o objetivo de se garantir uma efetiva igualdade 

material deve sempre levar em consideração a necessidade de se 

respeitar os demais valores constitucionais. 
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Não se deve esquecer, nesse ponto, o que Alexy trata como o 

paradoxo da igualdade, no sentido de que toda igualdade de direito 

tem por consequência uma desigualdade de fato, e toda desigualdade 

de fato tem como pressuposto uma desigualdade de direito (ALEXY, 

Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales; 2001). Assim, o mandamento 

constitucional de reconhecimento e proteção igual das diferenças 

impõe um tratamento desigual por parte da lei. O paradoxo da 

igualdade, portanto, suscita problemas dos mais complexos para o 

exame da constitucionalidade das ações afirmativas em sociedades 

plurais. Cortes constitucionais de diversos Estados têm sido 

chamadas a se pronunciar sobre a constitucionalidade de programas 

de ações afirmativas nas últimas décadas. No entanto, é importante 

salientar que essa temática – que até certo ponto pode ser tida como 

universal – tem contornos específicos conforme as particularidades 

históricas e culturais de cada sociedade. 

O tema não pode deixar de ser abordado desde uma reflexão mais 

aprofundada sobre o conceito do que chamamos de “raça”. Nunca é 

demais esclarecer que a ciência contemporânea, por meio de 

pesquisas genéticas, comprovou a inexistência de “raças” humanas. 

Os estudos do genoma humano comprovam a existência de uma única 

espécie dividida em bilhões de indivíduos únicos: “somos todos muito 

parecidos e, ao mesmo tempo, muito diferentes” (Cfr.: PENA, Sérgio 

D. J. Humanidade Sem Raças? Série 21, Publifolha, p. 11.). 

[...] 

Assim, por ora, não vislumbro qualquer razão para a medida cautelar 

de suspensão do registro (matrícula) dos alunos que foram aprovados 

no último vestibular da UnB ou para qualquer interferência no 

andamento dos trabalhos na universidade. 

Com essas breves considerações sobre o tema, indefiro o pedido de 

medida cautelar, ad referendum do Plenário. 

[...] 

Ministro GILMAR MENDES – Presidente (art. 13, VIII, RI-STF). 

Negritei. 
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Utilizou-se, portanto, do princípio da fraternidade como ponto de unidade  

a que se chega pela conciliação possível entre os extremos da Liberdade, de um lado, e, 

de outro, da Igualdade. “A comprovação de que, também nos domínios do Direito e da 

Política, a virtude está sempre no meio  medius in virtus). Com a plena compreensão, 

todavia, de que não se chega à unidade sem antes passar pelas dualidades. Este o 

fascínio, o mistério, o milagre da vida.” ( BRITTO, 2006, p. 218) 

Com efeito, a questão das ações afirmativas, por exemplo, não pode ser 

resolvida apenas com base nos princípios da liberdade e da igualdade. Sem o toque da 

fraternidade não é possível ser compreendida e encaminhada.  

Confiram-se, a propósito, outros precedentes que são emblemáticos 

quanto à concretude do princípio da fraternidade no ordenamento jurídico pátrio, 

fazendo letra viva a força normativa do preâmbulo e dos princípios da Constituição. 

Peço, pois, perdão pelas  transcrições longas, mas preciso comprovar que o 

constitucionalismo fraternal já está efetivamente incorporado à jurisprudência nacional 

e não pode mais ser considerado um movimento metajurídico: 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO 

PÚBLICO. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 

VISUAL. AMBLIOPIA. RESERVA DE VAGA. INCISO VIII DO 

ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. § 2º DO ART. 5º DA 

LEI Nº 8.112/90. LEI Nº 7.853/89. DECRETOS NºS 3.298/99 E 

5.296/2004.  

1. O candidato com visão monocular padece de deficiência que 

impede a comparação entre os dois olhos para saber-se qual deles é o 

"melhor".  

2. A visão univalente -- comprometedora das noções de profundidade 

e distância -- implica limitação superior à deficiência parcial que 

afete os dois olhos.  

3. A reparação ou compensação dos fatores de desigualdade factual 

com medidas de superioridade jurídica constitui política de ação 

afirmativa que se inscreve nos quadros da sociedade fraterna que se 

lê desde o preâmbulo da Constituição de 1988.  
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4. Recurso ordinário provido. 

(RMS 26071, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, 

julgado em 13/11/2007, DJe-018 DIVULG 31-01-2008 PUBLIC 01-

02-2008 EMENT VOL-02305-02 PP-00314 RTJ VOL-00205-01 PP-

00203 RMP n. 36, 2010, p. 255-261). Negritei. 

 

No precedente supra, a Suprema Corte, uma vez mais, cuidou da 

inserção profissional dos portadores de necessidades especiais, na perspectiva fraternal. 

 

A seguir, julgado que reafirma de forma concreta  um direito dos  idosos, 

proclamando a aplicabilidade imediata de norma de natureza constitucional: 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 39 DA 

LEI N. 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003 (ESTATUTO DO 

IDOSO), QUE ASSEGURA GRATUIDADE DOS TRANSPORTES 

PÚBLICOS URBANOS E SEMI-URBANOS AOS QUE TÊM 

MAIS DE 65 (SESSENTA E CINCO) ANOS. DIREITO 

CONSTITUCIONAL. NORMA CONSTITUCIONAL DE 

EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA. NORMA 

LEGAL QUE REPETE A NORMA CONSTITUCIONAL 

GARANTIDORA DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.  

1. O art. 39 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) apenas repete o 

que dispõe o § 2º do art. 230 da Constituição do Brasil. A norma 

constitucional é de eficácia plena e aplicabilidade imediata, pelo que 

não há eiva de invalidade jurídica na norma legal que repete os seus 

termos e determina que se concretize o quanto constitucionalmente 

disposto.  

2. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. 

(ADI 3768, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, 

julgado em 19/09/2007, DJe-131 DIVULG 25-10-2007 PUBLIC 26-

10-2007 DJ 26-10-2007 PP-00028 EMENT VOL-02295-04 PP-00597 

RTJ VOL-00202-03 PP-01096) . Negritei. 

 

Relembre-se, ainda, a guinada jurisprudencial  do STF sobre a chamada 

prisão civil de inadimplentes: 
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PRISÃO CIVIL. Depósito. Depositário infiel. Alienação fiduciária. 

Decretação da medida coercitiva. Inadmissibilidade absoluta. 

Insubsistência da previsão constitucional e das normas subalternas. 

Interpretação do art. 5º, inc. LXVII e §§ 1º, 2º e 3º, da CF, à luz do 

art. 7º, § 7, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de 

San José da Costa Rica). Recurso improvido. Julgamento conjunto do 

RE nº 349.703 e dos HCs nº 87.585 e nº 92.566. É ilícita a prisão civil 

de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. 

(RE 466343, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, 

julgado em 03/12/2008, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-

06-2009 EMENT VOL-02363-06 PP-01106 RTJ VOL-00210-02 PP-

00745 RDECTRAB v. 17, n. 186, 2010, p. 29-165). Negritei. 

 

Outro exemplo marcante, que reafirma o constitucionalismo fraternal na 

jurisprudência do STF, diz respeito  ao acesso dos portadores de deficiência aos meios 

de transportes coletivos: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL, 

INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS - 

ABRATI. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 8.899, DE 29 DE 

JUNHO DE 1994, QUE CONCEDE PASSE LIVRE ÀS PESSOAS 

PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA 

AOS PRINCÍPIOS DA ORDEM ECONÔMICA, DA ISONOMIA, 

DA LIVRE INICIATIVA E DO DIREITO DE PROPRIEDADE, 

ALÉM DE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FONTE DE 

CUSTEIO (ARTS. 1º, INC. IV, 5º, INC. XXII, E 170 DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA): IMPROCEDÊNCIA. 1. A 

Autora, associação de associação de classe, teve sua legitimidade 

para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade reconhecida a partir 

do julgamento do Agravo Regimental na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n. 3.153, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 

9.9.2005. 2. Pertinência temática entre as finalidades da Autora e a 

matéria veiculada na lei questionada reconhecida. 3. Em 30.3.2007, o 

Brasil assinou, na sede das Organizações das Nações Unidas, a 
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Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como 

seu Protocolo Facultativo, comprometendo-se a implementar medidas 

para dar efetividade ao que foi ajustado. 4. A Lei n. 8.899/94 é parte 

das políticas públicas para inserir os portadores de necessidades 

especiais na sociedade e objetiva a igualdade de oportunidades e a 

humanização das relações sociais, em cumprimento aos fundamentos 

da República de cidadania e dignidade da pessoa humana, o que se 

concretiza pela definição de meios para que eles sejam alcançados. 5. 

Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. 

 

(ADI 2649, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, 

julgado em 08/05/2008, DJe-197 DIVULG 16-10-2008 PUBLIC 17-

10-2008 EMENT VOL-02337-01 PP-00029 RTJ VOL-00207-02 PP-

00583 LEXSTF v. 30, n. 358, 2008, p. 34-63). 

 

Por outro lado, como visto, o constitucionalismo fraternal alcança a dimensão 

da luta pela afirmação do valor do Desenvolvimento, do Meio Ambiente ecologicamente 

equilibrado, da Democracia e até de certos aspectos de urbanismo como direitos fundamentais. 

No ponto, lapidar é o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª. Região: 

 

 

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TERMO DE AJUSTAMENTO DE 

CONDUTA - DANOS AMBIENTAIS - BEM DE PROPRIEDADE 

DA UNIÃO FEDERAL - COMPROMISSO FIRMADO PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - LEGITIMIDADE (ART. 

23, VI, DA CF C/C ART. 5º, §§ 5º E 6º, DA LACP) - HIGIDEZ DO 

TÍTULO - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. 1. A questão 

ambiental se insere dentre os chamados Direitos Humanos de 

Terceira Geração, cujo conteúdo valida um dos pilares advindos da 

Revolução Francesa, qual seja, a fraternidade entre os povos. A 

Constituição Federal o consagra como direito social e difuso do 

homem em seu artigo 225. 2. De acordo com inciso VI do art. 23 da 

Lei Maior, compete à União Federal, aos Estados, ao Distrito Federal 

e aos Municípios a proteção do meio ambiente e o combate à 

poluição em qualquer de suas formas. Referido dispositivo realça a 

característica multifacetada desse direito transindividual, haja vista a 
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possibilidade de danos na esfera regional em extensão diversa 

daqueles verificados nacionalmente. 3. O Ministério Público, nos 

termos do art. 127, § 1º, da Constituição Federal, informa-se pelo 

princípio da unidade, devendo ser compreendido com instituição 

única. 4. À luz da legislação infraconstitucional, o Ministério Público 

Estadual está legitimado a ajuizar ação em litisconsórcio ativo 

facultativo com o Ministério Público Federal, visando à defesa de 

interesses cuja tutela esteja simultaneamente inserida no rol de 

atribuições institucionais de cada um deles (art. 5º, § 5º, da Lei 

7347/85 - LACP). 5. Assentada a legitimidade do Ministério Público 

estadual para ajuizar ação civil pública na presente hipótese, decorre, 

com espeque no art. 5º, § 6º, da LACP ("Os órgãos públicos 

legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de 

ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante 

cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial"), sua 

legitimidade para firmar o compromisso de ajustamento de conduta. 

6. Ante a higidez do título judicial, de rigor a anulação da sentença, a 

fim de que a execução siga seus regulares termos. 7. Apelações 

providas. 

(AC 00066661520064036102, JUIZ CONVOCADO HERBERT DE 

BRUYN, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 

DATA:04/10/2013). 

 

No mesmo diapasão: STF - HC 94.163-0/RS – Rel. Min. Ayres Britto 

(02.12.2008 – 1ª Turma – unânime; RE 477554 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, 

Segunda Turma, julgado em 16/08/2011, DJe-164 Divulg 25-08-2011 Public 26-08-

2011 Ement VOL-02574-02 PP-00287 RTJ VOL-00220- PP-00572; ADI 3510, 

Relator(a): Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2008, DJe-096 Divulg 

27-05-2010 Public 28-05-2010 Ement VOL-02403-01 PP-00134 RTJ vol-00214- PP-

00043; e HC 111017, Relator(a): Min. Ayres Britto, Segunda Turma, julgado em 

07/02/2012, processo eletrônico DJe-124 Divulg 25-06-2012 Public 26-06-2012. STJ - 

REsp 1026981/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

04/02/2010, DJe 23/02/2010. 

Em suma, se a vida em sociedade é uma vida plural, “pois o fato é que 

ninguém é cópia fiel de ninguém, então que esse pluralismo do mais largo espectro seja 
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plenamente aceito. Mais até que plenamente aceito, que ele seja cabalmente 

experimentado e proclamado como valor absoluto. E nisso é que se exprime o núcleo de 

uma sociedade fraterna, pois uma das maiores violências que se pode cometer contra 

os seres humanos é negar suas individualizadas preferências estéticas, ideológicas, 

profissionais, religiosas, geográficas, (...) Assim como não se pode recusar  a ninguém 

o direito de experimentar o Desenvolvimento enquanto situação de compatibilidade 

entre a riqueza do país e a riqueza do povo. Auto-sustentadamente ou sem a temerária 

dependência externa. (BRITTO, 2006, p. 217) 

Nessa ordem de idéias, a construção de uma sociedade fraterna não 

depende apenas de regras jurídicas. Como disse a inesquecível Chiara Lubich, “os 

obstáculos para a harmonia da convivência humana não são apenas de ordem jurídica, 

ou seja, devidos à falta de leis que regulem esse convívio; dependem de atitudes, mais 

profundas, morais, espirituais, do valor que damos à pessoa humana, de como 

consideramos o outro” (apud MACHADO, 2012, p. 27). 

Portanto, o horizonte da fraternidade é o que mais se ajusta com a efetiva 

tutela dos direitos humanos fundamentais. A certeza de que o titular desses direitos é 

qualquer pessoa, só por ser pessoa, deve sempre influenciar a interpretação das normas 

e a ação dos operadores do Direito e do Sistema Justiça. Logo, ainda que as normas 

jurídicas não possam impor a fraternidade, pode a atuação dos operadores do Direito 

testemunhá-la. 
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3 NOVA LEITURA DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DIANTE DO 

CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL E DO JUS-HUMANISMO NORMATIVO 

 

O princípio do devido processo legal é tido por parcela da doutrina como 

o mais fundamental dos princípios do qual decorrem, enquanto corolário, todos os 

outros princípios e regras no âmbito processual. Surgido na tradição anglo-saxã do 

Direito no sentido do due process of law, ou mais primordialmente law of the land, tal 

princípio adquiriu caráter basilar nos mais diversos sistemas jurídicos, a ponto de ser 

garantido na Declaração Universal dos Direitos do Homem e ser incorporado no 

patrimônio jurídico-político da humanidade como um todo, ultrapassando, por certo, o 

foro do Direito Processual para informar e condicionar todos os ramos jurídicos.  

Sua ligação, portanto, com o sobreprincípio da fraternidade é 

indiscutível, pois é ele que viabiliza o diálogo nos conflitos judicializados ou não. 

Nessa esteira, o ordenamento jurídico brasileiro acolhe o devido 

processo legal na qualidade de princípio constitucional, ao afirmar que “ninguém será 

privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal” (CF, art. 5º, inciso 

LIV), o que, nos termos do Estado Democrático de Direito que constitui a República 

Federativa do Brasil (art. 1º, CF), é concebido em dupla dimensão, por ser direito 

fundamental: (i) a subjetiva, em que dá posições de vantagem aos indivíduos em face 

do Estado, ou até mesmo no escopo da sociedade civil; justamente por conta da 

dimensão (ii) objetiva, definida como uma ordem objetiva de valores que condiciona os 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como a própria sociedade (eficácia 

horizontal dos direitos fundamentais), via constitucionalização do Direito e força 

normativa da Constituição. 

A partir desse panorama, é preciso abordar ligeiramente a reconstrução 

histórica do due process of law; breve digressão sobre a dinâmica entre regras e 

princípios no Estado de Direito hodierno, bem como o significado atual do princípio 

constitucional do devido processo legal, entendido a partir de uma visão genérica, 

ulteriormente especificada em suas vertentes substancial (substancial due process of 

law) e processual (procedural due process of law), de maneira a explicitar a relevância 

que tal princípio tomou no pensamento jurídico contemporâneo em vias práticas e 
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teóricas. 

Nesse sentido, embora desde já se retire não existir neste trabalho 

qualquer pretensão exauriente, objetiva-se com a reflexão ora proposta estabelecer 

contornos conceituais razoavelmente delimitados, a fim de permitir a operacionalização 

do artefato semântico em aspectos estruturais, como se diria à luz da teoria dos sistemas 

(LUHMANN, 1980), como também evitar ao máximo o risco de sua utilização icônica, 

nos termos da teoria estruturante do Direito (MÜLLER, 2009).  

Após esse itinerário, será possível discutir a conciliação, como expressão 

do sobreprincípio da fraternidade e como meio alternativo de solução de controvérsias, 

com a finalidade de articular a cultura do diálogo/conciliação, na qualidade também de 

corolário concretizador do princípio do devido processo legal na República brasileira. 

 

3.1  Reconstrução histórica do due process of Law 

 

A primeira notícia do devido processo legal no Direito positivo, por 

assim dizer, dá-se na Magna Carta, do ano de 1215. Dentre as limitações exigidas pela 

casta nobiliárquica ao poder real, havia referência à observância do law of the land (art. 

39). De inspiração jusnaturalista, correspondia a uma noção de que os direitos naturais 

eram invioláveis e só poderiam sofrer interferência através da “lei da terra” (CASTRO, 

2005, p. 7). Demais disso, a expressão “due process of law” é noticiada a partir do 

Statute of West-minister of the Liberties of London, em 1354 (NERY JUNIOR, 2010, p. 

80).  

A despeito da originalidade do conceito caber à Inglaterra, é nos Estados 

Unidos que se dará sua inovação em direção ao que se concebe hoje como due process 

of Law. Já tendo sido prevista em diversas constituições estaduais anteriormente à 

Constituição Federal americana, na “Declaração de Direitos” de Maryland, em 1776, 

tem-se a formulação do trinômio vida-liberdade-propriedade como valores 

fundamentais de toda sociedade política. Exatamente nesse sentido, o postulado é 

incorporado à Constituição de Filadélfia, por via das Emendas 5ª e 14ª, valendo, a partir 

de então, como princípio de foro constitucional para todos os Estados federados (NERY 

JUNIOR, 2010, pp. 80/81). 

Uma vez incorporada formalmente ao Direito Constitucional norte-
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americano, através da 5ª e da 14ª Emendas, a cláusula due process of 

law cumpriu um longo itinerário exegético. Em razão de seu 

enunciado elástico e amoldável às exigências cambiantes daquela 

sociedade vocacionada ao progresso e à evolução dos costumes, a 

garantia do devido processo legal experimentou profundas variações 

no tratamento jurisprudencial. Tornou-se, ao lado do princípio da 

isonomia (equal protection of law), o principal instrumento de 

argumentação de que lançou mão a doutrina e a jurisprudência no 

vibrante processo de transformação do Direito Constitucional nos 

Estados Unidos da América. (CASTRO, pp. 31-32.) 

Como se vê, a due process clause é uma criação emanada do Common 

Law, o que, logicamente, repercutiu no desenvolvimento do conceito, a ponto de “Para 

muitos autores, a referência ao princípio faz sentido apenas no Direito Constitucional 

norte-americano [...] já que a Constituição daquele país é essencialmente 

principiológica” (TAVARES, 2012, p. 73). Porém, a influência da noção de due process 

foi tamanha a ponto de ser incorporada no rol de direitos do homem (art. XI, n. 1, 

DUDH) especialmente quanto à condução do processo penal. Por conseguinte, 

conjuntamente ao caráter principiológico do pós-positivismo, torna-se pouco 

sustentável, data venia, a defesa da exclusividade ao contexto norte-americano da 

referência à due process clause. 

Assim, não é à toa a inclusão do princípio do devido processo legal no 

Direito positivo brasileiro, com status constitucional, no espaço relativo aos direitos e 

garantias individuais (art. 5º), elevados, ainda, à condição de cláusula pétrea (art. 60, § 

4º, inc. IV, CF). 

 

3.2  Digressão sobre a dinâmica entre regras e princípios (regra – meta-regra e 

meta-meta-regra) 

 

No pensamento de Robert Alexy (ALEXY, 2008, pp. 85-120), tem-se 

que a distinção entre regras e princípios, à luz do pós-positivismo, é de natureza basilar 

na fundamentação da teoria dos direitos fundamentais, bem como pivô na solução de 

problemas de cunho dogmático relativos àquela teoria. Tal contexto adquire especial 

relevância dada a abertura do Direito à Moral, visto que o Direito positivo, por si só, 
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padece de falta de legitimidade no paradigma do Estado Democrático de Direito. Em 

outras palavras, há abertura para a correção material enquanto elemento do conceito de 

Direito. 

O jurista alemão percebe como errôneos os critérios de generalidade e 

dos casos de aplicação como distintivos das duas categorias jurídicas. Na verdade, em 

primeiro lugar, Alexy reputa princípios e regras como espécies do gênero das normas. 

Logo, ambas são razões para juízos concretos de dever-ser, ainda que apresentem 

significativas distinções. Assim, filia-se ao grupo doutrinário que sustenta a 

possibilidade de distinção entre regras e princípios, demais disso não em questão de 

grau, mas com diferenciações qualitativas. 

Em termos explicitamente sintéticos, pode-se dizer que a diferença entre 

regras e princípio se dá no âmbito das possibilidades jurídicas que se abrem quando em 

face de colisão. Nesse sentido, as regras seriam aplicadas em lógica binomial, visto que 

regem ou não a situação jurídica, sem possibilidade de gradações, já os princípios são 

entendidos como mandatos de otimização, isto é, realizam-se ao máximo na medida do 

possível. Ademais, os princípios são admitidos prima facie, ao passo que as regras se 

dão em caráter definitivo, até serem excepcionadas. 

Para o jus-humanismo normativo, por sua vez, a relação regra x 

princípios é a seguinte: dimensão discursiva (texto); real-cultural (metatexto) e 

humanismo antropofilíaco (intratexto). Avança, portanto, para além do neopositivismo, 

com o reconhecimento da regra (texto escrito), meta-regra (princípios) e meta-meta-

regra (sobreprincípio, que existe independentemente de positivação). 

Há, com efeito, divergências e convergências várias em relação ao 

pensamento de Alexy, mas dessa discussão, o que fundamentalmente importa, aqui, é o 

enquadramento do devido processo legal na fisionomia dos princípios. Desse modo, o 

princípio constitucional do devido processo legal, a ser conceituado seguidamente, é 

norma e por isso, deve ser observada como razão dos juízos concretos de dever-ser no 

ordenamento jurídico brasileiro, dada sua qualidade de mandato de otimização, 

entendido como sua realização em nível ótimo nos liames das condições jurídicas 

(proporcionalidade em sentido estrito) e fáticas (adequação e necessidade). 
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3.3  O princípio do devido processo legal 

 

Antes de tudo, deve-se ter em mente que a expressão due process of law, 

quando traduzida para o português na forma de devido processo legal, gerou, de plano, 

ambiguidades, dado que os três nomes que a compõem apresentam múltiplos 

significados na língua portuguesa. Sendo assim, cabe precisá-la como “garantias 

previstas juridicamente” à luz do pensamento de André Tavares (TAVARES, p. 73), 

bem como, noutras palavras, como um justo modo de produção do Direito. 

Nessa ordem de ideias, tal fórmula importa em um conjunto de garantias 

constitucionais com dupla função, a saber, (i) assegurar às partes o exercício de suas 

faculdades e poderes processuais e (ii) auxiliar fundamentalmente o correto exercício da 

jurisdição, revestindo-se, então, de não apenas interesses particulares, mas, também, da 

qualidade de direitos públicos subjetivos, componentes da própria salvaguarda do 

processo, isto é, atuar como fator legitimador do exercício da jurisdição (CINTRA; 

GRINOVER; DINAMARCO, 1995, p. 82). 

Ademais, é exatamente para administrar essas garantias, com o fito de 

salvaguardar os direitos dos cidadãos, que o Judiciário detém a qualidade de Poder 

político do Estado (art. 2º, CF), porquanto “as garantias das pessoas dependem, em 

última análise, das garantias dos juízes, o que se traduz na independência dos órgãos da 

magistratura.” (MOREIRA NETO, 1999, p. 63). 

No desenvolvimento jurisprudencial desse princípio, houve sua 

bifurcação em duas dimensões: a processual e a substancial. A primeira está associada 

ao acesso à ordem jurídica justa, ao passo que a segunda abrange o imperativo de 

razoabilidade das leis. Neste estudo, esse princípio está enfocado na perspectiva 

processual. 

Na lição de Alexandre Freitas Câmara, tem-se que a dimensão processual 

do devido processo deve ser entendida como “a garantia de que todos os titulares de 

posições jurídicas de vantagem possam ver prestada a tutela jurisdicional, devendo esta 

ser prestada de modo eficaz, a fim de se garantir que a já referida tutela seja capaz de 

efetivamente proteger as posições de vantagem mencionadas.” (CÂMARA, 2012, p. 

44).  

Vale ressaltar que esse aspecto do princípio possui maior escopo do que 
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o simples acesso ao Judiciário, como pressupõe uma perspectiva estritamente 

formalista. Na verdade, trata-se de mandamento derivado da instrumentalidade do 

processo que importe na possibilidade de o cidadão ter acesso a resultados justos, 

independente dos órgãos que os promovam, isto é, os resultados podem advir de vias 

judiciais ou extrajudiciais, estatais ou paraestatais, bastando consonância ao Estado 

Democrático de Direito brasileiro, nos termos da Constituição e do resgate dos direitos 

humanos como expressão moderna do direito natural. 
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4  A CONCILIAÇÃO À LUZ DO PRINCÍPIO DA FRATERNIDADE: BREVES REFLEXÕES 

SOBRE A EXPERIÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO NO ÂMBITO 

CÍVEL 

 

Uma das formas de vivenciar a fraternidade é fomentar, através da nova 

leitura do princípio do devido processo legal, as soluções dos conflitos sociais e 

judiciais pela via da conciliação, nas suas mais variadas formas (conciliação, mediação 

e arbitragem). 

No marco sócio-político brasileiro, com a entrada em vigor da 

Constituição da República Federativa do Brasil, em 1988, ocorre uma conferência 

vultosa de poderes constitucionais ao Poder Judiciário, a fim de que este atue como 

fiador da democracia e garantidor dos direitos fundamentais. Na realidade, tem-se 

explicitamente um quadro de disfuncionalidades do Poder judicante, isto é, há uma 

diferença abissal entre o que o Poder constituinte positivou na Carta Maior e a atividade 

jurisdicional que, de fato, o Judiciário presta, à luz das possibilidades jurídicas e fáticas 

observáveis na concretude histórica. Essa situação tomou tamanha proporção a ponto de 

parcela da doutrina referir-se a ela como “crise do Poder Judiciário”. 

No Direito processual, identificam-se três ondas de acesso à Justiça. 

Essas ondas estariam no sentido de remoção dos obstáculos à resolução de litígios. A 

primeira onda refere-se à remoção de obstáculos econômicos, tendo como marco a 

assistência judiciária gratuita. Seguidamente, a segunda onda se traduz na remoção de 

obstáculos de cunho individualista, logo se criaram mecanismos de proteção de 

interesses transindividuais. Por fim, a terceira onda é referente a obstáculos qualitativos, 

então se tem a reforma do Poder Judiciário, desformalização e meios alternativos de 

resolução dos conflitos. 

Demais disso, diante da problemática hodierna de carência de recursos, 

com causas de cunho estrutural, conjuntural, processual e cultural, torna-se inevitável 

desautorizar o velho dogma de que o monopólio estatal da jurisdição emana da 

manifestação do juiz na via processual, através principalmente do procedimento 

ordinário. Nesse diapasão, noticia-se a imprescindibilidade das resoluções alternativas 

de disputa – em termos gerais, a arbitragem, a conciliação e a mediação – para a 
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manutenção do Poder Judiciário como instituição funcional na dinâmica do Estado e, 

mais amplamente, da sociedade civil. 

Nesse panorama insere-se a categoria jurídica da conciliação como meio 

de tratamento dos conflitos de interesses, marcado por caráter autocompositivo, no qual 

um terceiro desinteressado, por intermédio de técnicas adequadas aprendidas em curso 

de capacitação, atua, em momento pré-processual ou processual, no sentido de estimular 

as partes a chegarem a um acordo. Nesse sentido, diferentemente da mediação, a 

conciliação está centrada nos resultados, e não no tratamento da lide sociológica por 

várias sessões com eventual acerto entre as partes. 

Recorde-se, então, brevemente: I) negociação: não há (em regra) um terceiro 

envolvido no decorrer do procedimento; as partes em conflito se autoavaliam e chegam 

a uma solução plausível para ambas através dos diálogos por elas mesmas 

estabelecidos; II) conciliação – um terceiro imparcial auxiliará as partes na busca por 

um entendimento, podendo interferir, sugerindo, inclusive, soluções para o caso. Pode 

ser judicial ou extrajudicial; III) mediação – o terceiro procura não interferir, sendo 

desaconselhável sua influência nas possíveis soluções. A mediação visa à construção de 

um consenso mútuo, onde as próprias partes, e somente elas são legitimadas a encontrar 

a melhor solução. Há quem defenda a mediação como sinônimo da conciliação em 

sentido estrito; IV) arbitragem – mecanismo extrajudicial de conflitos, instituído pela 

Lei 9.307, de 23 de setembro de 1986, por meio do qual as partes, em comum acordo, 

apresentam a controvérsia a um terceiro, imparcial, que deverá julgar a lide. O terceiro 

recebe poderes de uma convenção privada, decidindo com base nela, sem intervenção 

estatal. Trata-se de um procedimento heterocompositivo. 

É verdade que, na fase inicial, a conciliação tem sido implementada pelo 

Poder Judiciário brasileiro com a presença dos conciliadores, mas com a participação 

também dos juízes, a fim de que sua cultura seja consolidada no imaginário social, com 

segurança e entusiasmo.  

O que importa, neste trabalho, é o estudo transformador da conciliação 

(gênero), que busca no conflito a possibilidade de mudança no relacionamento das 

partes (terapia do reencontro – Warat, 2001, p.84), com a melhoria dos diálogos e a 

construção de uma solução consensual. 
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No ponto, as reflexões de Warat sobre a mediação não podem ser 

esquecidas e servem para o exame da conciliação (gênero): 

“O grande segredo, da mediação, como todo segredo, é muito simples, 

tão simples que passa desapercebido. Não digo tentemos entendê-lo, 

pois não podemos entendê-lo. Muitas coisas em um conflito estão 

ocultas, mas podemos senti-las. Se tentarmos entendê-las, não 

encontraremos nada, corremos o risco de agravar o problema. 

 

Para mediar, como para viver, é preciso sentir o sentimento. O 

mediador não pode se preocupar por intervir no conflito, transformá-

lo. Ele tem que intervir sobre os sentimentos das pessoas, ajudá-las a 

sentir seus sentimentos, renunciando a interpretação. 

 

Os conflitos nunca desaparecem, se transformam; isso porque, 

geralmente, tentamos intervir sobre o conflito e não sobre o sentimento 

das pessoas. Por isso, é recomendável, na presença de um conflito 

pessoal, intervir sobre si mesmo, transformar-se internamente, então, o 

conflito se dissolverá (se todas as partes comprometidas fizerem a 

mesma coisa). 

 

O mediador deve entender a diferença entre intervir no conflito e nos 

sentimentos das partes. O mediador deve ajudar as partes, fazer com 

que olhem a si mesmas e não ao conflito, como se ele fosse alguma 

coisa absolutamente exterior a elas mesmas. 

 

Quando as pessoas interpretam (interpretar é redefinir), escondem-se 

ou tentam dominar (ou ambas as coisas). 

 

Quando as pessoas sentem sem interpretar, crescem. 

 

Os sentimentos sente-se em silêncio, nos corpos vazios de 

pensamentos. As pessoas, em geral, fogem do silêncio. Escondem-se no 
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escândalo das palavras. Teatralizam os sentimentos, para não senti-

los. O sentimento sentido é sempre aristocrático, precisa da elegância 

do silêncio. As coisas simples e vitais como o amor entende-se pelo 

silêncio que as expressam. A energia que está sendo dirigida ao ciúme, 

à raiva, à dor tem que se tornar silêncio. A pessoa, quando fica 

silenciosa, serena, atinge a paz interior, a não violência, a 

amorosidade. Estamos a caminho de tornarmo-nos liberdade. Essa é a 

meta mediação.” (Warat, 2001, p. 31).  

 

Seja como for, cada meio de solução de controvérsias tem suas 

peculiaridades e por efeito, benefícios e pontos negativos. Mas o que interessa  é a 

construção de uma travessia que viabilize a resposta às promessas constitucionais de 

1988. 

Com isso em mente, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 

CNJ 125, de 29 de novembro de 2010, a qual dispõe sobre a Política Judiciária Nacional 

de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário e dá 

outras providências, tendo em vista “a necessidade de se consolidar uma política pública 

permanente de incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais de solução de 

litígios” e que “a conciliação e mediação são instrumentos efetivos de pacificação 

social, solução e prevenção de litígios”. 

Nos dizeres dos ministros do Superior Tribunal de Justiça Nancy 

Andrighi e Sidnei Beneti, “A experiência conciliatória, como meio de evitar o processo 

e de solucionar os já em andamento, tem encontrado espaço cada vez maior nos 

ordenamentos jurídicos de todos os países, em face de sua comprovada eficiência.” 

(ANDRIGHI; BENETI, 1996, pp. 42-43). 

Em termos empíricos, o Índice de confiança na Justiça brasileira, 

elaborado pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (CUNHA et al., 2012, p. 15), 

apontou que 59% dos entrevistados que enfrentaram alguma das situações de conflito 

possíveis de serem vivenciadas pela população não procuraram o Judiciário para a 

resolução da controvérsia por acreditarem que esta via demoraria muito, que seria cara 

ou porque não confiavam no Judiciário para a solução dos conflitos. Tal apontamento é 

gravíssimo na medida em que o Poder judicante só se legitima democraticamente por 

meio da administração de conflitos em conformidade com a Constituição e legislação de 
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maneira eficaz e eficiente. 

De outra banda, o mesmo estudo perguntou aos entrevistados “se, na 

hipótese de enfrentarem algum tipo de conflito, eles aceitariam tentar um acordo 

reconhecido pelo Judiciário, mas decidido por outra pessoa que não um juiz.” (CUNHA 

et al., 2012, p. 16). Nesse contexto, 71% dos entrevistados responderam positivamente à 

questão, sendo que os meios alternativos apresentaram maior adesão entre os jovens, 

com maior renda e escolaridade. De ressaltar-se que a taxa de aceitação foi maior entre 

as pessoas que já haviam utilizado o Judiciário. 

Infere-se que há aceitação da sociedade aos meios adequados de 

tratamento dos conflitos de interesses como um dos fatores corretivos das 

disfuncionalidades hodiernamente apresentadas na prestação jurisdicional. 

No tópico, é preciso recordar, uma vez mais, que, no preâmbulo da 

Constituição de 1988, há o compromisso da sociedade brasileira “na ordem interna e 

internacional com a solução pacífica das controvérsias.” Logo, a opção pela 

composição dos conflitos via conciliação encontra amparo na Carta Política nacional e 

também na legislação infraconstitucional (Código de Processo Civil, por exemplo). E tal 

opção, quanto aos conflitos jurisdicionalizados, não objetiva apenas desafogar o 

Judiciário, limpar as prateleiras etc. Pretende, na verdade, encontrar a melhor solução 

para os litígios apresentados à Justiça, procurando sempre utilizar uma ferramenta eficaz 

(conciliação em sentido amplo) para a implementação da tão almejada e ameaçada 

pacificação social. 

Como é sabido, o exercício da jurisdição, como atividade substitutiva do 

Estado, resolve a disputa, o litígio, mas não elimina o conflito subjetivo entre as partes. 

Na maioria das vezes, incrementa ainda mais a disputa interpessoal, pois não acabam a 

animosidade, as mágoas e os ressentimentos. Há sempre vencedor e vencido, nos termos 

da lei aplicada pelo Estado. 

De outra parte, a realidade concreta do Poder Judiciário nacional é 

assustadora. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, existiam, em 2012,  92,2 milhões 

de processos em tramitação, sendo 64 milhões em ações pendentes de julgamento e 28,2 

milhões de demandas novas. Nesse mesmo ano, foram julgadas  27,8 milhões de 

processos ( Justiça em números). Logo, o estoque de feitos pendentes é impressionante. 
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De igual forma, o acervo processual da Justiça Federal brasileira, em 2012, 

ultrapassava 11 milhões de feitos, com julgamento (3.001.036) inferior aos casos novos 

(3.114.670 processos), o que evidencia, no mínimo, o caos na saída da Justiça Federal. 

No ponto, vale a pena conferir as estatísticas da Justiça Federal, referentes ao 

período de  1997 a 2011, segundo o Conselho da Justiça Federal: 

a) Processos/ recursos em tramitação  na Justiça Federal em 

dezembro/2011: 

Juizados Especiais Federais:      1.482.472 

Varas comuns e especializadas:   6.027.779 

Tribunais  Regionais Federais:     1.119.632 

Turmas Recursais:                        740.765 

T.N.U:                                           12.288  

Total geral:                                9.382.936

 

b) Processos/recursos de 1997/2011 – nos TRFs 

• Distribuídos: 

1ª. Região:  1.410.767. 

2ª. Região:     666.927

3ª. Região:   2.080.175

4ª: Região:   1.696.233

5ª. Região:     654.426

Total geral:   6.511.346 
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• Julgados:  

1ª. Região:  1.202.793

2ª. Região:     810.929

3ª. Região:   1.971.970

4ª: Região:   1.426.066

5ª. Região:     611.990

Total geral:   6.011.725 

• Tramitação: 

1ª. Região:     387.837

2ª. Região:       96.050  

3ª. Região:      475.702

4ª: Região:       89.777  

5ª. Região:        69.266  

Total geral:   1.119.632

 

c) Processos/recursos em 2011 – Varas – Jefs e  T.R.s 

• Distribuídos: 

1ª. Região:   1. 223.245

2ª. Região:      402.836

3ª. Região:      752.008

4ª: Região:      955.956

5ª. Região:       688.386

Total geral:    4.022.431

 

• Julgados: 

1ª. Região:  1.053.300

2ª. Região:    442.840

3ª. Região:    732.892
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4ª: Região:     952.304

5ª. Região:     659.596

Total geral:  3.840.932

 

Tramitação: 

1ª. Região:    2.187.240

2ª. Região:    1.168.918 

3ª. Região:    2.394.036

4ª: Região:    1.144.215  

5ª. Região:      748.497  

Total geral:    7.642.906

 

Com efeito, o acesso ao Poder Judiciário não pode ser apenas formal. 

Deve incluir, sobretudo, a saída do Estado-Juiz, de forma célere e justa. 

Nessa ordem de idéias, deseja-se uma mudança de paradigma. É preciso 

lutar por uma cultura da conciliação, como a primeira e melhor técnica para solução das 

controvérsias. Tal luta é indiscutivelmente a concretização do terceiro princípio da 

tríade francesa (liberdade, igualdade e fraternidade). 

No âmbito cível, além das experiências do Direito de família e do Direito 

do trabalho, já encontramos a consolidação da experiência da conciliação, na 

perspectiva da fraternidade como categoria jurídica e como instrumento efetivo de 

pacificação social. 

Veja-se, por exemplo, a experiência da Justiça Federal da Primeira 

Região, nas áreas da habitação, previdência social, servidores públicos, conselhos 

profissionais, questões ambientais etc. 

A partir de 2002, os Juízes Federais de primeiro grau passaram a 

desenvolver iniciativas na perspectiva da conciliação, especialmente nos processos do 

Sistema Financeiro da Habitação (financiamento da casa própria). Contaram com o 

decisivo apoio da Empresa Gestora de Ativos – EMGEA e da Caixa Econômica 

Federal. Os resultados alcançados especialmente em Minas Gerais, no Pará, no 
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Maranhão e no Distrito Federal foram extremamente positivos e estimularam a reflexão 

do Tribunal para a sistematização de um projeto maior de conciliação. 

Em maio de 2005, a Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região editou a Resolução n. 100-14, de 25/05/2005, autorizando a sistematização e 

implantação de um projeto de conciliação na Primeira Região, inclusive quanto aos 

processos em grau de recurso, nos quais se discutem contratos de mútuo vinculados ao 

Sistema Financeiro da Habitação. No ano seguinte (2006), a então Presidente, hoje 

Ministra Assusete Magalhães, elegeu como uma das prioridades de sua administração a 

efetiva implantação da cultura da conciliação na Primeira Região, obtendo resultados 

impressionantes (mais de 70% de acordos, com a ajuda de mais de 100 magistrados 

voluntários). Sua Excelência ampliou, ainda, o projeto, enveredando pela área 

previdenciária, em parceria com o INSS (Resolução PRESI n. 600-04, de 06/03/2008). 

Assim, quando a eminente Ministra Ellen Gracie, então Presidente do 

Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, lançou, em 2006, o 

Movimento Nacional pela Conciliação, o TRF da 1ª Região tornou-se, de imediato, 

parceiro do Conselho Nacional de Justiça, colaborando muito para a consolidação da 

cultura da conciliação no país. 

Com o passar do tempo, o trabalho frutificou, alcançando os contratos 

comerciais da Caixa Econômica Federal, as execuções de servidores públicos, os 

processos referentes aos sistemas educacionais e de saúde, os executivos que envolvem 

especialmente os Conselhos Profissionais, a utilização de estradas federais etc. O 

Sistema de Conciliação da Primeira Região (Resolução PRESI n. 2, de 24/03/2011) já 

implementa, hoje, a estratégia da conciliação pré-processual. 

De igual forma, as demais Regiões da Justiça Federal vêm apresentando 

resultados fantásticos. O movimento é, na verdade, nacional. 

A cultura da conciliação, como fruto do princípio da fraternidade, não 

pode mais ser resumida em apenas uma semana, é lógico. É um trabalho diário e 

incessante, a fim de trazer segurança e tranquilidade aos jurisdicionados. No ponto, os 

Juizados Especiais Federais, exercitam diariamente a prática da conciliação, em parceria 

com a CEF, EMGEA, INSS e União. Os Juizados Federais Itinerantes tornaram visíveis 

os “invisíveis”, demonstrando, inclusive, a responsabilidade social do Judiciário. 
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Com efeito, atualmente vigora a certeza da possibilidade de utilização 

dos métodos autocompositivos de resolução de conflitos também no âmbito das 

situações fáticas que envolvam entes e  interesses públicos, mas que comportam 

transações, muito embora com limitada amplitude, o que importa dizer sobre a 

possibilidade de utilização de métodos consensuais na esfera da Justiça Federal assim 

como nas varas da fazenda pública em geral. É inegável que a  Lei dos Juizados 

Especiais Federais 10.259, de 12 de julho de 2001  e Lei dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública Lei  12.153, de 22 de dezembro de 2009 deram grande impulso à era 

da consensualidade no setor público. 

Entretanto, o passo fundamental em prol do consenso foi a releitura do 

princípio da indisponibilidade do interesse público, com o estabelecimento da distinção 

entre o interesse público primário, razão de ser do Estado e os fins que ele persegue, e o 

interesse público secundário (“fazendário” ou “da administração”), decorrente dos 

interesses da pessoa jurídica de direito público atinentes às suas expectativas financeiras 

e econômicas, indica a indisponibilidade daqueles direitos e a disponibilidade destes. 

A multiplicidade de atores indispensáveis nos processos de conciliação, 

unida  à pouca flexibilidade possibilitada  em razão do   interesse público que envolve 

as questões da sua competência, conduz à necessidade de uma série de especiais 

movimentos e contornos garantidores da aplicação e da plena eficácia dos métodos 

autocompositivos na esfera da Justiça Federal.  

Assim, por exemplo, num conflito sobre pesca,  em que vicejam os 

interesses do Ministério da Pesca, do Ministério do Meio Ambente, do IBAMA e de 

pescadores privados, não será  possível transacionar sobre a pesca predatória, mas será 

possível  consensualizar  sobre a forma e prazo  de pagamento da multa estabelecida, 

bem como sobre a recuperação do degradado ambiente dos recursos pesqueiros e de 

própria fauna aquática. 

Diz-se, por exemplo, que não é possível a adoção dos mecanismos 

autocompositivos em licitações, em situações decorrentes da incidência da lei de 

improbidade administrativa, em atos de Estados e os referentes a Poder de Polícia.   

O art. 3o  da Lei dos Juizados Especiais Federais veda a conciliação  nas 

causas referidas no art. 109, incisos II, III e XI, da Constituição Federal, além  das ações 

de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, 
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execuções fiscais e por improbidade administrativa e as demandas sobre direitos ou 

interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, sobre bens imóveis da União, 

autarquias e fundações públicas federais: nas ações para a anulação ou cancelamento de 

ato administrativo federal, salvo o de natureza previdenciária e o de lançamento fiscal e 

nas ações que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a 

servidores públicos civis ou de sanções disciplinares aplicadas a militares, mas nada 

impede que sejam realizadas conciliações nas Varas Federais,  em muitas dessas causas, 

na parte em que o direito admite transação.   

Os métodos autocompositivos têm sido mais empregados, no âmbito da 

Justiça Federal,  para a resolução de conflitos do SFH,  execuções fiscais – dívidas não 

tributárias, desapropriações (desocupações de áreas, indenização, etc.), da área de saúde 

e concessão de benefícios do INSS, onde, em geral,  podem ser observadas as seguintes 

regras. 

 

4.1  Sistema Financeiro de Habitação 

Nos casos do Sistema Financeiro de Habitação, a negociação varia de 

acordo com a cobertura pelo FCVS, montantes já pagos, valor do imóvel, em regra sem 

honorários mas, mesmo em casos de  margem restrita  de possibilidades, podem surgir 

soluções surpreendentes. 

No Tribunal Regional Federal da 1ª Região são realizadas, nessa área, 

audiências de conciliação até mesmo em processos em grau de recurso. Realizam-se 

mutirões de conciliação em cada unidade federativa, a fim de que a Empresa Gestora de 

Ativos - Emgea se faça presente, ofertando melhores propostas conciliatórias. 

Celebrado o acordo, expede-se sentença/decisão homologatória, para 

cumprimento imediato, inclusive, se for o caso de quitação com a baixa da hipoteca 

correspondente. 

Não existindo acordo, pode ser redesignada a audiência ou, então, o feito 

é remetido para julgamento pelo julgador ou turma competente. 
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4.2   Previdenciário 

Excetuados os casos de divergências jurídicas, é possível a celebração de 

acordos na concessão de qualquer benefício do INSS.   

Inicialmente o INSS estipulava o máximo de 80%, a título de diferenças, 

com correção monetária e acréscimo de juros. Essa margem negociável tem se ampliado 

com o tempo e constata-se melhoria constante das propostas de acordo. 

Na primeira instância da Justiça Federal  da 1ª Região, são realizadas 

audiências de conciliação, podendo as partes transigir a qualquer momento, para fins de 

homologação. Celebrado o acordo, realiza-se a implantação imediata  do benefício e 

expede-se a Requisição de Pequeno Valor – RPV (regra) ou o precatório respectivo. 

Na segunda instância, do mesmo Tribunal, normalmente os processos 

são oriundos da Justiça Estadual (competência delegada), não há um processo de 

conciliação, mas  uma fórmula que permite o desfecho consensual.  O INSS apresenta 

petição, com proposta de acordo. Tal proposta é remetida por via postal. A parte, por 

meio do seu advogado, tem a oportunidade de se manifestar acerca dos valores 

apresentados pelo INSS. 

Caso concorde, é prolatada a respectiva decisão homologatória, com a 

imediata implantação ou reimplantação do benefício em Brasília/DF (sistema 

informatizado do INSS no Tribunal). Ao final, o processo será encaminhado à vara de 

origem para requisição de pagamento dos valores atrasados, se for o caso, com a 

planilha já pronta. 

No caso de discordância, o processo retorna ao Gabinete do 

Desembargador(a) Relator (a) para julgamento pelo Tribunal. É indispensável que o 

advogado tenha procuração nos autos com poderes para transigir. 

 

4.3     Saúde 

Na área de saúde, os acordos abrangem pedido de medicamentos, 

realização de exames, consultas e cirurgias. 

O fenômeno denominado “judicialização da saúde” teve como gênese 

ações que buscavam dispensação de fármacos antirretrovirais para tratamento da 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida(HIV/AIDS). Anteriormente, às súplicas não 
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era conferido provimento pelo Judiciário sob o argumento de que os arts. 196 e ss. da 

Constituição Federal de 1988 tinham caráter meramente programático. 

Todavia, a jurisprudência começou a evoluir no sentido do ofertar 

concretude às disposições constitucionais sobre o direito à saúde, tendo havido 

consolidação deste entendimento com a apreciação pelo Supremo Tribunal Federal do 

Recurso Extraordinário nº 271.286, da Relatoria do Ministro Celso de Mello, tendo sido 

consignado no bojo do voto condutor a impossibilidade de se aguardar indefinidamente 

a especificação normativa, em nível infraconstitucional, do projeto designado pelo art. 

196 da Lex Legum . 

A prestação de ações e serviços na área da saúde pública cada vez mais 

se concretiza por intermédio do Poder Judiciário. De uma postura tímida, Tribunais 

principiaram a chancelar pedidos de fornecimentos das mais variadas drogas e 

realização de procedimentos, tendo sido emblemático o caso em que foi assegurado a 

um grupo de pessoas tratamento em Cuba, apesar da ausência de protocolos 

autorizadores e a controvérsia sobre sua eficácia terapêutica. 

O Conselho Nacional de Justiça divulgou mapeamento sobre ações 

judiciais na área de saúde — excluídos os Tribunais de Justiça do Amazonas e de 

Pernambuco —, o qual revelou haver mais de 240 mil demandas pertinentes a esta 

temática atualmente em curso, sendo a imensa maioria alusiva a pleitos contra entes 

públicos e que visam acesso a medicamentos ou procedimentos pelo Sistema Único de 

Saúde - SUS (BRASIL, 2013). 

Consequentemente, os desembolsos efetuados por União, Estados e 

Municípios por conta de ordens judiciais em processos na área de saúde têm sofrido 

galopante progressão ao longo dos recentes anos. Estudo realizado pela Advocacia-

Geral da União (AGU), órgão incumbido de seu assessoramento jurídico, mostrou que, 

por força de decisões judiciais, os gastos diretos com aquisição de medicamentos, 

equipamentos e insumos evoluíram de R$ 2.441.041,95 em 2005 para R$ 

287.844.986,16 no ano de 2012, ao mesmo tempo em que o montante de depósitos em 

juízos ou repasse aos demais entes federados foi incrementado de R$ 116.504,54 até R$ 

60.885.288,78 (BRASIL, 2013). 

É perfeitamente viável a composição amigável dessas disputas, seja 

porque há interesses Estatais de cunho eminentemente patrimonial ou em face da dicção 
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dos arts. 10, parágrafo único da Lei nº 10.259/01 e 8º da Lei nº 12.153/09 (este, ainda 

que com certa limitação), quanto aos Juizados Especiais Federais e da Fazenda Pública 

nos Estados e no Distrito Federal, respectivamente, bem como, no que pertine ao 

Código de Processo Civil, do art. 277 (procedimento sumário) e da alteração provocada 

em seu art. 331 pela Lei nº 10.444/02, tornando necessário aprazamento de sessão 

conciliatória caso não ocorra julgamento antecipado da lide e o direito admita transação 

(locução que substituiu a pretérita “direito disponível”). 

Não se pode, portanto, apenas indicar  o princípio da “reserva do 

possível”, oriundo do direito alemão. Temos necessidade de um tratamento articulado 

das demandas na saúde, ao invés de se encarar uma pulverização de requerimentos 

individuais de baixas complexidade (franca maioria sobre dispensação de 

medicamentos) e expressão monetária (média de R$ 10.000,00), sendo questionável a 

economicidade na resistência dos órgãos de representação jurídica, onerosa 

simultaneamente aos quadros do Judiciário, AGU e DPU (esta patrocinadora de 85% 

das causas), por tempo médio superior a 2 anos, quando a via extrajudicial poderia 

alcançar o desfecho em lapso mais reduzido. 

Em tal hipótese, o método consensual assegura vantagens econômico-

financeiro tanto aos entes públicos quanto às  pessoas as quais devem ser garantidas as 

universalidade e integralidade no atendimento dos serviços e ações de saúde 

Por intermédio dos métodos autocompositivos é  possível a realização de 

diversos tipos de  acordo, por exemplo, para entrega de medicamentos, agendamento e 

realização de exames, agendamento e realização de consultas com especialistas.   

 

4.4        Danos Morais 

Os entes públicos costumam fixar um teto para as indenizações. Há 

notícias de que a Caixa Econômica Federal fixava o valor máximo de 10 salários 

mínimos. 

Entretanto,  espera-se que, com o desenvolvimento e aceitação dos 

métodos consensuais possa levar a negociações mais flexíveis com propostas  

condizentes com  as questões e necessidades detectadas em cada caso concreto.  
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4.5     Desapropriação 

Em geral, nos casos de desapropriação, a proposta prévia envolve a 

possibilidade de indenização da área indenizável e benfeitorias, depósito direto na conta 

do expropriado, em curto prazo. 

Os esforços concentrados em casos de desapropriação obtém grande 

sucesso, como no caso da BR 392, em Pelotas – RS e da ampliação do aeroporto de 

Guarulhos – SP. 

Em Belo Horizonte-MG, teve início um grande Projeto de Conciliação 

para a construção do fundamental Anel Rodoviário da Grande BH, com o envolvimento 

de aproximadamente 5.000 famílias. Celebrou-se, inclusive convênio com o DNIT, para 

acelerar tal processo de pacificação. 

Semelhante procedimento está sendo entabulado no Maranhão e no 

Piauí. 

 

4.6    Execução Fiscal  

O Código Tributário Nacional possibilita  a transação de crédito 

tributário, conforme previstos nos seus artigos 156, III e 171.  

Pouco utilizada, a transação tributária ganha força com o advento da 

política pública de tratamento adequado de conflitos,  com a possibilidade de 

parcelamentos administrativos e judiciais. 

Constitui Meta do CNJ – 2014  a realização de projeto de conciliação em 

executivos fiscais com valores inferiores a R$50.000,00 ( cinqüenta mil reais). 

No que tange às dívidas não tributárias, as experiências no Distrito 

Federal, Amapá e Rio de Janeiro foram exitosas e devem ser estimuladas. 

 

4.7  Conselhos  Profissionais 

Existem diversas possibilidades de resolução, que contemplam 

perfeitamente os interesses das partes em conflitos, em demandas que envolvem os 

órgãos de fiscalização profissional.  
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O ideal é que cada caso seja resolvido à luz dos respectivos interesses e 

possibilidades.  

As soluções mais comumente encontrada giram em torno do 

parcelamento da dívida, cumulado ou não, com a exclusão de multa e juros.    

Só na Primeira e Terceira  Regiões, são mais de 350.000 execuções 

fiscais dos Conselhos Profissionais em tramitação.  

No DF e em MG, a OAB e o CREA locais, respectivamente. têm optado, 

na área de cobrança de anuidades,  com o apoio dos Núcleos de Conciliação. pela via da 

reclamação pré-processual, com resultados fantásticos, evitando, assim, o ajuizamento 

de mais de 35.000 demandas executivas. 

4.8     Ambiental 

Merece destaque, ainda, o tema ambiental. Embora o ordenamento 

jurídico pátrio seja repleto de regras e princípios ambientais, a violação de tais normas é 

constante. Assim, na busca pela proteção ambiental, procura-se o Judiciário, que não 

tem sido capaz de dar uma resposta célere e eficaz para os litígios socioambientais, que 

envolvem quase sempre disputas políticas e conceitos contraditórios de 

desenvolvimento. 

Enquanto isso o meio ambiente vai sendo destruído e o futuro da 

humanidade vai sendo comprometido dia após dia. 

É preciso lembrar que a legislação ambiental brasileira tem um 

ordenamento moderno e de grande destaque no cenário internacional e o país é 

possuidor da maior reserva de água potável e da maior floresta mundial. 

Nessa linha de raciocínio, a postura de desenvolvimento sustentável 

torna-se indispensável tanto aos entes governamentais quanto à sociedade civil. Logo, a 

temática ambiental e a necessidade de recuperação dos bens ambientais requerem meios 

de soluções de conflitos hábeis a tornar a proteção constitucional efetiva, rápida e 

eficaz. 

Efetivamente, os conflitos socioambientais têm características próprias, 

que não podem ser esquecidas: I) é grande a quantidade de pólos e de  atores sociais 

envolvidos: sociedade civil, governos, organizações não governamentais, órgãos 
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ambientais, mercado, a mídia, o Ministério Público e o Poder Judiciário, com interesses 

convergentes e divergentes; II) impossibilidade de interferência nas disposições legais. 

Assim, a validação dos acordos mediados passam necessariamente pelos limites formais 

e materiais da norma protetiva, decorrente da meta-regra: “meio ambiente 

ecologicamente equilibrado”. Trata-se de bem metaindividual, difuso e de titularidade 

coletiva - relação continuada  homem-natureza-sociedade; III) os conflitos ambientais  

exigem sempre interdisciplinariedade, por envolverem as ciências naturais e questões 

econômicas, culturais, políticas e sociais. 

Assim, indaga-se: é possível a utilização dos meios consensuais de 

resolução de disputas (ADR)  na seara ambiental? 

A resposta é positiva. A conciliação (sentido amplo) tem sido uma 

técnica célere e eficaz, que traz satisfação das partes. É mais econômica para os 

envolvidos, dando plena eficácia ao art. 5º, LXXVIII da C,F/88, com a redação dada 

pela Emenda Constitucional n. 45/2004. As partes sentem-se incluídas e passam a se 

sentir valorizadas por terem sido importantes para a solução do problema. A legitimação 

da decisão e manutenção dos acordos são bem maiores. 

De outra parte, a conciliação passa a ser um instrumento efetivo de 

auxílio na preservação ambiental, pois ajuda a avaliação dos valores das partes na busca 

de pontos de interseção de maneira a construir um consenso, em torno sempre de 

soluções em prol da natureza, ainda que com o  desenvolvimento sustentável. 

Alias, a jurisprudência nacional admite a conciliação nas ações civis 

públicas (ambientais) desde que não haja renúncia à disposição do Direito. Relembre-se, 

no tópico, por exemplo, o famoso caso da carne importada da Europa suspeita de 

contaminação pelo acidente nuclear da usina de Chernobyl, quando se fez um acordo 

após a realização de estudos científicos e técnicos, demonstrando sua adequação ao 

consumo humano (RESP 8714, Rel. Min. HÉLIO MOSIMANN, STJ – Segunda Turma, 

DJ DATA:10/02/1992 PG:00856 RSTJ VOL.:00029 PG:00405). 

De igual forma, o chamado Termo de Ajustamento de Conduta – TAC é 

um instrumento da cultura da conciliação, previsto em lei e que exige do Ministério 

Público (como protagonista da tutela dos direitos ao meio ambiente) e do Judiciário uma 
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mudança de paradigma e de postura ( muito mais ativa), em busca da efetividade dos 

princípios ambientais existentes na Carta Magna Nacional. 

A literatura internacional é rica em métodos de apoio à negociação, 

conciliação, mediação e arbitragem  na seara ambiental. A conciliação ambiental e as 

abordagens cooperativas têm sido utilizadas no mundo contemporâneo 

independentemente  do sistema jurídico do país ( civil law ou common law). A 

propósito, Celso Simão Bredariol (2004, p. 02) recorda: 

(...) a literatura internacional é rica em métodos de apoio à 

negociação ou sobre a mediação de conflitos. A primeira mediação de 

conflito nos EUA é relatada por McCormick em 1973, Binghan (1996) 

avalia a década de mediação de conflitos ambientais, Amy (1987) faz 

um estudo crítico da experiência americana de mediação, Susskind 

(1996) é um entusiasta da mediação. Outros autores, com base na 

Teoria dos jogos desenvolvem a análise de confrontos (Howard 1999), 

a teoria do Drama (Bryant, 1998), o hypergame Bennet (1998) e 

vários outros métodos de apoio à resolução de conflitos. 

Com efeito, em matéria ambiental, o Judiciário deve disseminar modelos 

de conduta e auxiliar a construção de um imaginário em prol da natureza, pois a 

indiferença ambiental é uma enfermidade. 

Na mesma direção, disse recentemente o Papa Francisco, em sua viagem 

ao Brasil (2013):  “entre a indiferença egoísta e os protestos violentos sempre há uma 

opção possível: o diálogo, o diálogo entre as gerações, o diálogo entre o povo e todos 

somos povo, a capacidade de dar e receber, permanecendo abertos à verdade. Um país 

cresce quando suas diversas riquezas culturais dialogam de maneira construtiva”. 

Em conseqüência, o processo de conciliação-mediação é também um 

facilitador para efetivação dos princípios ambientais, porque é inclusivo e democrático e 

é um importante caminho em busca da paz social e da preservação ambiental. 

4.9     Outras causas  



 

 

56

Há possibilidade de realização de conciliação, incidental ou pré-

processual,  total ou parcial,  na maioria dos casos  da competência da Justiça Federal, 

como, além das já mencionadas, as de contratos comerciais da Caixa Econômica 

Federal, aquelas que envolvem servidores, em mandados de segurança, em ações de 

protesto interruptivo da prescrição, nos casos do sistema educacional (FIES), ações civis 

públicas (utilização de estradas federais com excesso de peso, por exemplo) 

4.10   Reunião institucional 

O método autocompositivo mais utilizado na Justiça Federal é a 

conciliação. 

A estrutura básica do processo de conciliação na Justiça Federal é a 

mesma do processo de conciliação da Justiça Comum. As técnicas e ferramentas 

utilizadas nos dois âmbitos são as mesmas, mas o procedimento utilizado na Justiça 

Federal apresenta certas peculiaridades indispensáveis ao alcance dos resultados 

pretendidos.  

Em relação ao procedimento de conciliação na Justiça Federal, há uma 

fase preparatória denominada Reunião Institucional, utilizada, pelos menos,  na 1ª, 2ª e 

3ª Regiões.  

Essa reunião, que tem por objetivo empregar qualidade social ao 

processo, tem se mostrado muito interessante para a conferência de racionalidade e 

eficiência ao mesmo tempo em que visa legitimar o processo perante as esferas 

detentoras do poder de decisão. Com isso, confere-se segurança às partes: quando da 

audiência, o preposto ou procurador do ente público estará amparado por uma 

autorização superior e, assim, poderá conciliar com maior convicção; o particular, por 

sua vez, saberá que a correção e os parâmetros das propostas foram previamente 

analisados de maneira imparcial pelo Poder Judiciário.  

 Para assegurar a realização e o sucesso da conciliação, na fase da 

Reunião Institucional, o coordenador do Núcleo estabelece contato  com os 

representantes do Poder Público e ajustam, de comum acordo,   a metodologia de 

trabalho e pauta, a eleição de calendário e  outros temas pertinentes.  

A reunião institucional é considerada a principal fase diferenciadora da 

conciliação na Justiça Federal. No caso, a reunião institucional é realizada, de ordinário, 

com o litigante habitual (CEF, INSS, AGU, etc.). O objetivo não é criar nem acrescer 
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vantagens à atuação, mas mitigar os efeitos adversos da habitualidade. De fato, a 

reunião institucional ganha importância justamente porque representa uma forma pela 

qual o Poder Judiciário, institucionalmente, procura dialogar com o ente público, de 

modo a possibilitar a conciliação, obtendo autorizações das chefias superiores e 

margens vantajosas para descontos, além de organizar pautas de maneira mais eficiente, 

etc. Trata-se, em suma, de um encontro reservado com uma das partes, podendo, de 

certo modo, ser comparada ao caucus, amplamente utilizado em mediações entre 

particulares.   

Como a reunião institucional é prévia às sessões ou audiências de 

conciliação, evita-se, ainda, que sejam pautados processos relativos a temas que, como 

se pôde perceber durante a reunião, não receberiam autorização do ente público para 

conciliar. Dessa forma, são evitados o gasto desnecessário do tempo das partes e as 

tentativas meramente formais de conciliação, privilegiando-se a economia processual.  

Confere-se maior racionalidade ao processo  porque, além de se 

excluírem de antemão os casos em que não é viável a conciliação, durante a reunião 

institucional são tratados aspectos como metodologia de trabalho, pauta de conciliações, 

calendários, temas, atas-padrão, dentre outros assuntos pertinentes.  

Ademais, é importante haver ajustes prévios com a procuradoria local, a 

fim de viabilizar a presença de procuradores federais nas audiências de conciliação.  

A importância da reunião institucional foi expressamente reconhecida 

pela Recomendação Conjunta n. 05, de 17 de maio de 2012, da então Corregedora 

Nacional de Justiça e do então Corregedor-Geral da Justiça Federal. Embora relativa aos 

processos previdenciários de Juizados Especiais Federais e aos de “competência 

delegada” (artigo 109, § 3º, da CF), é conveniente que ela seja igualmente aplicada, com 

as devidas adaptações, para os demais feitos da Justiça Federal.  

A referida Recomendação aponta os assuntos a serem tratados nas 

reuniões preparatórias: 

“Art. 2º Recomendar que na reunião preparatória a que se refere o 

artigo 1º, sejam disciplinadas as regras do mutirão, de tal sorte a 

conciliar celeridade e segurança jurídica, observando os seguintes 

procedimentos: 

I. número máximo de audiências por dia e por juiz; 
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II. intervalo mínimo entre as audiências; 

III. início do prazo recursal; 

IV. antecedência mínima para a carga dos autos ao INSS; 

V. suspensão da remessa ordinária de processos durante o mutirão ou 

juizado itinerante; 

VI. prazo para cumprimento das sentenças ou decisões; 

VII. periodicidade dos próximos mutirões.” 

 

Nota-se que a reunião institucional define praticamente todos os aspectos 

fundamentais para que a conciliação com o ente público possa ocorrer. Dada a 

importância, há necessidade de que o representante do Judiciário esteja devidamente 

preparado para essa reunião. Um juiz coordenador de Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania deve pedir auxílio ao Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos sempre que houver necessidade de algum apoio institucional 

do Poder Judiciário, que não possa ser assumido isoladamente pelo Centro. O Núcleo, 

por sua vez, deve manter constante em diálogo com o Conselho Nacional de Justiça, de 

modo a obter autorizações e apoio, quando necessário, para determinado tipo de 

conciliação. 

Costuma-se dizer que, na Justiça Federal, a sessão de conciliação não é o 

primeiro, mas o último ato de todo um procedimento iniciado, muitas vezes, tempos 

antes.  

4.11.  Estudo de caso – Minas Gerais 

A título de exemplo, até que se chegasse à sessão de conciliação em 

processo de desocupação do Hospital Navantino Alves em Belo Horizonte-MG foram 

realizadas diversas reuniões institucionais com os vários entes envolvidos (Estado de 

Minas Gerais, Município de Belo Horizonte, MPF, MPE, AGU, DPU, CEF, etc.). O 

procedimento como um todo, por conta dos muitos detalhes acertados durante as 

reuniões institucionais, durou mais de um ano, ou seja, muito além das duas semanas 

em que, por fim, foram concentradas as sessões de conciliação.  



 

 

59

No ponto, vale a pena lembrar e resumir a experiência fantástica da 

Central de Conciliação de Belo Horizonte - MG (desocupação humanizada da Fundação 

Navantino Alves), conduzida à época pelos Juízes Federais  Dayse Starling e André 

Prado de Vasconcelos: 

 

PROCESSO Nº 2006.38.00.024376-0 

 

Autor: Ministério Público do Estado de Minas Gerais 

Réu:  Fundação Navantino Alves 

 

Histórico: Em 18 de março de 1932, foi criada a Sociedade Mineira de 

Amparo à Maternidade e à Infância, tendo, dentre os benefeitores, o Sr. Navantino 

Alves. Em 1975, esta Sociedade foi transformada no Instituto Mineiro de Combate à 

Desnutrição Materno-infantil que, por fim, em março de 1987, foi transformado na 

Fundação Navantino Alves, destinada à assistência materno-infantil, especialmente  

para o combate à desnutrição, através de assistência médica, de serviço maternal e pré-

escolar, de campanhas educativas e promoção de cursos e congressos (fls. 30/31). 

 

A Fundação iniciou suas atividades como Sociedade Mineira de Amparo à 

Maternidade e Infância, na década de 1930, utilizando as instalações da antiga Santa 

Casa de Misericórdia, até que em 1947 recebeu um terreno do Estado de Minas Gerais, 

onde construiu um prédio inicial com três pavimentos, com recursos próprios e da 

comunidade. 

 

Serviços mantidos pela Fundação:  

1) centro de assistência médica, constituído de: a) unidade de puericultura; 

b) unidade de recuperação de crianças desnutridas em estado grave; c) unidade de banco 

de leite humano; d) unidade de maternidade;  

2) centro materno-escolar, constituído de: a) unidade maternal e b) unidade 

pré-escolar; 

3) centro de estudos e pesquisas; 

4) centro de formação de pessoal especializado; 

5) biblioteca especializada 
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Obs.: Há noticias de que a Fundação tinha uma média de 7.500 consultas 

médicas mensais (número que foi drasticamente reduzido para 1.000 atendimentos/mês 

em decorrência da mudança de política de saúde do Município de BH). Chegou a 

atender umas 800 crianças na pré-escola (em regime de 12 horas) 

 

Patrimônio da Fundação: constituído pelos bens moveis e imóveis da 

entidade que sucedeu. O terreno onde foram construídas as edificações da Fundação 

Navantino foi doado pelo Estado de Minas Gerais, em 31.03.47. 

O processo de extinção da Fundação Navantino Alves e a destinação 

do imóvel 

Em 1996, o Ministério Público de Minas Gerais, através da Promotoria 

Especializada de Fundações, postulou ação ordinária na Justiça Estadual para extinguir, 

via declaração judicial, a Fundação Navantino Alves, com a posterior liquidação, em 

virtude da situação caótica daquela entidade. 

O imóvel havia sido doado pelo Estado à Sociedade Mineira de Amparo 

à Maternidade e à Infância (sucedida pela Fundação Navantino Alves), com cláusula de 

reversão ao patrimônio público caso, em quatro anos, não fossem promovidas as 

edificações para atingir seus fins. A Fundação acumulou 5 milhões em dívidas 

trabalhistas e dívidas com a Caixa Econômica Federal – passando a não ter recursos 

para continuar a cumprir o papel ao qual se destinava. 

O Estado de Minas Gerais pediu a reversão ao seu patrimônio do imóvel 

doado à Fundação-ré. Por sua vez, a Caixa Econômica Federal pediu pagamento de 

crédito contra a mesma Fundação. Com a CEF como parte, o STF anulou os atos 

judiciais praticados pela Justiça Estadual e ordenou sua tramitação na  Justiça Federal. 

Desde o encerramento das atividades da Fundação, nos anos 90, o imóvel 

vinha sendo ocupado por várias famílias, que fizeram pedidos de usucapião do imóvel. 

Estes não foram providos, pois se trata de bem público, além de não oferecerem 

condições mínimas de moradia (trata-se de imóvel comercial). 

 

Obs.: Quando da sua extinção, por volta de 1995, a Fundação contava com 

aproximadamente 100 empregados. 

 

Resumo do processo 
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Data Fatos 
01.07.96 Ajuizamento da ação de extinção da Fundação na Justiça Estadual 
06.08.96 Manifestação da Fundação concordando com a extinção e explicando os 

motivos de sua falência. Sugeriu a venda do imóvel para a Fundação 
Hemominas. 

23.09.96 1ª manifestação da Caixa (não pediu a remessa para a JF) 
24.09.96 1ª Manifestação do Estado de Minas Gerais, pugnando pela reversão do 

imóvel è sua propriedade. 
16.06.98 FHEMIG manifestou interesse em locar as instalações da Fundação 

Navantino para ampliar sua área pediátrica. O MPE manifestou no sentido 
de transferir a propriedade para a FHEMIG, que deveria saldar os débitos 
da Fundação. 

05.05.98 Primeira vistoria por técnicos do MP – verificou que o imóvel estava 
sendo utilizado por vendedores ambulantes para guarda de mercadorias, 
algumas salas por médicos com atendimento irregular pelo SUS, outra por 
um fisioterapeuta. Verificou-se, ainda, que o prédio menor, de um 
pavimento, foi locado para o Sr. Antonio Eustaquio Cesar (um dos 
administradores da Fundação) para sua clinica de Raio X. Com 
autorização do Sr. Antonio Eustaquio, foi feito um muro separando uma 
área usada para estacionamento – obras realizadas pelo Semper, que 
também construiu um muro separando das demais edificações.  

30.06.98 Justiça Estadual concedeu a posse do imóvel para a FHEMIG , mas que 
não foi efetivada (não houve proposta de aluguel e nem pagamento das 
dividas da Fundação). 

10.08.98 Estado de Minas Gerais manifestou-se contrária à transferência do imóvel 
para a FHEMIG 

29.09.98 Sentença da Justiça Estadual, julgado procedente o pedido de extinção da 
fundação e negando o pedido do Estado de reversão do imóvel. 

15.06.00 TJ negou provimento ao recurso do Estado MG, mantendo na integra a 
sentença de 1º grau 

2005 STF determina a remessa dos autos para a Justiça Federal, em razão da 
presença da CAIXA, como credora da Fundação. 

21.07.2006 Autos recebidos na Justiça Federal – 7ª Vara 
23.07.07 Estado de Minas Gerais pede, em antecipação de tutela, a reversão do 

imóvel para sua propriedade. 
10.07.07 Corpo de Bombeiros solicita autorização para utilizar o imóvel para servir 

como sede da Cia de Resgate, em razão da sua proximidade com o 
Hospital João XXIII, para aonde as vitimas resgatadas são levadas.  

11.04.06 Interdição dos imóveis pela Fiscalização Urbanística e Ambiental. 
31.07.07 Decisão negando o pedido de reversão do Estado, e, por cautela, 

concedendo a posse provisória do imóvel para o Corpo de Bombeiros, 
com a retirada compulsória dos moradores e outros ocupantes dos 
imóveis. Os procedimentos para a desocupação para ultimados, com 
auxilio do Estado/MG.  

07.08.07 Decisão indeferimento o pedido de ingresso na lide na qualidade de 
assistentes pelos ocupantes, mantendo a ordem de desocupação, deixando 
a cargo do Estado de Minas Gerais a elaboração de um “plano de ação 
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para a desocupação, contendo informações sobre o modo de retirada, 
transporte de pessoas/bens pessoais e acomodação provisória para os 
atuais ocupantes do imóvel”. 

07.08.07 Ocupantes, através do advogado Marcelo Luiz de Souza Alves, pediram a 
reconsideração da ordem de desocupação e suas inclusões como 
litisconsortes passivos necessários. Pedidos indeferidos.. Ocupantes 
agravaram da decisão, mas o TRF/1 manteve a ordem de desocupação. 

23.08.07 Audiência Publica na Assembléia Legislativa, na Comissão de Direitos 
Humanos presidida pelo deputado Durval Angelo, para acompanhar o 
processo de instalação definitiva das famílias em outra residência. 

20.09.07 Decisão ratificando a ordem de desocupação. 
01.10.07 Manifestação do SEMPER a respeito da área a ele locada. 
02.10.07 MPE pediu o recolhimento do mandado de imissão de posse, por ter não 

sido intimado da decisão que determinou e nem tido visto do processo, 
apesar de requerido. Pedido acolhido pela juíza federal. 

31.10.07 Reiteração do pedido da FHEMIG para assumir a posse do imóvel, 
através de cessão (sem qualquer contrapartida). 

31.03.08 Decisão ratificando as decisões anteriores e determinando a desocupação 
do imóvel, que deveria ficar na posse da própria fundação, na pessoa do 
seu liquidante. 

26.03.08 Ingresso da DPU. 
10.09.08 Decisão proferida nos autos de Embargos de Terceiros nº 2008.20142-7), 

determinando a suspensão da ação de extinção da Fundação (Proc. 
2006.24376-0) 

08.06.11 Determinada inspeção judicial. 
26.06.11 Inspeção judicial realizada nas edificações da Fundação Navantino pela 

juíza federal Dayse Starling 
14.08.11 Audiência de conciliação, com a sinalização da Fundação Santa Casa 

assumir o ativo e passivo da Fundação Navantino, sendo determinado a 
apresentação detalhada da proposta. 

24.09.12 Proposta de acordo para desocupação apresentada pela DPU, 
acompanhada de estudo social das famílias. 

28.01.13 Manifestação da Fundação Navantino, informando o interesse da Santa 
Casa em assumir a Fundação (passivo e ativo) 

04.03.13 Manifestação do Grupo Santa Casa, requerendo audiência de conciliação 
para apresentar a proposta para todos os interessados 

18.04.13 Audiência de conciliação, com realização de acordo em que a Santa Casa 
assumiu as dívidas e bens da Fundação, destinando valor para auxiliar os 
moradores/ocupantes na desocupação 

23.05.13 Audiência de conciliação com os ocupantes dos imóveis da Fundação 
Navantino Alves. 

02.07.13 Prazo final para a desocupação voluntaria  

 

 

Desocupação humanizada é modelo de atuação a ser seguido 

No dia 23 de maio de 2013, foram realizadas 46 audiências de 

conciliação, no Núcleo de Conciliação da Justiça Federal de 1º Grau em Minas Gerais, 
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que tiveram por objetivo determinar a data da desocupação e os valores individualizados 

das ajudas de custo para mudança destinados a cada família. Os valores negociados para 

as famílias variaram de R$ 3.000,00 a R$ 30.000,00, dependendo do tempo de 

ocupação. No caso dos ambulantes, o valor da ajuda de custo foi determinado pelo 

tempo de ocupação e pela comprovação de que a atividade de vendedor é a única fonte 

de renda familiar.  

Durante as audiências, foram oferecidas condições para que as famílias 

saíssem do imóvel com a expectativa de residirem em local mais digno e, até mesmo, 

com empregos melhores. 

Para tanto, foi criada uma rede de serviços exclusivamente para atender 

às necessidades prementes das famílias. Às crianças foi destinado um local para 

atividades recreativas, com a assistência de estudantes do curso de Pedagogia da 

Universidade Fumec. A instituição de ensino promoveu também aconselhamento 

nutricional e aferição de pressão arterial para os adultos. A Secretaria Municipal de 

Assistência Social ofereceu serviços de auxílio para a mudança das famílias, matrícula 

das crianças na escola mais próxima da nova moradia, encaminhamento das famílias 

para o serviço de saúde, cestas básicas etc. Assistentes sociais e psicólogas analisaram 

quais outros benefícios cada família poderá receber da administração municipal. 

O SINE – Sistema Nacional de Empregos – cadastrou os interessados em 

obter um novo trabalho, além de apresentar cursos de capacitação profissional. Para 

aqueles que têm aptidão para o artesanato, o Centro Municipal de Referência do 

Artesanato, da Prefeitura de Belo Horizonte, ofereceu orientação e recebeu inscrições 

para diversos cursos. 

A Caixa Econômica Federal aconselhou os interessados sobre as linhas 

de crédito habitacionais, esclareceu sobre o programa “Minha Casa Minha Vida” e 

realizou simulações de empréstimo.  

Com efeito, ação inédita idealizada por juíza federal mineira possibilitou 

a saída, sem o uso da força, das famílias que ocupavam ilegalmente a edificação  

Na manhã do dia 4 de julho de 2013, uma solenidade marcou o fim do 

longo processo de liquidação da Fundação Navantino Alves, e da posterior destinação 

do imóvel que abrigava a entidade. Após sete anos de tramitação na 7ª Vara da Justiça 

Federal de Minas Gerais, o processo teve um desfecho que se tornará paradigma para 

futuras ações similares. A edificação, localizada entre a Avenida Alfredo Balena e a 

Alameda Ezequiel Dias, em Belo Horizonte, foi ocupada ilegalmente por 31 famílias e 
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15 vendedores ambulantes que, após o encerramento das atividades da Fundação 

Navantino Alves, passaram a residir em antigas salas inadequadas para moradia. 

O que poderia ter se transformado num cenário de conflito, com a saída 

forçada de famílias com crianças e idosos, tornou-se um modelo de desocupação 

humanizada. Uma ação inédita possibilitou a saída voluntária dessas famílias, com 

perspectivas de uma vida com mais qualidade e dignidade. Isso só foi possível devido à 

iniciativa da juíza federal Dayse Starling Lima Castro, responsável pelo processo, que 

idealizou e buscou apoio de órgãos do Poder Público e do Judiciário para diminuir o 

impacto da decisão judicial sobre o destino de cada pessoa que vivia em condições 

insalubres no imóvel ora assumido pelo Grupo Santa Casa. 

A Solenidade 

A primeira parte da cerimônia consistiu na vistoria do imóvel. As 

autoridades presentes percorreram as dependências do prédio. No caminho, brinquedos 

caídos pelo chão eram uma lembrança de que crianças brincavam naquele ambiente sujo 

e escuro até recentemente.  

Após a vistoria, foi feita a assinatura do Termo de Imissão de Posse em 

nome do Grupo Santa Casa. Em seguida, as autoridades fizeram breves considerações 

sobre a ocasião. A juíza federal Dayse Starling traduziu o sentimento de todos: “Esse 

processo marca a construção de uma parceria com os órgãos do Judiciário, do 

Ministério Público, do Estado de Minas Gerais e do Grupo Santa Casa, que colaboraram 

para chegarmos a essa solução mais humana. Devolvemos a essas famílias sua 

cidadania. Hoje, elas não estão mais a margem da sociedade. O que está acontecendo 

aqui, hoje, prova que é possível resolver problemas aparentemente insolúveis quando há 

um comprometimento de todos os envolvidos.” – declarou a magistrada.  

Participaram da cerimônia autoridades e representantes dos órgãos 

envolvidos direta e indiretamente no processo: desembargador federal do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, Reynaldo Soares Fonseca (então Coordenador do 

Sistema de Conciliação da Justiça Federal da Primeira Região); juíza federal Dayse 

Starling Lima Castro; juiz federal Diretor do Foro da Justiça Federal de Minas Gerais, 

Guilherme Mendonça Doehler; juiz federal André Prado de Vasconcelos (Vice-Diretor 

do Foro e Coordenador do Núcleo de Conciliação/MG); juiz federal Bruno Augusto 

Santos Oliveira; Procuradora de Justiça de Tutela de Fundações do Ministério Público 

de Minas Gerais, Valma Leite da Cunha; procurador da Procuradoria da República em 

Minas Gerais, Tarcísio Humberto Parreiras Filho; representante da Caixa Econômica 
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Federal, Luiz Octavio da Silva Pereira Cuiabano; Tenente Coronel da Polícia Militar de 

Minas Gerais, Vladimir Correa; e o Defensor Público da União, Estevão Ferreira Couto. 

O grupo Santa Casa foi representado pelo Provedor Saulo Levindo 

Coelho e pelo Supervisor Geral, Porfírio Andrade. 

Presentes, também, ex-moradores e colaboradores dos órgãos públicos 

que fizeram parte da cerimônia.  

Sonho realizado 

Após a formalização da entrega do imóvel ao Grupo Santa Casa, o 

representante da CEF, Luiz Octavio Cuiabano, entregou as chaves do apartamento do 

Programa Minha Casa Minha Vida à Teliana Lourdes da Silva, antiga moradora do 

imóvel. Muito emocionada, Teliana compartilhou com os presentes sua felicidade: “É 

um sonho que se realiza. Meu filho terá um quarto para ele, como sempre quis”. 

Além dela, outros ex-moradores, que obedecem aos critérios do 

Programa Minha Casa Minha Vida, em breve receberão seus apartamentos.  

O ex-morador, José Cordeiro, que também acompanhou a cerimônia, 

contava, com satisfação, que havia adquirido, com a ajuda de custo que recebera, um 

carro utilitário que o ajudaria a vender suas mercadorias.  

Imóvel retorna à sociedade 

Os representantes do Grupo Santa Casa, Saulo Levindo Coelho e Porfírio 

Andrade, manifestaram satisfação com a solução pacífica para a saída dos antigos 

moradores do prédio. Revelaram que, num primeiro momento, o Programa Saúde Ativa 

da Fundação Santa Casa de Belo Horizonte, que atende pacientes crônicos, será 

transferido para o local. A entidade assumiu o compromisso de, em quatro anos, dar 

uma destinação social, voltada para a saúde, ao imóvel.    

Assim, a  partir de agosto/2013, a Santa Casa de Belo Horizonte colocou 

o Hospital para funcionar e a população de Belo Horizonte voltou a contar com um 

estabelecimento de saúde voltado especialmente para crianças. 

Ressalte-se, ainda, que os avanços registrados na Justiça Federal, em 

algumas unidades da federação, incluem a realização de audiências por meio de 

videoconferências, no sistema ODR - Online Dispute Resolution.  

 

4.12       Outras peculiaridades 
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Além da reunião institucional, a conciliação na Justiça Federal ganha 

contornos próprios em outros aspectos.  

Na apresentação da proposta pelo ente federal, por exemplo, o 

conciliador deve estar ciente de que essa admite pouca flexibilização. Isso porque os 

limites da proposta já foram previamente definidos pelo superior hierárquico daquele 

representante que está na mesa de conciliação. Muitas vezes, tais limites dependeram de 

atos normativos específicos para, por exemplo, concessão de anistia, desconto ou 

parcelamento, além de o procedimento ter sido tratado durante reuniões institucionais, 

não cabendo ao conciliador alterar o que foi ajustado previamente. Assim, o conciliador 

não poderá apresentar solução diversa ao conflito, fora dos limites do ente público. Isso 

não significa que não possa propor alternativas dentre as permitidas, como, por 

exemplo, aventar a possibilidade de o mutuário conseguir empréstimo com algum 

conhecido, vender determinado bem para quitação da dívida, etc..  

Ademais, trabalha-se, em geral, com a organização de mesas e do 

ambiente a partir do princípio da normalidade. A conciliação é feita em mesas de 

conciliação colocadas em um mesmo ambiente amplo, com conciliadores e sob a 

supervisão de juízes. Dessa forma, o mutuário do Sistema Financeiro de Habitação, o 

devedor do Conselho de Fiscalização Profissional, o beneficiário do INSS, entre outros, 

percebem que não estão isolados diante de um ente público de grandes dimensões. Cada 

um deles é, tanto quanto os outros, alguém que procura resolver um problema comum.  

Busca-se, ainda, que a capacitação do conciliador reconheça as 

particularidades da Justiça Federal. Por isso, o material de apoio envolve exercícios e 

exemplos próprios da Justiça Federal, além de indicar a necessidade de conhecimento, 

ainda que mínimo, dos próprios temas debatidos.  

 

4.13          Conciliação na competência delegada  

No início das práticas autocompositivas na esfera da Justiça Federal, as 

conciliações da competência delegada somente eram realizadas na segunda instância. 

No entanto, depois de alguma reflexão e experiências bem sucedidas, percebeu-se que 

seria muito útil a realização da conciliação também no primeiro grau.  
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De fato, com a homologação de acordos antes da fase recursal, há menor 

tramitação do processo e a parte-autora pode contemplada com a implantação mais 

rápida do benefício almejado. 

O INSS, por sua vez, economiza em relação ao pagamento de juros de 

mora e pela menor incidência de correção monetária.  

A partir da utilização do sistema de mutirões de audiências com perícia, 

produção de laudo e tentativa de conciliação na mesma data, percebeu-se que era 

possível, com pequenas adaptações, de valer-se da prática conciliatória da Justiça 

Federal para a resolução adequada de processos de benefícios por incapacidade em face 

do INSS originariamente ajuizados perante a Justiça Estadual por força do artigo 109, § 

3º, da CF. 

Com freqüência, a Primeira Região realiza diversos Itinerantes no 

interior onde não há vara federal e, também, estimula o INSS-PRF a realizar mutirões 

de conciliação em Comarcas Estaduais, tal como ocorreu recentemente no interior do 

Maranhão. 

 

4.14    Resultados alcançados na Justiça Federal da Primeira Região  

Os dados estatísticos apresentados, nos Anexos desta dissertação 

demonstram a viabilidade e importância da utilização dos métodos autocompositivos no 

âmbito da Justiça Federal.  

Por fim, apenas para ilustrar, no período de 2003/2010, os JEFs das cinco 

Regiões pagaram mais de 8 bilhões de reais. No período 2010/2014 (junho), a Primeira 

Região homologou mais de 420 mil acordos cíveis, o que alcança mais de dois milhões 

de  pessoas, se considerarmos a média da família brasileira (5 membros). Na última 

semana do mês de março/2013, 50 novos Juízes Federais implementaram em dois dias, 

como parte do seu curso de treinamento e formação, 1.000 audiências agendadas.  No 

último mutirão dos JEFs do Maranhão (maio/2014 –  São Luís - 2 semanas) foram 

realizadas cerca de 8.000 audiências e mais de 5.000 acordos previdenciários. Logo, a 

contribuição da cultura da conciliação causa, igualmente, desenvolvimento social e 

humano. 

Os Anexos I a V evidenciam os números da Primeira Região por ano. 
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Registre-se, a propósito, que, a  partir de 2006, o Conselho Nacional de 

Justiça instituiu o Movimento Nacional de Conciliação e, nessa linha de ação, 

estabeleceu uma simbologia importante: uma vez ao ano, todo o Judiciário realiza, em 

conjunto, uma Semana Nacional de Conciliação. Para a Primeira Região, que venceu 

três prêmios nacionais “Conciliar é legal”, os resultados foram extraordinários. Foram 

alcançados no período de 2006/2013 ( uma semana anual) mais de 41 mil acordos e 

cerca de  500.000.000,00 (quinhentos milhões de reias) em valores negociados ( vide o 

Anexo VI). 

Tais dados demonstram que o princípio da separação dos poderes deve 

ser sempre revisto e atualizado. Já não se pode mais pensar, pois, em um Judiciário 

simplesmente inerte. Como parcela do Poder Estatal, deve ter também o compromisso 

para a construção de uma sociedade mais humana, justa e feliz. 

É papel sim do Estado Juiz fomentar o diálogo e o encontro de soluções  

não adversariais, contribuindo, assim, para o desenvolvimento e a vivência democrática 

do tecido social. 

Portanto, a cultura da fraternidade no Sistema Justiça já é uma realidade 

concreta no âmbito cível. Ainda incipiente, é claro. Mas ruma ao caminho da 

consolidação. 

4.15    O caminho necessário da conciliação pré-processual 

O Judiciário percebeu a necessidade de estimular e contribuir para a 

consolidação da cultura da conciliação no meio da sociedade civil, como forma efetiva 

de pacificação social e de tornar excepcional a via judicial. São, atualmente, mais de 92 

milhões de processos em tramitação no Brasil, sendo mais de 11 milhões nos órgãos da 

Justiça Federal. Assim, o sucesso da conciliação processual tornou-se pequeno, diante  

da possibilidade de o próprio tecido social ser capaz de construir soluções pacíficas para 

as controvérsias, sem necessidade da chamada  judicialização. 

Mas tal idéia precisa ser construída dia após dia. Trata-se de uma guinada 

gerencial e de vida. Para tanto, o Conselho Nacional de Justiça criou uma classe 

denominada Reclamação Pré-processual, a fim de que a população comece a adquirir  

confiança na solução não adversarial e  pré-processual. É uma transição necessária e 

pedagógica. Precisamos construir tal direção, tendo a convicção, todavia, de que a 

conciliação pré-processual não será gerida, no futuro, pelo Judiciário, mas sim pela 
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própria sociedade civil, talvez com o apoio de órgãos do Ministério da Justiça, como 

ocorreu na vizinha Argentina. 

Com efeito, neste momento da travessia, merece aplausos a iniciativa do 

CNJ e do CJF. Os resultados da conciliação pré-processual, com o apoio da Justiça 

Federal, têm sido extraordinários, especialmente nas áreas previdenciárias (JEFs 

inclusive), dos feitos da CEF e dos executivos dos Conselhos Profissionais. 

Assim, pondero no sentido de que a sistematização da conciliação pré-

processual  não pode ser de maneira tão rígida, centralizando as ações em único órgão 

do Judiciário. O momento é de reflexão sobre o tema e de ação, com o auxílio 

pedagógico do Estado-Juiz, para que, no futuro, a própria sociedade possa assumir a 

gestão dessa extraordinária forma de solução alternativa para os conflitos não 

judicializados. 

5  O DESAFIO DO PRINCÍPIO DA FRATERNIDADE NO DIREITO PENAL: UMA 

PROVOCAÇÃO INICIAL À CONCILIAÇÃO 

 

Na esfera penal, o desafio da fraternidade é ainda maior. As situações 

vivenciadas (gravidade dos crimes, rancor ou revolta da vítima, reação da comunidade 

etc.) tornam mais distantes a experiência fraterna. 

É verdade que as reformas da codificação penal e processual penal têm 

tido uma preocupação grande com a temática referente à finalidade da pena, havendo, 

aliás, previsão normativa para a conciliação e penas alternativas nas hipóteses de ilícitos 

de menor potencial lesivo.  

Acontece que, como já dito, o crime é uma das esferas mais difíceis de 

lidar numa perspectiva fraterna. A vítima e a sociedade devem ser protegidas pelo 

Estado, a fim de que possamos continuar a caminhada humana As regras jurídicas, 

democraticamente aprovadas pelo Parlamento, devem ser aplicadas pelo Estado–Juiz. 

Mas o criminoso, seja quem for ele ou a gravidade do ato praticado, é membro também 

do tecido social e não pode ser afastado do princípio da dignidade da pessoa humana. 

Adverte, aliás, Zaffaroni que o direito penal é um “ramo do saber jurídico 

que, mediante a interpretação das leis penais, propõe aos juízes um sistema orientador 

de decisões que contém e reduz o poder punitivo, para impulsionar o progresso do 
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estado constitucional de direito” (ZAFFARONI et al., 2003, p. 40). Nessa perspectiva, o 

direito penal é um saber dos juristas com objetivo de orientar decisões judiciais que 

sejam racionais. Logo, o objeto não se restringe a oferecer orientações, mas busca, 

também, fazê-lo de forma sistemática, através das interpretações das leis penais, que se 

identificam na figura da pena. Daí que o conceito de pena deve ser amplo o suficiente 

para cobrir as penas lícitas e as ilícitas à luz do constitucionalismo. Enfim, a finalidade 

desse sistema é conter e reduzir o poder punitivo. 

Segundo Habermas (1997, p. 9): 

Há uma premissa segundo a qual o modo de operar de um sistema 

político, constituído pelo Estado de Direito, não pode ser descrito 

adequadamente, nem mesmo em nível empírico, quando não se leva 

em conta a dimensão de validade do direito e a força legitimadora da 

gênese democrática do direito. 

Com efeito, não é possível mais entender a pena apenas na visão 

retribucionista tradicional (reduzida), como se fosse um fim em si mesmo, como 

vingança, castigo, compensação ou reparação do mal provocado pelo crime. Na 

verdade, a pena tem uma justificação ética e um ideário ressocializante (reinserção, 

reintegração). E a estratégia de reinserção social acentua a necessidade de políticas 

públicas que combatam os fatores criminógenos. É a busca da Justiça restaurativa.  

Nesse sentido, a experiência cristã oferta respostas que não se limitam ao 

castigo, mas caminham para a reconciliação e a construção da paz. No dizer do 

magistrado português Pedro Maria Godinho Vaz Patto, o crime passa a ser entendido 

como uma ferida que deve ser curada através da reparação do mal causado à vítima, da 

assunção de responsabilidades e da “restauração” dessas relações (2013, p. 22). 

A lógica do “olho por olho, dente por dente” é incapaz de realizar a 

Justiça. É necessária a retribuição, mas com a complementação da reconstrução e do 

próprio perdão, que não é sinal de fraqueza, esquecimento nem indiferença. É o novo 

modelo fraterno da Justiça penal. Cumpre-se a norma de forma retributiva, mas sua 

superação é a restauração. 

No ponto, vale a pena relembrar a mensagem de João Paulo II para o Dia 

Mundial da Paz de janeiro de 2002:  
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“Não há paz sem justiça, não há justiça sem perdão (...) O perdão 

não se opõe de modo algum à justiça, porque não consiste em diferir 

as legítimas exigências de reparação da ordem violada, mas visa 

sobretudo àquela plenitude de justiça que gera a tranquilidade da 

ordem, a qual é bem mais que uma frágil e provisória cessação das 

hostilidades, porque consiste na cura em profundidade das feridas 

que sangram nos corações. Para tal, justiça e perdão são 

essenciais.”(apud PATTO, p. 25). 

Nessa ordem de ideias, o perdão e a fraternidade ultrapassam as 

exigências da justiça, sem anulação dessas exigências. Querem a verdade e a memória 

dos fatos. Opõem-se ao rancor e à vingança, não à justiça. Têm uma dimensão social e 

não puramente individual, moral ou religiosa. Pressupõem a reconciliação entre o 

agente do crime e a sociedade, com as condições mínimas para a reeducação e 

reinserção social do infrator. São, na realidade, instrumento de transformação social; 

fonte de libertação e de pacificação tanto para o agente como para a vítima e para a 

sociedade.  

Assim, é desejável, sempre que possível, a pena de prestação de serviços 

à comunidade. O agente do delito é reconhecido como útil ao tecido social e o trabalho 

realizado salda, simbolicamente, uma dívida para com a comunidade, recompondo, aos 

poucos, a relação que foi quebrada com a prática do crime.  

Sobre o tema, vale a pena conferir alguns precedentes do Supremo 

Tribunal Federal que, na área penal, reafirmam a fraternidade como categoria jurídica, 

sem qualquer reforço à impunidade, mas com o compromisso de um direito penal 

humanizado. A propósito: 

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROVIMENTO 

MONOCRÁTICO DE RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 

LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE (FUGA). 

DATA-BASE DE RECONTAGEM DO PRAZO PARA NOVO 

LIVRAMENTO CONDICIONAL. ORDEM CONCEDIDA.  

1. Além de revelar o fim socialmente regenerador do cumprimento da 

pena, o art. 1º da Lei de Execução Penal alberga um critério de 

interpretação das suas demais disposições. É falar: a Lei 7.210/84 
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institui a lógica da prevalência de mecanismos de reinclusão social (e 

não de exclusão do sujeito apenado) no exame dos direitos e deveres 

dos sentenciados. Isto para favorecer, sempre que possível, a redução 

das distâncias entre a população intramuros penitenciários e a 

comunidade extramuros. Tanto é assim que o diploma normativo em 

causa assim dispõe: "O Estado deverá recorrer à cooperação da 

comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de 

segurança" (Art. 4º), fazendo, ainda, do Conselho da Comunidade um 

órgão da execução penal brasileira (art. 61).  

2. Essa particular forma de parametrar a interpretação da lei (no 

caso, a LEP) é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que 

faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus 

fundamentos (incisos II e III do art. 1º). Mais: Constituição que tem 

por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir 

uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I e III do art. 3º). 

Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o 

preâmbulo de nossa Constituição caracteriza como "fraterna".  

3. O livramento condicional, para maior respeito à finalidade 

reeducativa da pena, constitui a última etapa da execução penal, 

timbrada, esta, pela idéia-força da liberdade responsável do 

condenado, de modo a lhe permitir melhores condições de reinserção 

social.  

4. O requisito temporal do livramento condicional é aferido a partir 

da quantidade de pena já efetivamente cumprida. Quantidade, essa, 

que não sofre nenhuma alteração com eventual prática de falta grave, 

pelo singelo mas robusto fundamento de que a ninguém é dado 

desconsiderar tempo de pena já cumprido. Pois o fato é que pena 

cumprida é pena extinta. É claro que, no caso de fuga (como é a 

situação destes autos), o lapso temporal em que o paciente esteve 

foragido não será computado como tempo de castigo cumprido. 

Óbvio! Todavia, a fuga não "zera" ou faz desaparecer a pena até 

então cumprida.  

5. Ofende o princípio da legalidade a decisão que fixa a data da fuga 

do paciente como nova data-base para o cálculo do requisito 

temporal do livramento condicional. 6. Ordem concedida.  
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(HC 94163, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, 

julgado em 02/12/2008, DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-

10-2009 EMENT VOL-02379-04 PP-00851). Negritei. 

 

HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL. 

TIPICIDADE PENAL. JUSTIÇA MATERIAL. JUÍZO DE 

ADEQUAÇÃO DE CONDUTAS FORMALMENTE CRIMINOSAS, 

PORÉM MATERIALMENTE INSIGNIFICANTES. 

SIGNIFICÂNCIA PENAL. CONCEITO CONSTITUCIONAL. 

DIRETRIZES DE APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA 

INSIGNIFICÂNCIA PENAL. ORDEM CONCEDIDA.  

1. O tema da insignificância penal diz respeito à chamada 

“legalidade penal”, expressamente positivada como ato-condição da 

descrição de determinada conduta humana como crime, e, nessa 

medida, passível de apenamento estatal, tudo conforme a regra que se 

extrai do inciso XXXIX do art. 5º da CF, literis: “não há crime sem lei 

anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”. É que 

a norma criminalizante (seja ela proibitiva, seja impositiva de 

condutas) opera, ela mesma, como instrumento de calibração entre o 

poder persecutório-punitivo do Estado e a liberdade individual  

2. A norma legal que descreve o delito e comina a respectiva pena 

atua por modo necessariamente binário, no sentido de que, se, por um 

lado, consubstancia o poder estatal de interferência na liberdade 

individual, também se traduz na garantia de que os eventuais 

arroubos legislativos de irrazoabilidade e desproporcionalidade se 

expõem a controle jurisdicional. Donde a política criminal-legislativa 

do Estado sempre comportar mediação judicial, inclusive quanto ao 

chamado “crime de bagatela” ou “postulado da insignificância 

penal” da conduta desse ou daquele agente. Com o que o tema da 

significância penal confirma que o “devido processo legal” a que se 

reporta a Constituição Federal no inciso LIII do art. 5º é de ser 

interpretado como um devido processo legal substantivo ou material. 

Não meramente formal.  

3. Reiteradas vezes este Supremo Tribunal Federal debateu o tema da 

insignificância penal. Oportunidades em que me posicionei pelo 
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reconhecimento da insignificância penal como expressão de um 

necessário juízo de razoabilidade e proporcionalidade de condutas 

que, embora formalmente encaixadas no molde legal-punitivo, 

materialmente escapam desse encaixe. E escapam desse molde 

simplesmente formal, por exigência mesma da própria justiça 

material enquanto valor ou bem coletivo que a nossa Constituição 

Federal prestigia desde o seu principiológico preâmbulo. Justiça 

como valor, a se concretizar mediante uma certa dosagem de 

razoabilidade e proporcionalidade na concretização dos valores da 

liberdade, igualdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, etc. 

Com o que ela, justiça, somente se realiza na medida em que os 

outros valores positivos se realizem por um modo peculiarmente 

razoável e proporcional. Equivale a dizer: a justiça não tem como se 

incorporar, sozinha, à concreta situação das protagonizações 

humanas, exatamente por ser ela a própria resultante de uma certa 

cota de razoabilidade e proporcionalidade na historicização de 

valores positivos (os mencionados princípios da liberdade, da 

igualdade, da segurança, bem-estar, desenvolvimento, etc). Donde a 

compreensão de que falar do valor da justiça é falar dos outros 

valores que dela venham a se impregnar por se dotarem de um certo 

quantum de ponderabilidade, se por este último termo 

(ponderabilidade) englobarmos a razoabilidade e a 

proporcionalidade no seu processo de concreta incidência. Assim 

como falar dos outros valores é reconhecê-los como justos na 

medida em que permeados desse efetivo quantum de 

ponderabilidade (mescla de razoabilidade e proporcionalidade, 

torna-se a dizer). Tudo enlaçado por um modo sinérgico, no sentido 

de que o juízo de ponderabilidade implica o mais harmonioso 

emprego do pensamento e do sentimento do julgador na avaliação 

da conduta do agente em face do seu subjetivado histórico de vida e 

da objetividade da sua concreta conduta alegadamente delitiva.  

4. É nessa perspectiva de concreção do valor da justiça que se pode 

compreender o tema da insignificância penal como um princípio 

implícito de direito constitucional e, simultaneamente, de direito 

criminal. Pelo que é possível extrair do ordenamento jurídico 

brasileiro a premissa de que toda conduta penalmente típica só é 
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penalmente típica porque significante, de alguma forma, para a 

sociedade e a própria vítima. É falar: em tema de política criminal, a 

Constituição Federal pressupõe lesão significante a interesses e 

valores (os chamados “bens jurídicos”) por ela avaliados como 

dignos de proteção normativa. 

(...).  

7. O desafio do intérprete da norma é encontrar aqueles vetores que 

levem ao juízo da não-significância penal da conduta. Vetores que 

decolam de uma leitura pluridimensional da figura da adequação 

típica, principiando pelo ângulo do agente; quero dizer: da 

perspectiva do agente, a conduta penalmente insignificante deve 

revelar muito mais uma extrema carência material do que uma firme 

intenção e menos ainda toda uma crônica de vida delituosa. Pelo que 

o reconhecimento da irrelevância penal da ação ou omissão 

formalmente delituosa passa a depender de uma ambiência factual 

reveladora da extrema vulnerabilidade social do suposto autor do 

fato. Até porque, sendo o indivíduo uma realidade única ou insimilar, 

irrepetível mesmo na sua condição de microcosmo ou de um universo 

à parte, todo instituto de direito penal que se lhe aplique há de exibir 

o timbre da personalização. Logo, tudo tem que ser personalizado na 

concreta aplicação do direito constitucional-penal (sobretudo os 

institutos da pena e da prisão), pois é a própria Constituição que se 

deseja assim orteguianamente aplicada (na linha do “Eu sou eu e as 

minhas circunstâncias”, como luminosamente enunciou Ortega Y 

Gasset).  

8. Já do ângulo da vítima, o exame da relevância ou irrelevância 

penal deve atentar para o seu peculiarmente reduzido sentimento de 

perda por efeito da conduta do agente, a ponto de não experimentar 

revoltante sensação de impunidade ante a não-incidência da norma 

penal que, a princípio, lhe favorecia. Espécie da mais consentida 

desreificação ou auto-apeamento de situação jurídico-subjetiva. Sem 

que estejamos a incluir nesse vetor aquelas situações atinentes aos 

bens de valoração apenas no psiquismo da vítima, porquanto de valor 

tão-somente sentimental (uma bijuteria que pertenceu a importante 

familiar falecido ou muito admirado, por exemplo).  
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9. Sob o prisma dos meios e modos de realização da conduta, não se 

pode reconhecer como irrelevante a ação que se manifesta mediante o 

emprego de violência ou ameaça à integridade física, ou moral, tanto 

da vítima quanto de terceiros. 

(...).  

11. Por fim, e invertendo um pouco a visão até hoje prevalecente na 

doutrina e na jurisprudência brasileiras acerca do furto e demais 

crimes contra o patrimônio, o reconhecimento da atipicidade material 

da conduta há de levar em consideração o preço ou a expressão 

financeira do objeto do delito. Ou seja: o objeto material dos delitos 

patrimoniais é de ser conversível em pecúnia, e, nessa medida, apto a 

provocar efetivo desfalque ou redução do patrimônio da vítima. 

Reversamente há de propiciar algum enriquecimento do agente. 

Enriquecimento sem causa, lógico, apto à estimulação de recidiva e à 

formação do juízo malsão de que “o crime compensa”. É dizer, o 

objeto material do delito há de exibir algum conteúdo econômico, seja 

para efetivamente desfalcar ou reduzir o patrimônio da vítima, seja 

para ampliar o acervo de bens do agente.  

12. As presentes diretivas de aplicabilidade do princípio da 

insignificância penal não são mais que diretivas mesmas ou vetores 

de ponderabilidade. Logo, admitem acréscimos, supressões e 

adaptações ante o caso concreto, como se expõe até mesmo à 

exclusão, nesses mesmos casos empíricos (por exemplo nos crimes 

propriamente militares de posse de entorpecentes e nos delitos de 

falsificação da moeda nacional, exatamente como assentado pelo 

Plenário do STF no HC 103.684 e por esta Segunda Turma no HC 

97.220, ambos de minha relatoria).  

13. No caso, a tentativa de subtração de protetores solares, a todo 

tempo monitorada pelos seguranças do estabelecimento comercial de 

grande porte e pelo sistema de vigilância eletrônica, se amolda à 

ponderabilidade de todas as diretivas listadas. O que legitima ou 

autoriza a aplicação do princípio da insignificância, pena de se 

provocar a mobilização de uma máquina custosa, delicada e ao 

mesmo tempo complexa como é o aparato de poder em que o 
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Judiciário consiste, para, afinal, não ter o que substancialmente 

tutelar.  

14. Ordem concedida.  

(HC 111017, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, 

julgado em 07/02/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 

DIVULG 25-06-2012 PUBLIC 26-06-2012). Negritei. 

 

Com efeito, até mesmo na esfera penal é possível a realização de acordo, 

no âmbito da Justiça Federal.  

O mais aconselhável, nesse caso, talvez seja refletir-se acerca da 

possibilidade de adoção de alguma prática da justiça restaurativa, a qual possibilita  a 

prevenção da recidiva. 

Nesse ponto, vale a pena lembrar: a) as causas de menor potencial lesivo; 

b) os ajustes secundários para fins de reparação do dano e ressarcimento do dano e 

especialmente do erário; c) a tutela preventiva  ou reparação do patrimônio público; d) a 

prestação de serviços à comunidade; e) as penas alternativas, etc. 

Há, também, diversos outros pontos que devem passar pela reflexão do 

direito penal moderno e da Justiça restaurativa. Veja-se, a propósito, trecho da bela e 

corajosa declaração do Desembargador Federal TOURINHO NETO (2013), em recente 

manifestação na lista de discussão dos associados da AJUFE, justificando sua postura 

chamada “garantista”: 

Sou garantista porque procuro assegurar os direitos fundamentais de 

todo cidadão brasileiro ou estrangeiro, seja indiciado, acusado ou 

condenado, independente da cor, crença, sexo, opção sexual, 

profissão (sem profissão), convicção filosófica ou política, de ter ou 

não moradia, da situação econômica (pobre ou rico), de ter ou não 

poder político ou econômico. Entendo que o indiciado, acusado ou 

preso devem ser respeitados em sua dignidade, integridade física e 

moral. Sou garantista porque cumpro a Constituição.  

Assim:  

I - Sou a favor: 
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1) do princípio da insignificância para qualquer crime, desde que: (a) 

seja mínima a ofensividade da conduta do agente (b) não haja 

nenhuma periculosidade social da ação, (c) haja reduzidíssimo grau 

de reprovabilidade do comportamento e (d) seja inexpressiva a lesão 

jurídica provocada. (Ex. contrabando de cigarro, de gasolina, de 

moeda falsa etc.).  

Os crimes que não causam nenhum transtorno à sociedade, por 

constituírem uma insignificância, não devem ser punidos. A pena de 

nada adiantaria para a sociedade nem para o réu. 

(.....) 

3) da prisão preventiva, mas, como medida excepcional. A decisão 

deve explicitar fundamentos consistentes e individualizados em 

relação a cada um dos cidadãos investigados (CF, arts. 93, IX, e 5º, 

XLVI), não ser baseada em conjeturas, suposições, como, por ex. o 

investigado mora em zona de fronteira e pode a qualquer momento 

fugir, não tem emprego. 

É ilegal a prisão preventiva decretada para garantia da ordem 

pública, baseada tão somente na gravidade do fato, na hediondez do 

delito ou no clamor público; decretada para garantir a credibilidade 

da justiça. 

A prisão preventiva, como exceção à regra da liberdade, somente 

pode ser decretada mediante demonstração cabal de sua real 

necessidade. 

4) da prisão temporária, desde que seja imprescindível, indispensável, 

quando for absolutamente necessária. A imprescindibilidade deve ser 

demonstrada concretamente e que seja real. A imprescindibilidade 

não pode ser confundida com utilidade. Imprescindível é o que não se 

pode dispensar. O útil é o que auxilia, otimiza, mas não é essencial. 

 

II – Sou contra: 

1) pena exacerbada. A pena tem que ser proporcional ao crime, ser 

justa. 

A mídia induz o povo a acreditar que a questão da violência se 

resolve aumentando as penas e mandando o criminoso para a cadeia. 
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Incute a idéia de que a paz se consegue aumentando-se o número de 

figuras delituosas.  

É preciso desmistificar a idéia de que o direito penal (principalmente, 

a prisão) é a solução para a contenção da onda de criminalidade que 

invade, domina e sufoca a sociedade. 

2) que se prenda para depois apurar o delito. 

3) a prisão preventiva como antecipação da pena, com a finalidade 

tão-só de dar satisfação à sociedade e à imprensa. 

(...)  

6) decreto de prisão preventiva feito por meio de documento-padrão, 

repetindo o que diz o art. 312 do CPP, sem dizer nada de concreto, 

baseado somente em conjecturas (“é possível que venha reiterar na 

prática delituosa.” (...) 

Tais aspectos, todavia, merecem estudos e aprofundamento. Por 

enquanto, trata-se apenas de uma provocação inicial rumo à conciliação na esfera penal. 

Em suma, a justiça restaurativa não ignora as exigências de reparação da 

ordem violada. Até acentua essas exigências na perspectiva dos direitos da vítima e, 

especialmente, da vida comunitária (danos sociais), restaurando, por fim, os laços 

fraternos mesmo com o criminoso. A pena humanizada não é, em rigor, violência 

destinada a dominar quem é punido. A execução da pena não pode inviabilizar a 

possibilidade de conciliação e de  reconciliação. O princípio da fraternidade é viável no 

direito penal e é semente de transformação social. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A intenção deste trabalho é resgatar o princípio esquecido da 

fraternidade, como fator de equilíbrio entre a liberdade e a igualdade, e demonstrar que 

sua concretude no Sistema Justiça é viável, seja na esfera cível, seja na esfera penal.  

Para tanto, é preciso, em primeiro lugar, agregar as clássicas correntes 

filosóficas existentes sobre o Direito e reafirmar a possibilidade de tal adensamento, 

através do chamado jus-humanismo normativo. 

Com efeito, o positivismo, o direito natural, revisitado como direitos 

humanos, e o realismo jurídico, visto como doutrina dos juízes e da academia, ficam 

adensados no jus-humanismo normativo, que será o método adequado para se 

alcançarem os institutos da fraternidade, da dignidade da pessoa humana e da 

proporcionalidade, positivados ou não. 

Nessa ordem de ideias: 

a) O princípio da fraternidade é uma categoria jurídica e não pertence 

apenas às religiões ou à moral. Sua redescoberta apresenta-se como um fator de 

fundamental importância, tendo em vista a complexidade dos problemas sociais, 

jurídicos e estruturais ainda hoje enfrentados pelas democracias. A fraternidade não 

exclui o direito e vice-versa, mesmo porque a fraternidade enquanto valor vem sendo 

proclamada por diversas Constituições modernas, ao lado de outros valores 

historicamente consagrados como a igualdade e a liberdade. 

No caso brasileiro, a Constituição vigente absorveu os três valores da 

Revolução de 1789 ao registrar como primeiro objetivo da República Federativa a 

construção de uma sociedade livre (liberdade), justa (igualdade) e solidária 

(fraternidade) – art. 3º. Já no Preâmbulo da CF/88, proclamou-se: um Estado 

Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 

liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como 

valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada 

na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 

pacífica das controvérsias (...). 
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Assim, o constitucionalismo moderno pátrio ultrapassa o liberalismo 

(constitucionalismo liberal – dimensão política) e a social democracia 

(constitucionalismo social – dimensão social), enveredando pelo chamado 

constitucionalismo fraternal (ou altruístico). Resgata-se, pois, o direito natural, com raiz 

no humanismo cristão e como virtude da cidadania, que supera as fronteiras da pátria ou 

da nação (cidadania interna), numa perspectiva universal da pessoa humana (cidadania 

global). 

Na realidade, com base nos eixos simbólicos do iluminismo francês 

(liberdade, igualdade e fraternidade), o Judiciário brasileiro contemporâneo deve 

superar o modelo meramente protetivo da liberdade (inclusive nas relações civis) ou a 

conformação interventiva, que viabiliza até mesmo a definição e a implementação de 

políticas públicas pelo Estado do bem estar social. Passa a ser, na verdade, um Estado-

Juiz mediador, estimulador do senso de comunidade e da fraternidade, através do 

próprio tecido social. A preocupação não é apenas com a efetividade, mas também com 

a legitimidade e com a vivência de uma sociedade fraterna. 

b) O princípio do devido processo legal passa a ter uma nova leitura 

prática, diante do constitucionalismo fraternal e do humanismo normativo. 

O princípio do devido processo legal, tido por parcela da doutrina como 

o mais fundamental dos princípios do qual decorrem, enquanto corolário, todos os 

outros princípios e regras no âmbito processual. Surgido na tradição anglo-saxã do 

Direito no sentido do due process of law, ou mais primordialmente law of the land, tal 

princípio adquiriu caráter basilar nos mais diversos sistemas jurídicos, a ponto de ser 

garantido na Declaração Universal dos Direitos do Homem e ser incorporado no 

patrimônio jurídico-político da humanidade como um todo, ultrapassando, por certo, o 

foro do direito processual para informar e condicionar todos os ramos jurídicos.  

Sua ligação, portanto, com o sobreprincípio da fraternidade é 

indiscutível, pois é ele que viabiliza o diálogo nos conflitos judicializados ou não. 

Para o jus-humanismo normativo, a relação regra x princípios é a 

seguinte: dimensão discursiva (texto); real-cultural (metatexto) e humanismo 

antropofilíaco (intratexto). Avança, portanto, para além do neopositivismo, com o 

reconhecimento da regra (texto escrito), meta-regra (princípios) e meta-meta-regra 

(sobreprincípio, que existe independentemente de positivação). 
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c) Uma das formas de vivenciar a fraternidade é fomentar as soluções dos 

conflitos sociais e judiciais pela via da conciliação, nas suas mais variadas formas 

(conciliação, mediação e arbitragem). 

Como é sabido, o exercício da jurisdição, como atividade substitutiva do 

Estado, resolve a disputa, o litígio, mas não elimina o conflito subjetivo entre as partes. 

Na maioria das vezes, incrementa ainda mais a disputa interpessoal, pois não acabam a 

animosidade, as mágoas e os ressentimentos. Há sempre vencedor e vencido, nos termos 

da lei aplicada pelo Estado. 

Com efeito, deseja-se uma mudança de paradigma. É preciso lutar por 

uma cultura da conciliação, como a primeira e melhor técnica para solução das 

controvérsias. Tal luta é indiscutivelmente a concretização do terceiro princípio da 

tríade francesa (liberdade, igualdade e fraternidade). 

A propósito, os dados colhidos nesta pesquisa, especialmente no âmbito 

da Justiça Federal da Primeira Região, demonstram que a cultura da fraternidade e da 

conciliação no Sistema Justiça já é uma realidade concreta no âmbito cível. Ainda 

incipiente, é claro. Mas ruma ao caminho da consolidação. 

d) É possível concretizar, igualmente, a cultura da (re)conciliação, com 

alicerce no princípio da fraternidade, no âmbito penal, através da chamada justiça 

restaurativa, do respeito aos direitos humanos e da humanização da aplicação do próprio 

direito penal. 

A propósito, recorde-se: “não há paz sem justiça, não há justiça sem 

perdão (...) O perdão não se opõe de modo algum à justiça, porque não consiste em 

diferir as legítimas exigências de reparação da ordem violada, mas visa sobretudo 

àquela plenitude de justiça que gera a tranquilidade da ordem, a qual é bem mais que 

uma frágil e provisória cessação das hostilidades. (...)” – Papa João Paulo II. 
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