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Resumo: O presente estudo trata da 
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utilização da mediação e da conciliação 
como meios de pacificação social. Tra-
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1 INTRODUÇÃO

O consagrado direito fundamental de acesso à justiça, garantido 
constitucionalmente (art. 5º, XXXV), assume atualmente uma nova 
feição, diante da complexidade que emerge das relações oriundas de uma 
sociedade cada vez mais tecnológica, acelerada, dinâmica, massificada e em 
constante transformação. O poder judiciário, com sua função precípua de 
dirimir conflitos e de distribuir justiça, pede socorro e não mais esconde 
a sua incapacidade de lidar com as demandas que lhe demandam solução.

É possível afirmar que a constatação desta incapacidade advém de 
diferentes esferas: da sociedade em geral, daqueles que demandam o serviço 
judiciário, dos próprios juízes, do poder legislativo. É chegado o momento, 
portanto, de repensar alguns procedimentos, sejam de ordem processual, 
legal ou comportamental, a fim de alcançar maior satisfação àqueles que 
buscam uma solução para seu litígio e a fim de recuperar, obviamente, a 
eficiência de um serviço tão caro à democracia que é o poder judiciário.

 A resolução de conflitos por outros meios que não o processo 
judicial e que prescindem, portanto, de uma autoridade estatal – o juiz – a 
impor a solução para o caso concreto – sentença –, vai ao encontro desta 
perspectiva de mudanças de paradigmas, sobretudo no que diz respeito 
ao melhor funcionamento do serviço judiciário e à elevação do nível 
de cidadania, conforme adiante demonstrará o presente trabalho. Serão 
abordados os conceitos dos institutos da mediação e da conciliação, bem 
como o tratamento legal que lhes é dispensado em âmbito nacional.

Em seguida, não se ignorará a questão do Poder Público em juízo, 
pois inviável a discussão sobre um melhor funcionamento do judiciário se 
não forem incluídas medidas que abranjam as demandas em que o Estado 
é parte, cujo número representa expressivo percentual dos processos que 
tramitam atualmente. Com efeito, da mesma forma que o acesso à justiça 
passa por um aperfeiçoamento do seu significado, denotando muito mais 
uma solução qualificada do litígio do que a simples interposição de uma 
ação, os princípios que regem a Administração Pública também devem ser 
reinterpretados à luz da Constituição e dos demais direitos fundamentais 
nela previstos.
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2 O JUDICIÁRIO EM CRISE

O déficit de qualidade na prestação do serviço judiciário revela, 
indubitavelmente, a premente necessidade de se utilizarem outras formas 
de resolução de conflitos2, reservando-se ao poder estatal aqueles que não 
prescindem de uma solução imposta por parte do juiz. A promulgação 
da Constituição de 1988 e a sua extensa relação de direitos e garantias 
contribuíram para o que se denomina “explosão de litigiosidade”, 
não acompanhada, no entanto, de um aperfeiçoamento da prestação 
jurisdicional, tanto em sua gestão quanto em seu meio de acesso, o 
processo judicial.

A denominada Reforma do Judiciário, formalizada com a Emenda 
Constitucional 45, no ano de 2004, inseriu na Constituição diversos 
dispositivos com vistas a facilitar o acesso à Justiça, bem como a tornar 
mais ágil a tramitação do processo judicial. Com efeito, a razoável 
duração do processo é inserida no rol dos direitos fundamentais do art. 
5º, e os institutos da repercussão geral e da súmula vinculante permitem 
a racionalização da interposição de recursos perante o Supremo Tribunal 
Federal, bem como uma maior uniformidade na aplicação do direito 
entre os diversos órgãos que compõem o poder judiciário no Brasil. Além 
disso, é criado um órgão fiscalizador da Justiça (CNJ), de modo a cuidar, 
dentre outras atribuições, da gestão e da quantificação do trabalho jurídico 
produzido nos Tribunais.

Importante ressaltar que a obediência à garantia da razoável 
duração do processo já vinculava os operadores jurídicos antes mesmo 
da promulgação da Emenda Constitucional 45, eis que se trata de direito 

2 Conforme ensina Kazuo Watanabe, um dos idealizadores da Resolução 125 do CNJ: 
“O mecanismo predominantemente utilizado pelo nosso Judiciário é o da solução ad-
judicada dos conflitos, que se dá por meio de sentença do juiz. E a predominância desse 
critério vem gerando a chamada ’cultura da sentença’, que traz como consequência o 
aumento cada vez maior da quantidade de recursos, o que explica o congestionamento 
não somente das instâncias ordinárias, como também dos Tribunais Superiores e até 
mesmo da Suprema Corte” (WATANABE, 2011, p. 381-389).
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fundamental previsto no Pacto de San Jose de Costa Rica (1969), do qual o 
Brasil é signatário. No entanto, não obstante o elevado patamar legislativo 
a que foi alçada a referida garantia, os dados atuais demonstram que uma 
justiça célere e eficaz permanece como uma realidade distante daqueles 
que demandam a prestação jurisdicional.

Passados 10 (dez) anos da promulgação da Emenda, interessante 
analisar os dados trazidos pelo relatório Justiça em Números, ano 2014, 
elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça. O relatório aponta um 
crescimento da litigiosidade – incremento no número de processos 
tramitando, sem a contrapartida da redução do estoque, qual seja, o número 
de processos baixados não aumentou. Ainda, consta que houve aumento 
de investimento de pessoal e de estrutura do judiciário, com a conclusão 
de que tal incremento não resultou em uma maior produtividade3.

A realidade expressada pelos números do relatório resulta em uma 
consequência nefasta para a credibilidade do poder judiciário enquanto 
instituição. Um poder concebido em época de Revolução, para frear os 
impulsos do rei e de forma completamente submissa ao Parlamento4, 

3 São as conclusões do Relatório: “Tramitaram aproximadamente 95,14 milhões de 
processos na Justiça, sendo que, dentre eles, 70%, ou seja, 66,8 milhões já estavam 
pendentes desde o início de 2013, com ingresso no decorrer do ano de 28,3 milhões 
de casos novos (30%). É preocupante constatar o progressivo e constante aumento 
do acervo processual, que tem crescido a cada ano, a um percentual médio de 3,4%. 
Some-se a isto o aumento gradual dos casos novos, e se tem como resultado que o total 
de processos em tramitação cresceu, em números absolutos, em quase 12 milhões em 
relação ao observado em 2009 (...)  Desde o ano de 2011 o quantitativo de processos 
baixados é inferior ao de casos novos, ou seja, o Poder Judiciário não consegue baixar 
nem o quantitativo de processos ingressados, aumentando ano a ano o número de casos 
pendentes (...) A alta taxa de congestionamento é causada pela grande quantidade de 
processos pendentes na fase de execução da primeira instância, tendo em vista que a 
taxa de congestionamento é de aproximadamente 86% nessa fase, enquanto, na fase de 
conhecimento, o percentual cai para 60%”. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/
programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros/relatorios. Acesso 16/05/2015.
4 O sistema jurídico do Brasil adota a tradição do civil law, originário da Revolução 
Francesa e com intensa preocupação quanto à separação dos poderes, conforme teoria 
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vê-se obsoleto, burocrático e emaranhado em um sem fim de diplomas 
normativos, ao passo que a sociedade contemporânea transmuta de 
forma acelerada e requer respostas céleres e eficazes para os conflitos que 
emergem deste dinamismo comportamental.

Pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, conforme 
relatório ICJBrasil (Índice de Confiança no Judiciário), referente ao 2º 
e ao 3º trimestre de 20145 revela que “a má avaliação do judiciário como 
prestador de serviços públicos segue a tendência, já identificada nos 
períodos anteriores. Para 89% dos entrevistados o Judiciário é moroso, 
resolvendo os conflitos de forma muito lenta ou muito lentamente”. A 
pesquisa também aponta que o percentual dos entrevistados que confiam 
no judiciário alcançou o patamar de 29%. Ainda, que dentre as 11 (onze) 
instituições avaliadas, o judiciário assume a nona posição, considerado 
mais confiável apenas que o Congresso Nacional e os partidos políticos 
(que sempre ocupam a última posição).

Dessa forma, resta evidente que apenas reformas legislativas não 
são suficientes para dar ao poder judiciário a eficiência que lhe é exigida, 
visto se tratar de um serviço público à disposição da sociedade6. Faz-
se necessária uma mudança de paradigmas, com a percepção de que o 
monopólio da jurisdição pelo Estado não torna o poder judiciário o único 

de Montesquieu. Os juízes foram subordinados ao parlamento devido à desconfiança 
que geravam por sua proximidade com os senhores feudais. Os códigos, por sua vez, 
eram elaborados de forma a exaurir a regulação de quaisquer situações conflitivas, 
tudo de modo a limitar a atividade do juiz, a quem caberia apenas aplicar a lei (bouche 
de loi). A segurança e a certeza jurídica encontravam-se na lei. No entanto, alerta Luiz 
Guilherme Marinoni em seu excelente texto, “o passar do tempo mostrou a necessi-
dade de munir os litigantes e o juiz de uma maior latitude de poder, seja para permitir 
que os jurisdicionados pudessem utilizar o processo de acordo com as novas situações 
de direito material e com as realidades concretas, seja para dar ao juiz a efetiva possib-
lidade de tutelá-las” (MARINONI, 2009, p. 175-232).  
5 Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/6618. Acesso 
16/05/2015.
6 A Emenda Constitucional de 1988 inseriu o dever de eficiência entre os princípios da 
Administração Pública, previstos no art. 37 da Constituição.
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meio de resolução de conflitos (PINHO, 2011, p. 219-235). A delegação da 
decisão para a autoridade togada, em todo e qualquer caso, é fruto de uma 
relação paternalista entre indivíduo e Poder Público7, cujas bases há muito 
não se sustentam perante um Estado Democrático e, por conseguinte, 
incapaz de tudo prover.

Abrem-se as possibilidades, então, para que outras formas de 
resolução de conflitos, tais como a mediação e a conciliação, ganhem 
espaço e a confiança da população. Tais institutos serão abordados no 
capítulo a seguir.

3 A MEDIAÇÃO E A CONCILIAÇÃO

A descortinada crise do poder judiciário acentua o movimento de 
incentivo na utilização de outros métodos de solução de litígios que não 
o tradicional, qual seja, o processo judicial. Por sua vez, a designação da 
mediação e da conciliação como métodos alternativos, conforme adverte 
Lília Maia de Morais Sales, tem a ver com as possíveis alternativas de solução 
de controvérsias, e não com uma alternativa ao mau funcionamento do 
judiciário. Quer isto dizer que a mediação e a conciliação, assim como a 
negociação, a arbitragem e o poder judiciário, são “alternativas de solução 
de controvérsias, das quais a sociedade dispõe” (SALES, 2007, p. 40).

A atividade da conciliação já se encontra inserida no âmbito do 
processo judicial brasileiro, ao contrário da mediação. Com efeito, a 
audiência de conciliação possui previsão no atual Código de Processo Civil 
(rito sumário, art. 277, e audiência preliminar, art. 331) e constitui um 
dos pilares da criação dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por meio 
da Lei 9.099/95. Quanto à mediação, começou-se a falar deste instituto, 
de maneira normativa, a partir da Resolução 125, de 29 de novembro de 

7 Enaltecendo o valor humano como destinatário do processo judicial, chama a atenção 
Cândido Dinamarco para “o resultado da secular intuição de que a indiscriminada intro-
missão estatal nas situações correntes entre os indivíduos traria em si o seríssimo risco de 
mais inquietar do que pacificar: esta seria uma atitude absorvente do Estado paternalista, 
também incompatível com os postulados da democracia” (DINAMARCO, 2013, p. 195).
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2010, do Conselho Nacional de Justiça.  
A referida Resolução tratou a conciliação e a mediação como objeto 

de política pública, a ser implementada pelo poder judiciário e com vistas a 
uma maior pacificação social8. Nela, usa-se o termo “tratamento adequado 
de solução de conflitos” para se referir à mediação, à conciliação e a outros 
métodos consensuais de solução de controvérsias, com a previsão de 
uma série de medidas a fim de fomentar a aplicação destes institutos e de 
aperfeiçoar a sua prática.

O método consensual de resolução de conflitos diz respeito à 
responsabilização das partes envolvidas na construção de uma solução 
para determinado caso, prescindindo da imposição da decisão por meio 
da sentença, exarada pelo juiz9. Exige-se, portanto, uma nova postura das 
partes, que não a de passividade, à espera que a autoridade estatal decida 
o que deve ser feito:

São instrumentos que contribuem para o fomento da cidadania e da 
participação, já que têm como um de seus requisitos fundamentais 
a participação ativa das pessoas na construção das alternativas e 
decisão da melhor solução do conflito. (SALES, 2009, p. 87)

O comportamento adversarial cede espaço para o diálogo e o 
consenso, em que a informalidade permite uma maior autonomia das 
partes na condução para a solução:

8 Diz seu art. 1º:  “Fica instituída a Política Judiciária Nacional de tratamento dos con-
flitos de interesses, tendente a assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por 
meios adequados à sua natureza e peculiaridade. (Redação dada pela Emenda nº 1, 
de 31.01.13) Parágrafo único. Aos órgãos judiciários incumbe oferecer mecanismos 
de soluções de controvérsias, em especial os chamados meios consensuais, como a 
mediação e a conciliação bem assim prestar atendimento e orientação ao cidadão. Nas 
hipóteses em que este atendimento de cidadania não for imediatamente implantado, 
esses serviços devem ser gradativamente ofertados no prazo de 12 (doze) meses”.
9 Conforme diferencia Fabiana Spengler: “Tratar o conflito judicialmente, todavia, sig-
nifica recorrer ao magistrado e atribuir a ele o poder de dizer quem ganha e quem 
perde a demanda” (SPENGLER, 2010, p. 290).
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Tratando-se de procedimentos informais, particulares e muitas 
vezes confidenciais, os métodos de tratamento de conflitos 
estabelecem uma ordem consensuada contrária àquela solução 
imposta pelo Poder Judiciário e que, na maioria das vezes, não 
significa uma solução efetiva para o litígio. Na ordem consensuada, 
as partes mantêm do início ao fim o controle sobre o procedimento 
e o seu eventual resultado. É um procedimento autônomo, uma 
vez que estipulam suas regras, e informal, no sentido de que não 
seguem prescrições ou modelos prontos (ao menos aparentemente) 
(SPENGLER, 2010, p. 300).

A via do processo judicial polariza as partes entre aquele que ganha 
e aquele que perde, no entanto, com poucas garantias de que que aquele 
que obteve o reconhecimento de seu direito terá eficácia na reparação 
de sua lesão. Os dados levantados pelo relatório Justiça em Números 
revelam que a satisfação do direito exige imenso esforço – e paciência 
- da parte interessada, não obstante já possuir o provimento judicial 
a seu favor10. Os métodos consensuais de conflitos, por outro lado, 
facilitam a aceitação – e o consequente cumprimento – daquilo que 
restou decidido, justamente porque não houve imposição, mas sim uma 
construção conjunta quanto à melhor maneira de apaziguar o conflito. É 
o que conclui Cappelletti, com sua terza ondata de soluções práticas para 
tornar a justiça mais acessível:

10 Na análise de Dinamarco sobre a finalidade do processo judicial, também este deve se 
destinar a uma maior pacificação social, não se tratando de um mero instrumento, mas 
sim, de um meio de se alcançar diversos objetivos: “Embora incompleto ainda o quadro 
dos escopos da jurisdição e carente de melhores definições, é inegável a tendência a 
abandonar a unidade teleológica tradicional (...) Mas as explicações meramente jurídi-
cas da destinação do processo pecam justamente por deixarem na sombra o valor hu-
mano perseguido através do exercício da jurisdição. Saia-se do plano do direito e pas-
se-se ao da sociedade ao qual ele se destina, e então sentir-se-á que seria inteiramente 
inaceitável e mesmo logicamente sem explicação a busca da paz entre pessoas em um 
caso concreto, sem saber se elas estão em real conflito” (DINAMARCO, 2013, p. 95).
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Ademais, parece que tais decisões são mais facilmente aceitas do 
que decretos judiciais unilaterais, uma vez que eles se fundam 
em acordo já estabelecido entre as partes. É significativo que um 
processo dirigido para a conciliação – ao contrário do processo 
judicial, que geralmente declara uma parte “vencedora” e a outra 
“vencida” – ofereça a possibilidade de que as causas mais profundas 
de um litígio sejam examinadas e restaurado um relacionamento 
complexo e prolongado (CAPPELLETTI, 1988, p. 83-84).

O litígio judicial em que a solução é dada por meio da sentença 
muitas vezes não se configura no método mais adequado para apaziguar 
determinado conflito, inadequação esta que o próprio poder judiciário 
reconhece, ao trazer para os seus órgãos os institutos de mediação e da 
conciliação11. Atribui-se, portanto, o caráter de oficialidade a estes métodos 
(em especial à mediação, conforme antes já esclarecido), institucionalizados 
por meio do poder judiciário12. E, no âmbito legal, destacam-se os novos 
dispositivos insertos na redação do novo Código de Processo Civil, bem 
como o denominado marco regulatório da mediação, a Lei 13.140/2015.

No que diz respeito ao novo CPC, esclarece Humberto Pinho 
que o texto enfoca, especificamente, a mediação dentro da estrutura 
do judiciário. Ainda, a questão mais relevante está “na clara opção da 
Comissão de Juristas pela forma facultativa, e não obrigatória, de utilização 
da mediação” (PINHO, 2012, p. 213-238). Com efeito, a controversa 

11 Na interpretação de Mancuso, “nos dias de hoje, a função judicial precisa ser urgen-
temente repensada e reciclada, colocando-se em pauta uma reavaliação dessa função 
estatal, que então deixaria de operar como uma oferta primária (como o induz uma 
leitura literal e apressada do art. 5º, XXXV, dita garantia de acesso à Justiça), para ser 
vista como uma cláusula de reserva, a saber: uma oferta residual, para os casos que, 
ou não se afeiçoam à resolução pelos meios auto e heterocompositivos, em razão de 
singularidades da matéria ou das pessoas concernentes, ou, pela complexidade da crise 
jurídica, reclamam cognição judicial ampla e exauriente” (MANCUSO, 2014, p. 45).
12 Não obstante sua institucionalização, a mediação não perde suas características essen-
ciais, que são a privacidade, a informalidade, a oralidade, tudo com vistas a reaproximar 
os conflitantes por meio do debate e do consenso (SPENGLER, 2010, p. 325). 
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obrigatoriedade da utilização da mediação, previamente à ação judicial, 
não ganhou espaço na legislação brasileira13. Defende Humberto Pinho:

A mediação obrigatória em nada contribui para a real pacificação 
do litígio. Ela cria uma falsa ideia de filtragem de conflitos, quando 
na verdade atenta contra uma lógica simples. Assim como ninguém 
pode ser obrigado a ir a juízo, ninguém também pode ser obrigado 
a tentar um acordo quando já apresentou sua pretensão ao Poder 
Judiciário.  (PINHO, 2012, p. 213-228)

O novo CPC também traz a distinção entre os institutos da mediação 
e da conciliação, por meio da definição das atividades dos conciliadores 
e dos mediadores. Consta no art. 165, §2º, que o conciliador “atuará 
preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre 
as partes”, podendo sugerir soluções para o litígio, enquanto que no §3º, 
consta que o mediador atuará nos casos em que  houver vínculo entre as 
partes e que “auxiliará aos interessados a compreender as questões e os 
interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento 
da comunicação, identificar, por si próprios, soluções consensuais que 
gerem benefícios mútuos”.

Além desta distinção, o novo diploma processual notadamente 
promove a adoção da solução consensuada de conflitos, devendo estes 
serem estimulados pelos operadores do direito (art. 2º, § 3º). Ainda, 
enaltece a cooperação das partes e a razoável duração do processo (art. 
6º), em sintonia com texto constitucional. Já no que diz respeito à Lei da 
Mediação (Lei 13.140/2015), esta traz em seu bojo, dentre outros tópicos, 

13 Na Itália e na Argentina, países que também adotam o civil law, a mediação é obri-
gatória, verdadeira condição de procedibilidade da ação, o que é objeto de intensos 
debates e críticas.
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o conceito de mediação14, os princípios15 que a orientam e a composição 
de conflitos na Administração Pública, com a previsão da transação por 
adesão em relação aos órgãos da Administração Pública Federal Direta.

Delineados os pontos que tratam dos meios adequados de 
solução de controvérsia, discutir-se-á sobre a sua aplicação no âmbito da 
Administração Pública, tanto de modo extrajudicial como na esfera do 
processo judicial. Com efeito, se o tema é uma melhor funcionalidade16 
do poder judiciário, as alternativas à jurisdição também devem abranger 
aquele que é o seu maior usuário, o próprio Estado1718.

4 COMPOSIÇÃO DE CONFLITOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Da leitura dos dispositivos constantes no novo Código de Processo 

14 Na definição do parágrafo único do art. 1º da Lei 13.140/2015, mediação é “a atividade 
técnica exercida por terceiro imparcial sem poder decisório, que, escolhido ou aceito 
pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para 
a controvérsia”.
15 Imparcialidade do mediador, isonomia das partes, oralidade, informalidade, auto-
nomia da vontade das partes, busca do consenso, confidencialidade, boa-fé (art. 2º).
16 A clássica doutrina da separação dos poderes, idealizada por Montesquieu, perde 
espaço para uma visão mais contemporânea da estrutura do Estado, em que tanto a 
administração, a legislação e a jurisdição funcionam como expressões do poder estatal, 
que é uno, por meio de serviços prestados à população (DINAMARCO, 2013, p. 136). 
Seguindo na mesma linha, conclui Mancuso: “Portanto, também o Judiciário, antes e 
além da dimensão majestática de um Poder da República, deve legitimar-se enquan-
to Função do Estado, cuidando para dele se desincumbir eficazmente, pacificando os 
conflitos com justiça, razoável previsibilidade e sem dilações excessivas” (MANCUSO, 
2014, p. 330-331).
17 Pesquisa revela que 51% dos processos que tramitam na justiça brasileira possuem um 
ente público como parte: http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2013/10/
marco-da-mediacao-busca-agilizar-atuacao-do-judiciario. Acesso em 23/05/2015.
18 O XII Prêmio Innovare, neste ano de 2015, terá como tema de seu prêmio especial: 
“Redução das ações judiciais do Estado – menos processos, mais agilidade”.
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Civil e na Lei da Mediação, não há dúvidas de que a Administração 
Pública está incluída como destinatária dos métodos consensuais de 
resolução de conflitos. A partir do incentivo a estes métodos por meio 
de políticas públicas, da sua adoção pelos órgãos do poder judiciário, 
da institucionalização e do regramento por meio de dispositivos legais, 
descortina-se o cenário ideal para que sua aplicação também se estenda 
para o Estado, não obstante os fundamentos que acompanham a atuação 
dos entes públicos.

Inicialmente, não se pode falar em conflitos que envolvem a 
Administração Pública sem antes analisar as inovações do papel do Estado, 
introduzidas com a atual Constituição. A carta constitucional de 1988 
superou qualquer vestígio que poderia haver quanto a um modelo de Estado 
liberal, trazendo em seus dispositivos as preocupações e os objetivos do 
Estado Social, por meio da previsão de direitos fundamentais de segunda 
geração e que exigem prestações positivas do Estado (dar, fazer, prestar) 
ao cidadão (GRINOVER, 2009, p. 109-134).

Dessa forma, a evolução de um Estado liberal cuja ação possuía 
caráter eminentemente abstencionista, restrita à esfera das liberdades 
individuais, para um Estado que passa a exercer imprescindível papel para 
a consecução do bem comum de sua população (art. 3º da Constituição), 
traz como consequência inevitável um alargamento das relações do Estado 
com a sociedade. Aliado a isto, há a limitação dos recursos públicos, 
com a necessária eleição, pelo poder público, em quais políticas haverá 
o investimento do erário (BARCELLOS, 2008). E o amplo acesso ao 
Judiciário, também como garantia fundamental expressa na Constituição 
(art. 5º, inciso XXXV) termina de finalizar um cenário propício para que 
o Estado seja demandado judicialmente e de forma exponencial.

Neste contexto, a Fazenda Pública, que é a atuação do Estado em 
juízo (CUNHA, 2009, p. 15), possui prerrogativas processuais enquanto 
parte no processo, tais como prazo diferenciado e ausência dos efeitos 
da revelia, justamente porque representa a defesa do interesse público19. 

19 Quanto aos prazos processuais, vale dizer que a diferenciação tem mais a ver com invia-
bilidade de o advogado público obter os dados essenciais para a defesa em tempo exíguo, 
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Nos dizeres de Celso Antônio Bandeira de Melo (2008, p. 61), o interesse 
público consiste no “conjunto de interesses que os indivíduos pessoalmente 
têm quando considerados em sua qualidade de membros da Sociedade”. O 
interesse público é regulado pelo regime do direito público, que possui 
como fundamentos a sua supremacia e sua indisponibilidade, além da sua 
adstrita observação ao princípio da legalidade.

À primeira vista, tais fundamentos podem parecer incompatíveis 
com a possibilidade de adoção de uma solução consensual com o poder 
público, o que de fato por muito tempo se sustentou na doutrina brasileira. 
Contudo, a instauração do Juizado Especial Federal e do Juizado da 
Fazenda Pública, nos âmbitos federal e estadual respectivamente, introduz 
a amenização das prerrogativas processuais aos entes públicos, além de 
incentivarem, ainda que apenas formalmente20, a conciliação destes em juízo.

A fim de melhor coadunar o regramento do direito público com uma 
justiça conciliativa, faz-se necessária a releitura, tal como ensina Gustavo 
Binenbojm (2008), dos paradigmas clássicos do direito administrativo, 
diante das transformações decorrentes do Estado Democrático de Direito. 
São eles: a supremacia do interesse público, a legalidade administrativa 
como vinculação positiva à lei, a intangibilidade do mérito administrativo 
e, por fim, a ideia de um Poder Executivo unitário, fundada em relações 
de subordinação hierárquica entre a burocracia e os órgãos de cúpula 

em se considerando os diversos órgãos que compõem cada ente federativo e a burocracia 
que lhes é inerente.
20 A atividade conciliativa dos entes públicos, por meio do rito dos Juizados, não reflete 
propriamente uma mudança de postura para uma solução consensuada, mas sim de 
apresentação de propostas de acordo somente nos casos em que é incontestável o direi-
to da outra parte, a qual inclusive deverá renunciar a uma parte de seu direito.   Paulo 
Afonso Brum Vaz, ao tratar das demandas em que o INSS é parte, na Justiça Federal, 
denuncia que “parece não haver muito sentido em exigir-se do autor da ação, que está 
amparado pelo direito, porque a Justiça não tem condições de oferecer-lhe a tutela juris-
dicional com a brevidade que a natureza alimentar da prestação pretendida recomenda, 
a renúncia de parcela de seu direito para vê-lo implementado de imediato (...) Nessa 
hipótese, o acordo, a partir de uma proposta de redução do valor efetivamente devido, é 
apenas um calote chancelado pelo Poder Judiciário” (VAZ, 2011, p. 37-48).
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do governo. A superação destes dogmas, continua o autor, dá-se pela 
constitucionalização do direito administrativo, com a adoção do sistema 
de direitos fundamentais e do sistema democrático como vetores a pautar 
a Administração Pública.

A partir disso, tem-se que: A Constituição, e não mais a lei, 
vincula a Administração à juridicidade; a definição do que é interesse 
público sai do arbítrio do administrador e passa a emanar a partir de 
juízos de ponderação proporcional, a depender dos interesses envolvidos; 
a discricionariedade converte-se num sistema de graus de vinculação à 
juridicidade e a noção de um Poder Executivo unitário converte-se em um 
conjunto de autoridades administrativas independentes, consistentes nas 
agências reguladoras. O interesse público, portanto, à vista da consagração 
dos direitos fundamentais e da democracia como verdadeiros pilares do 
Estado democrático de Direito, não resiste mais à definição anteriormente 
citada, que mais servia para justificar a sua supremacia. É o que explica 
Gustavo Binenbojm (2008), relembrando a lição clássica de Robert Alexy:

O reconhecimento da centralidade do sistema de direitos 
fundamentais instituído pela Constituição e a estrutura pluralista e 
maleável dos princípios constitucionais inviabiliza a determinação a 
priori de uma regra de supremacia absoluta dos interesses coletivos 
sobre os interesses individuais ou dos interesses públicos sobre 
os interesses privados. A fluidez conceitual inerente à noção de 
interesse público, aliada à natural dificuldade em sopesar quando 
o atendimento do interesse público reside na própria preservação 
dos direitos fundamentais (e não na sua limitação em prol de algum 
interesse contraposto da coletividade), impõe à Administração 
Pública o dever jurídico de ponderar os interesses em jogo, 
buscando a sua concretização até um grau máximo de otimização.

A concepção de uma Administração Pública que dialoga com o 
cidadão, o qual é, ao fim e ao cabo, a razão de ser de todo o aparato do 
Estado, está bem clara na redação do novo código processual. A possibilidade 



RPGE, Porto Alegre, v. 36 n. 75, p. 55-74, 2015

69

deste diálogo, por óbvio, não se compatibiliza com a pré-definição21 de que 
há uma supremacia dos interesses do Estado sobre aqueles pretendidos 
pelo indivíduo, sobretudo porque não são poucas as vezes em que o agir 
estatal (ou não agir) viola direitos fundamentais. Um poder público que 
se utiliza da morosidade do judiciário para se esquivar do cumprimento 
de suas obrigações é postura que não se compatibiliza com a Constituição 
nem bem com as normas fundantes do processo civil contemporâneo e 
expressamente previstas na novel legislação (consensualidade, celeridade, 
colaboração e promoção da dignidade da pessoa humana).

A partir de uma análise do caso concreto e em que se constate 
que o interesse público a ser perseguido no processo diz mais respeito ao 
interesse secundário que ao primário22, cabe ao advogado público, que 
representa o Estado em juízo, adotar postura que leve ao “infanticídio 
processual”23, qual seja, uma proposta conciliativa. É o que defende Luciane 
Moessa de Souza (2008):

Revestidos de indisponibilidade, isto sim, são os direitos 

21 “Fermo restando che inderogabilità della disciplina non significa, di per sé, intransigibilità di 
um rapporto, non è possibile stablire, a priori ed ex ante, se una situazione sia suscettibile di tran-
sazione (...) Solo a posteriori, previa disamina delle circostanze in concreto esistenti, è possibile 
stabilire quali rapporti siano suscettibili di transazione e quale, invece, non possano esse transatti 
(...) Più in generale, il distinguo tra interesse pubblico generale e interesse pubblico concreto 
consente di vincere il dogma della non utilizzabilità degli strumenti di giustizia alternativa nei 
rapporti di diritto pubblico; Línteresse pubblico concreto può, infatti, indurre l’amministrazione 
a comporre la controvérsia, attraverso l’impiego di soluzioni alternative a quella giurisdizionale, 
per evitare l’insorgere, o l’aggravarsi, di um danno all’amministrazione pubblica” (GIORDA-
NO, Andrea, in FALCO Gianluca e SPINA Giulio, 2014).
22 Na distinção feita por Celso Antônio Bandeira de Melo, interesses secundários seriam 
aqueles particulares do Estado, enquanto pessoa jurídica, similares, portanto, a qualquer 
outro sujeito. E conclui: “o Estado, concebido que é para a realização de interesses pú-
blicos (situação, pois, inteiramente diversa da dos particulares), só poderá defender seus 
próprios interesses privados quando, sobre não se chocarem com os interesses públicos 
propriamente ditos, coincidam com a realização deles” (MELLO, 2008, p. 66).
23 Termo utilizado por Piero Calamandrei para se referir à conciliação (CALAMAN-
DREI, 2015, p. 102).
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fundamentais. Se o patrimônio público não passa de instrumento 
para realização de interesses públicos primários, por evidente que 
aquele pode ser renunciado para atender a estes. É o que pode 
ocorrer, por exemplo, quando o Estado renuncia a parte do que 
lhe é devido ao transacionar com um particular para pôr fim a um 
litígio, por saber que este ainda arrastaria por muitos anos perante 
os tribunais, que já estão abarrotados de situações similares e 
devem ter condições de se dedicar com mais qualidade aos casos 
jurídica e socialmente mais delicados.

Em conjunto com a aferição do interesse público conforme o 
caso concreto, o dever de eficiência da Administração Pública também é 
informador de uma conduta pró-transacional, seja em juízo ou de forma 
a prevenir uma demanda judicial. A otimização de recursos públicos em 
nada tem a ver com o custo de uma condenação judicial, em que se somam 
à obrigação principal os consectários legais de juros, correção monetária 
e pagamento de honorários. Ademais, se há a exigência de colaboração das 
partes para com o poder judiciário, esta recai com mais intensidade sobre 
a Administração, a qual deve melhor administrar suas demandas e, dessa 
forma, aliviar o Judiciário da “sobrecarga desnecessária representada pelo 
julgamento de inúmeros feitos em que resta vencido o Poder Público” 
(SOUZA, 2012, p. 178).

A fim de tornar estreme de dúvidas a transação em matéria afeta 
ao direito público e, assim, ampliar o espaço em que a mediação pode 
atuar, a Lei 13.140/2015 traz expressamente, no seu art. 3º, que podem 
ser objeto de mediação “direitos indisponíveis que admitam transação”. 
Na sequência, ao tratar especificamente dos conflitos que envolvem a 
Administração Pública Federal, o projeto delega ao Advogado-Geral da 
União o elenco das matérias que podem ser objeto de transação por adesão. 
Resta claro, portanto, que a advocacia pública terá papel primordial na 
efetiva adoção de métodos consensuais de resolução de conflitos também 
pela Administração Pública.

Com efeito, função essencial à Justiça que é (art. 131 da 
Constituição), a Advocacia Pública tem o dever de contribuir para a 
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funcionalidade do Judiciário que aqui anteriormente se destacou, seja 
no âmbito do processo judicial e, em especial, de modo preventivo, por 
meio de sua atividade de consultoria e, a partir do novo Código, também 
nas câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos. Dessa 
forma, além da contribuição com o poder judiciário, deve a advocacia 
pública voltar sua atenção à concretização dos direitos fundamentais e ao 
aperfeiçoamento das instituições democráticas do Estado de direito, de 
modo a melhor tornar a relação da Administração com o cidadão24.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atenção que se volta à adequação da resolução de conflitos conforme 
a alternativa que a este pareça mais adequada, sem a exclusividade do 
processo judicial, ganha contornos nunca antes atingidos em âmbito 
nacional. O Judiciário e o Legislativo engajam-se na conformação de 
sua estrutura e na elaboração de diplomas legais, com vistas a introduzir 
de modo oficial a mediação e a conciliação como maneiras de dirimir 
controvérsias, ao lado da jurisdição. E o Executivo, por sua vez, vê-se 
convocado a deles participar, sobretudo porque responsável pela maior 
parte dos processos que tramitam na justiça brasileira.

Claro que apenas mudanças legislativas não serão suficientes para 
a incorporação destes métodos consensuais pela sociedade, quando 
diante de um conflito. A compreensão da mediação e da conciliação 
como possíveis caminhos para uma maior pacificação passa antes por uma 
mudança comportamental, em que se abandona a posição de litigante, tão 
conclamada nas universidades de direito, e se incorpora uma postura mais 
aberta ao diálogo, ao consenso e ao protagonismo no processo de solução.

Trata-se de um desafio que o ordenamento jurídico brasileiro 
encampou, não de forma tão incisiva, pois não prevê a obrigatoriedade na 

24 Destaca Ricardo Camargo que, diversamente da advocacia privada, voltada ao lucro, 
o bom resultado da advocacia pública tem a ver com a satisfação da necessidade dos 
administrados (CAMARGO, 2005).
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utilização destes institutos, tal como ocorre na Itália e na Argentina. Incisiva, 
isto sim, está a previsão de sua aplicação à Administração Pública, que há 
muito se utiliza do Judiciário para desviar a atenção de suas deficiências. A 
aproximação do cidadão com o Poder Público, por meio de uma relação 
mais direta e sem as vicissitudes de um processo judicial, configura-se 
em um avanço para o aperfeiçoamento do Estado Democrático, em que a 
mediação e a conciliação assumem importante função.  
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