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 "Estamos comprometidos, na escala da humanidade 

planetária, na obra essencial da vida, que é resistir à 
morte. Civilizar e solidarizar a Terra, transformar a 
espécie humana em verdadeira humanidade torna-se 

o objetivo fundamental e global de toda educação que 
aspira não apenas ao progresso, mas à sobrevida da 
humanidade. A consciência de nossa humanidade 

nesta era planetária deveria conduzir-nos à 
solidariedade e à comiseração recíproca, de indivíduo 
para indivíduo, de todos para todos. A educação do 

futuro deverá ensinar a ética da compreensão 
planetária." 

  Edgar Morin, Os Sete Saberes Necessários à 

Educação do Futuro, p. 78 
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RESUMO 

O objeto da presente tese foi a pesquisa a respeito da concepção solidarista de 
solução de conflitos nas relações privadas frente a relativização da dicotomia 
público/privado e as necessárias adequações do ensino jurídico a esta lógica. O 
problema que norteou a presente tese foi proposto da seguinte forma: quais seriam 
as adequações necessárias à previsão do perfil de egresso constante do atual 
marco regulatório dos cursos de Direito, para que o ensino jurídico brasileiro torne-
se condizente com o paradigma constitucional solidarista, superando as limitações 
decorrentes do seu histórico vínculo com a lógica do litígio de forma que a solução 
pacifica de conflitos seja concebida enquanto um direito fundamental a ser 
implementado não exclusivamente por intermédio do Estado, mas também por 
intermédio dos próprios agentes privados? A metodologia de pesquisa utilizada foi 
eleita em harmonia com o referencial teórico de base (Norberto Bobbio no que tange 
à função promocional do Direito e Edgar Morin a respeito do ensino jurídico 
complexo). O método de abordagem foi o fenomenológico-hermenêutico sendo 
realizada uma análise reflexiva a respeito do objeto de investigação desta tese. O 
método de procedimento utilizado foi o funcionalista, em virtude do qual verificou-se 
a função de cada uma das partes do problema proposto. A técnica de pesquisa 
utilizada foi a documentação indireta, ou seja, a pesquisa baseou-se na bibliografia 
disponível na área de pesquisa, conforme autores e fontes elencadas ao final. O 
problema de pesquisa proposto foi, ao final da pesquisa, respondido da seguinte 
forma: é necessário que o novo marco regulatório dos cursos jurídicos do País 
disponha expressamente a respeito da necessidade de implementação de um perfil 
profissional solidarista. A partir de uma formação transversal em moldes solidários o 
futuro operador do Direito estará apto a atuar na complexa sociedade 
contemporânea de maneira a prevenir e a solucionar adequadamente os conflitos 
sociais. A formação jurídica em moldes solidários será capaz de redirecionar o 
ensino do direito como um todo, e especialmente do direito privado, para uma nova 
cultura jurídica, formação esta, personalista, pacifista e funcionalista em oposição à 
atual e persistente formação individualista, litigiosa e patrimonialista vigorante. 

Palavras-chave: Ensino Jurídico. Dicotomia Público/Privado. Perfil de Egresso. 
Relações Inter-Privadas. Solidariedade. 



ABSTRACT 

The present thesis object was the research about the solidary conception of conflicts 
solution in private relations due to the relativization of the public/private dichotomy 
and, the necessaries adaptations on the juridical learning to its logic. The problem 
which has orientated the present thesis was proposed in this way: which would be 
the necessary adaptations to the prevision of the constant egresses profile on the 
current regulatory mark in the Law courses, due to the fact that juridical learning 
could become compatible with the constitutional solidary paradigm, going through its 
limitations caused in your historical link with the dispute logic in a way that the pacific 
solution on the conflicts will be concepted while a fundamental right to be 
implemented not exclusively by intermediate of the State, but also by the 
intermediate from the own private agents? The methodology of the research used 
was elected in harmony with the based theory reference (Noberto Bobbio in what 
consist the Law promotional function and Edgar Morin due to the juridical complex 
learning). The approached method was the hermeneutic-phenomenological being 
noticed a reflexive analysis concerning the object of its thesis investigation. The 
procedure method used was the functionalist, by virtue in which was verified the 
function of each part of the proposed problem. The research technique used was the 
indirect documentation, or, the research was based in the research available 
bibliographic area, according to its authors and sources listed in the end. The 
research problem was proposed in the end of the research, answered in this way: it 
is necessary that a new regulatory mark in the juridical courses in the Country 
disposes expressively regarding to its necessary implementation of the solidary 
professional profile. From now to a new transversal formation in solidary molds the 
future Law operator will be able to act in the contemporary complex society in a way 
of preventing and solve adequately the social conflicts. The juridical formation in 
solidary molds will be able to redirect the law learning as a whole and, especially in 
the private law, to a new juridical culture, trainee this personalistic, pacifists and 
functionalist in opposition to the current and persistent, individualistic, litigious and 
invigorated nationalistic formation. 

Keywords:, Juridical Learning; Dichotomies Public/Private; Profile Egress; Inter-
Private Relations;  Solidarism. 



RESUMEN 

El objeto de la presente tesis fue una investigación acerca de la concepción 
solidarista de solución de conflictos en las relaciones privadas frente a la 
relativización de la dicotomía público/ privado y las adecuaciones necesarias en la 
enseñanza jurídica en esta lógica. El problema que orientó la presente tesis fue 
propuesto de la siguiente forma: ¿cuáles serían las adecuaciones necesarias a la 
previsión del perfil  de egresado constante del actual marco regulatorio de los cursos 
de Derecho, para que la enseñanza jurídica brasileña se convierta más acorde con 
el paradigma constitucional solidarista, superando las limitaciones decurrentes de su 
vínculo histórico con la lógica del litigio de forma que la solución pacífica de los 
conflictos sea concebida como un derecho fundamental a ser implementado no 
exclusivamente por intermedio del Estado sino también por intermedio de los propios 
agentes privados? La metodología utilizada en la investigación fue elegida en 
armonía con el referencial teórico (Norberto Bobbio en lo que se refiere a la función 
promocional del Derecho y Edgar Morin respecto a la complejidad de la enseñanza 
jurídica). El método de abordaje fue el fenomenológico-hermenéutico siendo 
realizado un reflexivo análisis acerca de del objeto de la investigación de esta tesis. 
El método de procedimiento utilizado fue el funcionalista, en virtud del cual se 
verificó la función de cada una de las partes del problema propuesto. La técnica de 
investigación utilizada fue la documentación indirecta, es decir, la investigación se 
basó en la bibliografía disponible en el área de investigación, según los autores y 
fuentes enumeradas al final. El problema de investigación propuesto fue, al final de 
la investigación, respondido de la siguiente forma: es necesario que el nuevo marco 
regulatorio de los cursos jurídicos del país disponga expresamente respecto a la 
necesidad de implementación un perfil profesional solidarista. A partir de una 
formación transversal en moldes solidarios el futuro operador del Derecho estará 
apto para actuar en la compleja sociedad contemporánea de manera a prevenir y 
solucionar adecuadamente los conflictos sociales. La formación jurídica en moldes 
solidarios será capaz de reorientar la enseñanza del derecho como un todo, y 
especialmente del derecho privado, para una nueva cultura jurídica, formación esta, 
personalista, pacifista y funcionalista en oposición a la actual y persistente formación 
individualista, litigiosa y patrimonialista vigente.  

Palabras Clave: Enseñanza Jurídica; Dicotomía Público/Privado; Perfil de Egreso;  
Relaciones Inter-Privadas; Solidaridad. 
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INTRODUÇÃO 

A presente tese de doutorado despontou de uma observação empírica, em 

virtude do exercício das atividades de ensino do Direito, qual seja, a percepção da 

dificuldade dos alunos do referido curso em aceitar que a solução de litígios 

extrajudicialmente também constitui atividade a ser desempenhada pelo operador do 

Direito. 

Partindo desta observação inicial, outras percepções foram surgindo: a de 

que há uma relação de verticalidade entre Estado e sociedade civil no que tange ao 

exercício do poder de finalizar conflitos; a de que há uma espécie de imaturidade da 

sociedade civil quanto ao seu protagonismo com relação à solução destes conflitos; 

a de que isto tem impactado na difícil situação enfrentada pelo Poder Judiciário 

(entre outras reflexões que acolitaram na formatação de todo o conjunto de ideias 

que aqui será exposto). Neste sentido, partindo de tais percepções,  a vontade de 

pesquisar sobre uma forma de intentar mudança na cultura  despertou. 

Do conjunto formado por estas reflexões, ergueu-se o problema de pesquisa - 

que ao final de toda a investigação teórica a ser realizada, encontrará sua resposta: 

quais adequações são necessárias à previsão do perfil de egresso constante do 

atual marco regulatório dos cursos de Direito para que o ensino jurídico brasileiro 

torne-se condizente com o paradigma constitucional solidarista, superando as 

limitações decorrentes do seu histórico vínculo com a lógica do litígio de forma que a 

solução pacífica de conflitos seja concebida enquanto um direito fundamental a ser 

implementado não exclusivamente por intermédio do Estado, mas também por 

intermédio dos próprios agentes privados? 

Para que seja possível responder a este questionamento, foi concatenada a 

trajetória que orientará a pesquisa de forma à direciona-la ao seu destino. O objetivo 

geral desta tese pode ser sintetizado da seguinte forma: investigar e propor 

adequações no marco regulatório dos cursos de Direito tendo em vista tornar o 

ensino jurídico brasileiro consentâneo ao paradigma constitucional solidarista, 

suplantando as limitações decorrentes do seu histórico vínculo com a lógica do litígio  

e do individualismo de forma que a solução de conflitos e a sua prevenção sejam 

concebidas enquanto direitos fundamentais a serem exercidos não exclusivamente 
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por intermédio do Estado, mas também por intercessão dos próprios agentes 

privados. 

Em busca deste objetivo maior, foram definidos objetivos parciais que traçam 

um liame lógico e sequencial entre cada uma das etapas da pesquisa viabilizando o 

alcance da resposta almejada pelo objetivo geral. Neste entrecho, em um primeiro 

momento, o objetivo parcial será analisar a superação da grande dicotomia jurídica 

que isolava em espaços distintos os âmbitos público e privado, bem como, o 

advento de uma de política pública de solução de conflitos concordante com as 

disposições fundamentais previstas na Constituição Federal de 1988. Isso pois, 

como exposto no parágrafo incipiente, há uma cultura jurídica e social aprisionada 

pela ideia de que tudo aquilo que é público é, portanto, matéria unicamente dirigida 

aos Poderes Públicos representantes do Estado, da mesma forma que, tudo o que 

referencia-se às atribuições estatais está absolutamente fora do alcance dos 

particulares, de modo que não se concebe a existência de zonas de intersecção 

entre um e outro. Tencionando esta percepção binária, manifestou-se a ideia de que 

é dever unicamente do Estado promover a adequada solução de conflitos, o que, 

aliás, se subsume ao acesso ao Poder Judiciário. 

O que ocorre, na verdade, é que esta percepção engessada já não encontra  

respaldo no mundo do constitucionalismo contemporâneo, de forma que não se 

pode admitir uma perpetuação destas condições e, consequentemente, de suas 

perversas repercussões. Por tal razão, o segundo objetivo parcial é realizar a análise 

do solidarismo jurídico, que será o "pano de fundo" de toda a tese, já que é a partir 

desta análise que será possível propor a construção de um novo perfil de egresso 

para os cursos de Direito. O solidarismo jurídico é o grande diferencial da proposta 

que aqui será construída, pois não se trata de propor apenas alterações curriculares, 

mas sim, de propor um novo perfil a ser construído de acordo com a lógica 

solidarista. 

Fixadas tais premissas, o terceiro objetivo parcial será uma continuidade da 

abordagem do solidarismo jurídico. O terceiro objetivo proposto é verificar, assente 

na relativização da dicotomia público/privado e no solidarismo jurídico, os meios de 

solução atualmente disponíveis no ordenamento jurídico brasileiro. À vista disso, 

será crível a observação de que o alcance da paz social não está umbilicalmente 

ligada à uma atuação do Poder Público.  
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É imperativo destacar que o objeto de pesquisa da presente tese é o 

solidarismo jurídico nas relações inter-privadas, de modo que a abordagem dos 

mecanismos de solução de conflitos disponíveis se dará de modo a ilustrar o 

movimento atualmente em vigor no Direito em convergência para uma concepção 

solidarista de solução de conflitos. Desta forma, o foco desta tese não é a análise 

dos meios autocompositivos em si, nem mesmo da desjudicialização em si, isto é, a 

formação jurídica em moldes solidaristas é uma proposta que poderá impactar na 

utilização de tais mecanismos, mas que a eles não se resume. A proposta que aqui 

será realizada ultrapassa a apropriação de tais mecanismos, tratando-se de um 

perfil pacifista adaptável a qualquer meio de pacificação atual ou futuro, por isso  

não se restringindo aos meios atualmente previstos . 1

O terceiro capítulo, portanto, analisará a superação da verticalidade do 

acesso à justiça e a desjudicialização dos conflitos. Este sobrepujamento tem como 

repercussão o chamamento dos atores privados para que assumam as suas 

responsabilidades enquanto promotores de acesso à uma ordem jurídica justa. 

Superando a percepção de que todo o conflito deve ser resolvido por intermédio do 

Estado, abre-se espaço à construção de uma nova cultura, na qual a ordem jurídica 

justa é instituída mediante ações conjuntas entre atores públicos e privados. 

O quarto objetivo parcial, ou específico, fará a ligação das temáticas 

anteriores com o perfil profissional almejado pelos cursos de Direito no Brasil. Por tal 

motivo, irá analisar as bases fundantes dos cursos de graduação em Direito no 

Brasil e a sua evolução pedagógica, jurídica e social. Esta inspeção buscará 

demonstrar sob quais bases foram constituídos os cursos de Direito no Brasil e, 

 Neste sentido, diferencia-se a presente proposta de outras pesquisas já realizadas: 1

a) Cibele Carneiro da Cunha Macedo Santos;  Ensino Jurídico e Meios Autocompositivos de  
Resolução de Conflitos; 23/03/2015; Doutorado em Sociologia e Direito; Universidade Federal 
Fluminense. 
b) Alex Alckmin de Abreu Montenegro; O ensino jurídico e o tratamento adequado dos conflitos: 
impacto da resolução n. 125 do CNJ sobre os cursos de direito'; 20/04/2016; Mestrado em Direito; 
Universidade de São Paulo. 
c) Fernanda Holanda de Vasconcelos Brandão; Desjudicializacao dos conflitos: novo paradigma para 
uma educacao juridica voltada a pratica da atividade advocaticia negocial'; 11/04/2014; Doutorado em 
Ciências Jurídicas; Universidade Federal da Paraíba/João Pessoa. 
 Além de não ter como foco central os mecanismos de solução de conflitos, a proposta aqui 
realizada não aborda metodologias ativas, e conforme já mencionado, tem como base o paradigma 
do solidarismo jurídico e as relações privadas, buscando propor um novo perfil de egresso adaptado 
a esta lógica, distinguindo-se, também, da pesquisa abaixo mencionada: 
a) Solange Ferreira de Moura; "Os Cursos de Direito no Brasil no Âmbito dos Novos Modelos Teórico-
Jurídicos: rupturas e permanências"; 01/02/2016; Doutorado em Direito; Universidade Estácio de Sá.  
Palavras-chave: Educação Jurídica no Brasil. História dos Cursos de Direito. Mudanças de 
paradigmas jus-filosóficos. Metodologias Ativas de Ensino/Aprendizagem. Meios Adequados de 
Resolução de Conflitos.
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consequentemente, qual foi o perfil profissional desenvolvido no Brasil. A partir da 

análise da cultura jurídica da época da implantação dos cursos de Direito e de sua 

evolução, legitima a percepção acerca da ocorrência da retroalimentação entre a 

cultura jurídica e a cultura social no país. 

Por fim, o último objetivo específico consiste na proposta de adequação do 

ensino do Direito em nível de graduação à concepção contemporânea de solução de 

conflitos nas relações inter-privadas mediante a reformulação do perfil profissional a 

ser construído pelo curso o que se dará mediante uma proposta de reformulação 

das diretrizes curriculares nacionais do curso. Esta proposta terá por base, a 

Resolução nº. 09, de 29 de setembro de 2004, do Conselho Nacional de Educação, 

que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito 

traçando o perfil, as habilidades e competências a serem granjeadas pelos egressos 

dos cursos de Direito do país. 

A metodologia empregada na pesquisa reflete a harmonia entre o referencial 

teórico que irá servir de base para a tese e a essência do objetivo que se pretende 

alcançar. Os pilares referenciais acerca da literatura de suporte à presente tese 

serão: Norberto Bobbio com a obra "Da Estrutura à Função" na análise da 

superação da dicotomia público/privado e Edgar Morin com "A Cabeça Bem Feita" 

na pesquisa sobre a materialização da concepção solidarista  de solução de 2

conflitos através do ensino jurídico complexo. 

O método científico de abordagem que alvitra mais apropriado à realização da 

pesquisa proposta conjectura-se como o fenomenológico-hermenêutico. Este, é 

preferencialmente disposto à estudos teóricos não quantitativos, marcados pelo 

interesse na criação de uma consciência hodierna e que perscruta traçar a relação 

entre o objeto e o seu contexto. Este método, trabalha o poder de interpretação e a 

capacidade de reflexão do pesquisador com relação ao objeto por ele investigado 

(MATIAS-PEREIRA, 2016). 

O critério supracitado parece ser o melhor ajustado à pesquisa proposta na 

medida em que se propõe a análise do ensino jurídico em função de sua relação 

com a crise do Poder Judiciário enquanto fenômeno multidimensional. A pesquisa 

contará justamente com estudos teóricos e documentais que visam traçar 

 O solidarismo jurídico terá como base teórica além da obra de Norberto Bobbio acima referida, 2

autores como Émile Durkheim e León Duguit.
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reflexivamente a relação entre o fenômeno (crise) e o cerne (problemas no ensino, 

individualismo,  litigiosidade, entre outros). 

O método de procedimento será o funcionalista, visto que este método 

considera que a sociedade é formada por partes, componentes que se inter-

relacionam e que satisfazem, cada uma delas, uma função essencial na vida social. 

Estas partes, de acordo com o método funcionalista, são mais profundamente 

compreendidas quando observadas sob o ponto de vista da sua função  perante o 3

todo, já que a sociedade é compreendida como um sistema organizado de 

atividades (LAKATOS; MARCONI, 2001). A pesquisa proposta utilizar-se-á do 

procedimento funcionalista em inúmeros momentos: transitando da análise da 

função do ensino jurídico perante a sociedade e perante a construção da concepção 

contemporânea de política pública de solução de conflitos, até a análise do direito 

em si enquanto estrutura dotada de função promocional solidária. 

Por fim, a técnica de pesquisa mais adequada à presente pesquisa, em face 

aos termos propostos é a documentação indireta, ou seja, a pesquisa de dados em 

variadas fontes, notadamente a pesquisa bibliográfica. Mediante a realização da 

pesquisa em materiais como livros e revistas em torno da temática proposta, buscar-

se-á não uma repetição do que já perdura sobre os assuntos, e sim, um exame do 

tema sob novo enfoque (o do solidarismo jurídico) e, por conseguinte, com 

conclusões inéditas (LAKATOS; MARCONI, 2001). 

O tema proposto à pesquisa e elaboração de tese possui relevância não 

apenas jurídica, mas também, social. O excesso de litigiosidade tem sido tratado 

como problema a ser enfrentado pelo Poder Judiciário já a longa data. Neste 

sentido, o Conselho Nacional de Justiça tem compartilhado com todo o Poder 

Judiciário a busca por soluções. Tendo em vista elaborar um quadro que demonstre 

a situação geral do Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça tem coletado e 

analisado dados relativos ao Poder Judiciário e às demandas que a ele são 

propostas, de forma a determinar as mais recorrentes, em quais áreas, o tempo de 

duração, entre inúmeros outros dados estatísticos anualmente apreciados pelo 

Conselho. 

 Lembrando que um dos autores que embasam a pesquisa que se propõe é Norberto Bobbio, 3

justamente em obra na qual o autor examina o Direito sob o ponto de vista da sua função. Outro autor 
que embasará a pesquisa é Émile Durkheim, autor este que também privilegia o método funcionalista 
na medida em que cria analogias entre as funções das instituições sociais e os organismos 
biológicos. 
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Além de todo o quadro geral de morosidade, é factível perceber por meio da 

análise destes relatórios, uma litigiosidade  acentuada no Brasil - praticamente todos 

os cidadãos brasileiros já ingressaram com uma demanda judicial e os que ainda 

não o fizeram, muito possivelmente o farão em algum momento próximo. Tal parecer 

eclode do relatório do Conselho Nacional de Justiça de 2016 que demonstra a 

sequência crescente do número de processos que chegam ao Poder Judiciário - no 

ano de 2009 tramitavam na justiça brasileira, 60,7 milhões de processos já em 2016 

foram quase 80 milhões, isto é, o crescimento é de 4,5 % ao ano no quantitativo de 

demandas.  

Percebe-se, também da análise destes dados, que os conflitos envolvendo 

interesses privados estão entre os que mais se socorrem do Poder Judiciário, o que 

significa dizer que a conflituosidade permeia as relações contratuais, obrigacionais e 

familiares, em especial. Esta análise foi extraída de dados recentíssimos, relativos 

ao ano de 2016, o que mais uma vez reforça a atualidade da temática. 

No que tange ao ensino jurídico, por sua vez, entre as competências 

profissionais exigidas dos egressos dos cursos de Direito estão: capacidade de atuar 

em diferentes instâncias administrativas e judiciais, bem como, domínio de métodos 

que possibilitem a permanente compreensão e aplicação do Direito .  4

Portanto, os egressos dos cursos de Direito deveriam portar ampla 

capacidade de atuação, inclusive preventiva e extrajudicialmente, o que na prática 

parece não se aplicar. Percebe-se, por todas estas razões, sobrevir um 

descompasso entre a formação hoje proporcionada aos operadores do Direito e 

aquela realmente hábil a realizar a função social do Direito, notadamente, diante dos 

dados expostos, no que tange às relações travadas na esfera privada. Portanto, a 

formação dos operadores do Direito demanda revisão sob a ótica da superação da 

lógica do conflito/litígio e da instituição de uma percepção de acesso à ordem 

jurídica fundamentada na solidariedade jurídica. Neste sentido a desconstrução da 

dicotomia público/privado, a suplantação da concepção de que o acessar a ordem 

jurídica é sinônimo de acesso ao Poder Judiciário e a construção desta nova lógica 

no ensino jurídico constitui o eixo sob o qual o tema aqui proposto será 

desenvolvido. 

 Art. 4º, IV da Resolução nº. 09 de 29 de setembro de 2004.4
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A área de concentração do Programa de Pós Graduação Direito da UNISC 

contempla os "Direitos Sociais e Políticas Públicas", englobando questões 

relevantes para o Direito e para a sociedade . Nesta seara, as teses desenvolvidas 5

no âmbito do referido programa devem abordar as demandas sociais atuais, a forma 

como o constitucionalismo contemporâneo se comporta diante de tais demandas, 

bem como, as políticas públicas de gestão dos interesses da sociedade . 6

O projeto de tese proposto parte justamente de uma demanda social: a 

demanda por acesso à uma justiça eficaz, isto é, uma justiça célere e capaz de 

contemplar os verdadeiros interesses em conflito. O estudo proposto parte de uma 

questão jurídica da esfera do constitucionalismo contemporâneo: a superação da 

dicotomia público/privado, e a consequente constitucionalização do direito privado. 

No que tange à área de pesquisa do professor orientador, Pós-Dr. Jorge 

Renato dos Reis, há uma clara vinculação entre a presente proposta e a linha de 

pesquisa do orientador, já que este é coordenador do grupo de pesquisas 

"Intersecções Jurídicas entre o Público e o Privado", grupo que investiga justamente 

as questões atinentes à dicotomia público/privado e ao solidarismo jurídico. 

Considerando que a dicotomia público/privado e o solidarismo jurídico são as bases 

sobre as quais a presente tese será construída, torna-se evidente a correlação entre 

a proposta de pesquisa e a área de atuação do orientador. 

A pesquisa aqui documentada possui duas etapas subsequentes: a primeira 

consiste em analisar a relativização da dicotomia público/privado e o consequente 

advento do solidarismo jurídico nas relações privadas e, em um segundo momento, 

realizar uma proposta de novo perfil de egresso dos cursos de Direito, perfil este 

concatenado ao solidarismo constitucional brasileiro. Dito de outra forma, o que se 

pretende ao final da pesquisa é propor uma forma de aprimoramento da prestação 

jurisdicional atual, através da adequação da formação jurídica ofertada pelos cursos 

de Direito à concepção de ordem jurídica pós Constituição Federal de 1988. Além 

disso, a concepção solidária de ordem jurídica, qual seja, a de que o acesso aos 

meios de solução de conflitos não ocorre apenas enquanto dever do Estado, mas 

parte também de uma atuação positiva dos particulares, norteará todo o 

 Conforme informações disponíveis na página do PPGD: <http://www.unisc.br/pt/cursos/todos-os-5

cursos/mestrado-doutorado/mestrado/mestrado-e-doutorado-em-direito>. Acesso em: 10.09.2017.

 Idem.6

http://www.unisc.br/pt/cursos/todos-os-cursos/mestrado-doutorado/mestrado/mestrado-e-doutorado-em-direito
http://www.unisc.br/pt/cursos/todos-os-cursos/mestrado-doutorado/mestrado/mestrado-e-doutorado-em-direito
http://www.unisc.br/pt/cursos/todos-os-cursos/mestrado-doutorado/mestrado/mestrado-e-doutorado-em-direito


!  20

desenvolvimento da pesquisa. Esta concepção baseia-se nos contributos mais 

atuais do constitucionalismo, ou seja, no Constitucionalismo Contemporâneo. 

Com relação ao ineditismo da tese, é importante destacar que a pesquisa 

proposta tem como pano de fundo a superação da dicotomia público/privado. Por tal 

motivo, a pesquisa de ineditismo iniciou pelos termos: "dicotomia público privado", 

seguida de "summa divisio", "ensino jurídico", "educação jurídica", "solidarismo 

jurídico" e, por fim, "solidariedade jurídica", sendo realizada na data de 21 de 

outubro de 2017 junto ao Banco de Teses e Dissertações - CAPES. 

A expressão "dicotomia público privado" apontou 35 resultados. Analisando 

estes 35 títulos foi possível perceber que nenhum deles se relaciona com a questão 

do ensino jurídico ou da concepção solidarista de acesso à justiça. A pesquisa pela 

expressão "summa divisio" apontou 13 resultados, sendo que, nenhum deles 

relacionado ao tema proposto; já as expressões "inter-privadas" e "relações inter-

privadas" apontaram apenas 3 resultados que, da mesma forma, não relacionavam-

se ao tema proposto nesta tese. 

A busca pela expressão "ensino jurídico" retornou com 368 resultados, e 

analisando estes títulos foi possível inferir que nenhum deles se relaciona com a 

questão da dicotomia público/privado ou da concepção solidarista de acesso à 

justiça. Destaque-se que, a par de existirem inúmeras pesquisas relacionando o 

ensino do Direito aos métodos consensuais de solução de conflitos, não foi 

encontrada nenhuma pesquisa idêntica aos moldes aqui propostos, inclusive porque, 

repita-se, a análise aqui realizada dos métodos alternativos é uma análise ilustrativa 

e não o objeto central da pesquisa. 

Além disso, o que se depreende é que existem muitas pesquisas 

desenvolvidas em torno do ensino jurídico em programas de pós-graduação em 

educação e em outras áreas tais como a sociologia e até mesmo a psicologia, sendo 

a grande maioria das pesquisas desenvolvidas como dissertações de mestrado, ao 

passo que, em menor restrito são as teses de doutorado. Percebeu-se, também, que 

à nível de mestrado as temáticas se repetem em várias pesquisas, tais como: 

superação da dogmática positivista, necessidade de reforma das grades curriculares 

dos cursos de Direito, necessidade de uma formação jurídica emancipatória, meios 

alternativos de solução de litígios, entre outros. No entanto, mais uma vez cabe 
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pontuar que em nenhuma destas pesquisas se avistou a temática do solidarismo 

jurídico e da dicotomia público/privado. 

No mesmo cenário, a pesquisa por "educação jurídica", ao retornar com 96 

resultados, demonstra coincidência à pesquisa anterior. Novamente, nenhum dos 

resultados teve como base a dicotomia público/privado e o solidarismo jurídico. 

Assim exposto, se faz necessário dissertar que embora o tema geral do "ensino/

educação jurídica" conte com inúmeras pesquisas - até mesmo em razão da 

existência de muitos programas de pós graduação em educação que recebem 

egressos dos cursos de Direito e que acabam se vinculando à área -, a proposta que 

se faz no presente estudo não compreendeu nenhum resultado de pesquisa, em 

outras palavras, o ensino do Direito tem provocado muito debate e profusas 

pesquisas, mas não sob a ótica do solidarismo jurídico e da superação da dicotomia 

público/privado. 

A expressão "solidarismo jurídico" retornou 2  resultados. Analisando os títulos 

dos 2 resultados foi possível perceber que nenhum deles se relaciona com a 

questão do ensino jurídico ou da concepção solidarista de solução de conflitos.  

Da mesma maneira, foi realizada a pesquisa da expressão "acesso à justiça", 

com a finalidade de aprofundar a pesquisa do ineditismo, pois o "acesso à justiça" 

em si é tema que apenas tangencia a presente proposta. Por se tratar de expressão 

excessivamente ampla, que pode ser abordada por incontáveis ângulos , buscou-se 7

pelo termo quando inserido na temática do "ensino jurídico". Nesta contenda, os 

resultados analisados foram os obtidos nas pesquisas dos termos "ensino jurídico" e 

"educação jurídica". 

Por fim, foi realizada a inspeção da expressão "solução de conflitos", que 

apontou 868 resultados, sendo todos verificados. Pode-se observar que nenhum 

deles coincidiu com a proposta ora empreendida.  

A hipótese que será confirmada ou refutada é a de que a solução de conflitos, 

dentro da lógica imposta pela Constituição Federal de 1988, exige que o operador 

do direito tenha uma formação voltada a um perfil solidarista, notadamente no que 

se refere à solução de conflitos nas relações inter-privadas (historicamente pautadas 

pelo individualismo). 

 Existem 2.462 trabalhos que contém a expressão "acesso à justiça" cadastrados no Banco de Teses 7

e Dissertações da Capes, conforme pesquisa realizada em 21de outubro de 2017.
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No entanto, as atuais diretrizes fundacionais dos cursos de graduação em 

Direito não exigem uma formação adequada a esta lógica, demandando, portanto, 

reformulação, no sentido do amoldamento do ensino do Direito - em nível de 

graduação, ao marco jurídico solidarista vigente no constitucionalismo 

contemporâneo brasileiro. 

Enfim, além dos reflexos acadêmicos provenientes da realização da presente 

pesquisa, espera-se que dela frutifiquem reflexos jurídicos e, especialmente, sociais. 

É na busca por soluções a problemas de relevância que em muito superam os 

limites da academia que a presente tese será construída, na esperança de que com 

o devido aprofundamento teórico, seja possível vislumbrar uma nova proposta de 

concepção do ensino do Direito e, consequentemente, construção de uma nova 

cultura jurídica, além da edificação de uma sociedade justa e solidária. 
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1 A RELATIVIZAÇÃO DA GRANDE DICOTOMIA PÚBLICO/PRIVADO NO DIREITO 

BRASILEIRO E A NOVA CONCEPÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS PÓS 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

Para que seja possível a construção de todo o conjunto de ideias que aqui se 

pretende, se faz necessário demonstrar de início que o Direito enquanto ciência vem 

passando por permanentes construções, desconstruções e reconstruções. Direito e 

justiça - palavras por vezes tomadas enquanto sinônimos, são vocábulos cuja 

significação se modifica em conformidade ao passar do tempo e as mudanças 

sociais, históricas e culturais que de fato as preenchem de significado. Existe tal e 

íntima conexão entre Direito e justiça que dificilmente se consegue falar de um, sem 

estar ao mesmo tempo falando de outro. Por tais razões é que as novas 

significações do Direito implicam, necessariamente, em novas acepções para a 

justiça e sua efetivação.  

Uma das mais expressivas mudanças de concepção que ocorreu no Direito 

brasileiro foi a relativização (entendida por alguns como uma "superação”) da 

dicotomia público/privado. Este é o ponto chave da presente pesquisa, motivo pelo 

qual é por ele que se iniciará toda a análise subsequente. Dito de maneira clara, 

trata-se de uma mudança a respeito de uma percepção anterior que isolava em 

mundos distintos tudo aquilo que se considerava pertencente ao "universo" do 

Direito Público e tudo aquilo que se considerava pertencente ao "universo" do Direito 

Privado. Hoje, observa-se que tais "universos", em verdade, nada mais são do que 

dois pontos de vista diferentes sob um mesmo objeto, o Direito. 

Esta mudança de perspectiva trouxe implicações práticas de profunda 

relevância, conforme o presente capítulo desenvolverá com maior propriedade. 

Porém, apenas a título de exemplificação, mencione-se que é a partir deste viés de 

Direito - enquanto complexa unidade - que se admite a incidência de princípios 

constitucionais (pertencentes ao "universo" do Direito Público) às relações privadas 

("universo" do Direito Privado). Tal incidência, por sua vez, coloca-se como a porta 

de entrada de preceitos fundamentais para o alcance da justiça nas relações 

privadas, a exemplo das relações contratuais. E em razão desta mudança de 

perspectiva, os contratos hoje são construídos, cumpridos e interpretados de acordo 

com princípios como a boa-fé objetiva, a eticidade e a função social dos contratos. 
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Constata-se, portanto, que há uma série de efeitos que se seguem à mudança de 

paradigma anteriormente mencionada e é sobre esta mudança de paradigma e seus 

efeitos que o capítulo em desenvolvimento irá tratar nas linhas que seguem. 

 

1.1 O Direito Privado Brasileiro e a sua Evolução Paradigmática 

Reforma ou reconstrução? Qual é a profundidade da ressignificação operada 

no Direito Privado Brasileiro? É possível dizer que ele passou por uma simples 

reforma, no sentido de que sua leitura foi adaptada ou houve, verdadeiramente, uma 

ruptura com o estado anterior das coisas e uma reconstrução integral de seus 

preceitos? 

Primeiramente, importa que o Direito Privado Brasileiro seja observado com 

olhos tanto na formação da sociedade brasileira quanto no desenvolvimento 

histórico da Europa, em razão da sua influência sob o Direito Privado nacional. O 

Império Romano e a sua formulação jurídica influencia o Direito até os dias atuais, 

tanto assim é que o Direito Brasileiro se fundamenta no sistema romano-germânico 

e possui, portanto, raízes profundas, teóricas e ideológicas, advindas da Europa 

(SOARES, 2008). 

O Corpus Juris Civilis é um ícone do Direito Romano, formado pelas coleções: 

Digesto ou Pandectas, Instituições, Codex e Novelas, e reúne registros de cerca de 

dez séculos de evolução jurídica, compondo um dos mais preciosos legados do 

Direito Romano. A partir do surgimento das universidades na Idade Média e, 

consequentemente, com o estudo do Direito, o Direito Romano consolidou-se e 

difundiu-se pela Europa, notadamente em países como Itália, França e Alemanha. 

Esta etapa do desenvolvimento do Direito representou a ruptura dos costumes 

primitivos que regiam o comportamento de tais povos, ou seja, o costume passou a 

ceder espaço para a norma constante do Corpus Juris Civilis, o que perdurou até 

que se iniciasse uma nova etapa: a das codificações (SOARES, 2008). 

A distinção entre público e privado é tema que desde esta época já figurava 

no Direito. No Corpus Juris Civilis há uma passagem que menciona ser público o 
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"quod ad statum rei romanae spectat "  e o privado o "quod ad singulorom utilitatem" 8

conforme lições de Eugênio Facchini Neto (2010, p. 39). Esta distinção figura ao 

lado da afirmação da supremacia do público sobre o privado no Digesto, na menção 

de que as normas privadas podem ser alteradas pelos atores privados, mas as 

normas públicas não (FACCHINI NETO, 2010). Neste sentido, o público seria aquele 

direito "que diz respeito à coisa pública de Roma" e o privado aquele "que é útil a 

cada um", em tradução livre. Do estudo das intersecções entre o público e o privado, 

percebe-se que em determinados momentos históricos há sobreposição de um 

âmbito sobre o outro.  

Na Idade Média (V - XV) ocorreu certa incorporação do direito público pelo 

direito privado. Isto porque havia claro império da propriedade privada sobre todos 

os demais institutos jurídicos, sociais e políticos. Os senhores feudais possuíam tal 

poder sobre os habitantes dos feudos que este poder era equiparado a um poder 

público, tanto assim era que os senhores feudais arrecadavam tributos, impunham 

obrigações, julgavam e executavam suas decisões (FACCHINI NETO, 2010). 

Ao final da Idade Média e início da Idade Moderna, ocorreu a readaptação 

das relações entre público e privado, haja vista, que a aproximação entre estas duas 

esferas passou a ser mutuamente desejada. A burguesia já emergente almejava por 

um governo centralizado e forte para avigorar o comércio, reduzindo barreiras 

alfandegárias e unificando a moeda, por exemplo. Já ao monarca interessava o 

fortalecimento da burguesia em virtude da cobrança de tributos e dos financiamentos 

que aquele tomava deste para empregar em seus exércitos e demais 

empreendimentos (FACCHINI NETO, 2010). 

No século XVIII em face à emergência do Iluminismo e sua repercussão sob o 

Direito, consolidava-se a era das codificações, inaugurando uma nova forma de 

compreensão do Direito, agora enquanto sistema fechado. Deste modo, os 

primitivos códigos (pós napoleônicos) buscavam regular integralmente a matéria de 

Direito Privado. Em 1804, nasceu o Código de Napoleão, substituindo o Antigo 

Regime e reunindo toda a matéria civil em um único corpo, considerado, inclusive, 

muito preciso, claro e prático. Importa destacar que este código, influenciou na 

 Em tradução livre consecutivamente: "que diz respeito à coisa pública de Roma" e "que é útil a cada 8

um". Tradução com auxílio de: google tradutor e http://www.cucumis.org/traducao_42_t/ver-
traducao_v_164074.html.
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elaboração de inúmeros outros códigos do século XIX, não somente na Europa, 

como também, na América Latina (SOARES, 2008).  

Ademais, em meados do século XVIII, intensificou-se novamente a dicotomia 

público/privado assim como outras dicotomias tais como: sociedade/Estado, política/

economia, direito/moral. O direito público era visto como regulador da estrutura e 

funcionamento do Estado, ao passo que o direito privado figurava como regulador da 

sociedade civil e das liberdades econômicas. Já no que tange as relações 

particulares, cabe destacar, estas eram fundamentadas sob dois pilares: o da 

propriedade enquanto direito absoluto e o da liberdade contratual, significando dizer 

que nestes assuntos o Direito Público não possuía nenhum tipo de ingerência 

(FACCHINI NETO, 2010). 

Mas, voltando ao Código Napoleônico outrora mencionado, é indispensável  

que se façam algumas considerações iniciais a respeito deste diploma diante da sua 

relevância dentro da temática da evolução do Direito Privado. 

O Code Civil des Français representou a compilação de séculos de evolução 

do direito francês. Parte dele estruturou-se no direito antigo, remontando, até mesmo 

de forma literal, ao direito consuetudinário e romano da Idade Média. Ainda assim, 

este código foi o marco de uma ruptura na evolução do direito e substituiu a 

multiplicidade do antigo direito pela unificação de um código único para toda a 

França. Além disso, as principais inovações introduzidas pelo Código de Napoleão 

estão relacionadas à ideologia incorporada por ele, isto é, pelos ideais de Revolução 

de 1789 , pela crença na auto-suficiência da codificação e na consequente 9

desnecessidade de profundas incursões interpretativas (CAENEGEM, 1999). 

Ressalte-se também que há uma diferença fundamental entre o direito 

oriundo do sistema romano-germânico e o direito originário da Common Law. Os 

principais elementos do direito possuem uma mesma herança européia: o direito 

romano, o direito canônico, o direito germânico e o direito feudal. No direito inglês, 

no entanto, houve o desenvolvimento da Common Law partindo do direito germânico 

e do direito feudal, mas sem qualquer relação com o direito romano. Portanto, o 

"Direito Comum" (Common Law) é fundamentalmente distinto do direito continental, 

inclusive por ter se desenvolvido enquanto direito nacional muito antes dos outros 

países. O direito da Common Law originou-se dos tribunais reais ingleses a partir do 

 Trata-se da Revolução Francesa, que trazia em seu bojo os ideais de "liberdade, igualdade e 9

fraternidade".
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século XII de forma ininterrupta, isto é, sem que houvesse nenhuma ruptura, como 

ocorreu relativamente às codificações modernas continentais. Não houve, no 

sistema da Common Law uma substituição do antigo direito por outro de cariz 

revolucionário, o que marca o sistema da Common Law pela sua continuidade 

histórica (CAENEGEM, 1999). Retornando ao Código Napoleônico especificamente, 

ainda se faz necessário demonstrar o contexto histórico que originou esta tão 

relevante normativa que grifou fortemente a história do direito privado brasileiro. 

Foi em 9 de novembro de de 1799 com o golpe de Estado de 18 Brumário 

que teve início o chamado "regime napoleônico". Foi, então, restabelecida a lei 

marcial pondo fim à Revolução Francesa. Napoleão objetivava, entre muitos 

intentos, criar um código civil que encerrasse a incerteza jurídica que circundava o 

direito francês na matéria. Ao longo da Revolução o antigo direito já havia sido 

parcialmente ab-rogado, porém, ainda não se havia introduzido um novo sistema 

jurídico de aplicabilidade geral. O Código Napoleônico leva este nome não por ter 

sido efetivamente redigido por Napoleão, mas, por ter nascido da iniciativa política 

deste. O código foi compilado em apenas quatro meses por uma comissão 

composta de quatro juristas  educados ainda sob a égide do ancien régime. Desta 10

forma, o código revelou-se um misto do antigo com o novo, bastante adequado à 

sociedade burguesa do século XIX, já que elaborado ainda sob os efeitos da recente 

Revolução, porém ainda tomando como fonte o direito comum francês do século 

XVIII (CAENEGEM, 1999). 

Especificamente no Direito brasileiro, a herança cultural portuguesa 

determinou a adoção da legislação portuguesa desde a época do Brasil Colônia até 

a Independência (1822). Portanto, as Ordenações Afonsinas, Manuelinas e Filipinas 

vigoraram, consecutivamente, no território nacional até que o país, juridicamente 

emancipado se movimentasse em direção à criação do seu próprio Código Civil. O 

movimento de codificação no Brasil foi inaugurado pelo Código Criminal em 1830, 

seguido do Código de Processo Criminal em 1832 e do Código Comercial em 1850. 

Ao longo do desenvolvimento deste período o Direito Civil seguia regulado pela 

normativa portuguesa (SOARES, 2008). 

Neste período, Teixeira de Freitas - contrário ao sistema escravocrata da 

época - projetou um Código Civil rigoroso e que contemplava preceitos comuns ao 

 Foram eles: Fr. Tronchet, J. Portalis, F. Bigot-Préameneu e J. de Maleville (CAENEGEM, 1999).10
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Direito Civil e ao Direito Comercial, ao longo de mais de 1.300 artigos. Defendia a 

unicidade do Direito Privado, porém, com certa preponderância das normas civis sob 

as comerciais. Este jurista, no entanto, não conseguiu acomodar o liberalismo com o 

escravismo, de maneira que esta vergonhosa questão acabou propositalmente 

esquecida, ou seja, não haveria nem um artigo destinado a regulamentar a questão 

da escravidão. Embora não aproveitado, o esboço do código desenhado por Teixeira 

de Freitas foi forte influência para o projeto de Clóvis Beviláqua. A influência deste 

esboço superou, inclusive, as fronteiras nacionais, alcançando Velez Sarsfield na 

elaboração do código Argentino, o Uruguai, o Paraguai e o Chile (WOLKMER, 2003). 

Foi somente após 1900 que o Brasil obteve o seu primeiro Código Civil, a 

partir do trabalho de Clóvis Beviláqua cujo projeto foi aprovado pela Lei nº. 3.071 de 

1916. Este código teve como características marcantes o conservadorismo, o 

distanciamento com relação à realidade social e o seu profundo individualismo, tudo 

isso como reflexos do liberalismo marcante da época (SOARES, 2008). 

Perceptíveis, portanto, as raízes do individualismo da codificação civil, ou seja, o 

individualismo que marcava a regulamentação das relações privadas. 

O referido código, que foi elaborado por Clóvis Beviláqua em 1899, 

promulgado em 1916 e passou a vigorar após um ano, sofreu também a influência 

do Código Civil alemão de 1896, a exemplo da forma de distribuição das matérias e 

das balizas fundamentais de cada matéria: no direito de família, a pessoa individual, 

no direito das obrigações o crédito e no direito das coisas a propriedade 

(WOLKMER, 2003). Em se tratando da análise da evolução paradigmática do Direito 

Privado pátrio, importa seja desenhado um quadro capaz de revelar em que 

ambiente social foi promulgado o primeiro Código Civil brasileiro e quais foram as 

influências por ele internalizadas. 

O século XIX foi palco do liberalismo e, consequentemente, de uma cultura 

jurídica liberal. Após a Independência brasileira, o liberalismo incorporava uma 

promessa de progresso e de superação do colonialismo embora não houvesse ainda 

abolido nem a escravidão, nem a estrutura de poder patrimonialista que marcava a 

realidade da época. O liberalismo, portanto, foi a base ideológica sob a qual se erigiu 

a transição brasileira do período colonial para o período imperial. Porém, este 

projeto liberal expressou o êxito dos conservadores e de suas práticas 

antidemocráticas, patrimonialistas e centralizadoras sobre os radicais. Em síntese, 



!  29

os aspectos marcantes do liberalismo brasileiro podem ser resumidos em: 

conservadorismo, individualismo, caráter antipopular e antidemocrático e profundo 

juridicismo. O liberalismo brasileiro teve papel fundamental na edificação do sistema 

político e da cultura jurídica pátria, cultura essa que se perpetuou ao longo de todo o 

século XIX (WOLKMER, 2003). 

Importa - especialmente em razão da temática objeto da pesquisa aqui 

desenvolvida - a ressalva de que a criação dos cursos jurídicos nacionais e, por 

conseguinte, a formação da "elite jurídica " frutificou da justaposição do 11

individualismo político e do formalismo legalista que moldava a cultura jurídica 

nacional da época. Da soma destas características resultou o perfil jurídico da 

época: o bacharelismo liberal (WOLKMER, 2003). Relevante pontuar que estas 

considerações iniciais buscam apenas estampar o cenário no qual se descortinou o 

primeiro espectro do Direito Civil brasileiro, de maneira que as questões atinentes 

especificamente à formação jurídica dos bacharéis brasileiros serão devidamente 

retomadas e aprofundadas em capítulo próprio e em momento oportuno. 

Retornando à análise da evolução da normativa privada brasileira, identifica-

se a sua proximidade com o discurso liberal-individualista, bem como, o formalismo 

discriminatório que aprisionava em normas as estratificações sociais. Dentro de uma 

estrutura agrária e escravocrata não havia espaço para um avanço de perspectiva 

pelo Direito Privado, de maneira que este estava absolutamente desconectado da 

realidade social. A marca da escravidão sob a codificação privada era tão profunda 

que até mesmo a legislação napoleônica teve uma influência mais tênue sob a 

normativa privada brasileira. Tanto que, os estudiosos franceses do Código Civil, a 

exemplo de Savigny eram desconhecidos da maioria dos estudiosos brasileiros. Isto 

porque tais doutrinadores incutiam certo receio a uma sociedade que, escravocrata, 

rechaçava influxos externos modernos (WOLKMER, 2003). 

Dentro desta perspectiva, percebe-se o quão pertinente foi a proposta dualista 

do Direito Privado (conforme anteriormente mencionado) que separou o Direito Civil 

e o Direito Comercial. Assim é que o País, após sua independência, implementou a 

legislação constitucional, penal, processual e mercantil, sem contudo, implementar a 

civil, permanecendo esta regulamentada pelas ordenações portuguesas. O que 

ocorreu foi que a legislação comercial ultrapassou em absoluto a sua esfera de 

 Conforme expressão utilizada pelo autor, Wolkmer, 2003.11
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abrangência, já que alcançava, além das relações comerciais, o transporte, as 

obrigações até mesmo os contratos. Ou seja, os redatores da legislação comercial 

mercantilizaram todas as relações. Esse sistema normativo e a passividade do 

legislador com relação à escravidão eram fortemente patrocinadas pela elite agrária 

que admitia modificações legislativas desde que estas não interviessem nas 

relações de produção (WOLKMER, 2003). 

Fato é que, mesmo considerando os avanços com relação ao sistema anterior 

(ordenações), o Código Civil de 1916 conservou as mesmas condições sociais e 

econômicas que marcaram o final do século XIX. Apesar de novo, o código mantinha 

um delineamento pouco inovador e muito conservador, o que se pode perceber pelo 

seu perfil patrimonialista e patriarcal. Ou seja, era um código que mantinha/

reproduzia as relações sociais daquele momento histórico, muitas das quais 

perduram até os dias atuais  (WOLKMER, 2003). 12

Seguindo a análise histórica do direito privado brasileiro, percebe-se que, 

mesmo tendo avançado em termos jurídicos, o Brasil República não se afastou 

muito da realidade do Brasil Império no que tange ao distanciamento das normas 

com relação à realidade histórico-social por elas tuteladas, bem como, com relação 

às necessidades dos cidadãos. A ordem jurídica republicana seguia individualista e 

assim como as políticas públicas criadas pelo Estado de cariz autoritário, não 

enfrentavam satisfatoriamente as espinhosas demandas estruturais da sociedade 

brasileira da época. A título de exemplo mencione-se a aguda desigualdade na 

distribuição de renda e a crescente marginalização social de pessoas sem moradia e 

sem posse de terras. Esta, contemporaneamente, segue sendo uma das mais 

árduas batalhas do âmbito privado, a busca pela justa distribuição da posse e uso da 

terra em uma conjuntura de privilégios na qual os interesses capitalistas das elites 

agrárias moldam a produção da legalidade oficial (WOLKMER, 2003). 

Em outros termos, a legislação civil ainda traz impressa a tradição do 

individualismo e da conservação do direito de propriedade que coloca em um 

 A título de aprofundamento, importa sejam relembrados alguns dos juristas que engendraram a 12

cultura jurídica do país nos tempos da primeira codificação civil brasileira. Naquela época eram muito 
reconhecidas as contribuições de Teixeira de Freitas (1816-1883) considerado o maior civilista 
brasileiro do século XIX, José Antônio Pimenta Bueno (1804-1878), José Antônio Souza Lisboa, 
porta-voz das ideias de Adam Smith, Francisco Paula Batista (1811-1881), Lafayette Rodrigues 
Pereira (1834-1917) renomado jurista da área do Direito de Família e do Direito das Coisas, Clóvis 
Beviláqua, entre tantos outros (WOLKMER, 2003).
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patamar menos privilegiado o direito de e à posse . Tanto é assim que, para o 13

direito brasileiro, o proprietário será sempre considerado possuidor, ainda que não 

exerça a posse diretamente, o que o autoriza a reaver a coisa quando dela seja 

despojado. Enfim, o modelo liberal-conservador do início do século passado foi 

desenvolvido e instrumentalizado de forma a garantir os privilégios das oligarquias 

rurais o que refletiu em um direito individual de propriedade de força jurídica 

praticamente absoluta (WOLKMER, 2003). 

Trata-se, então, de uma tradição privatista profundamente arraigada no 

individualismo e no patrimonialismo em oposição ao solidarismo e ao personalismo. 

Contudo, esta clássica percepção sofreu os influxos do constitucionalismo 

contemporâneo, de forma que o Código Civil Brasileiro de 2002 aliado a outras 

normativas infraconstitucionais, buscou trazer um outro formato ao Direito Privado 

brasileiro. Esta evolução paradigmática, ou seja,  a chamada "dicotomia público/

privado" segue sendo analisada nos tópicos seguintes. 

1.2 A Emergência do Constitucionalismo Contemporâneo no Brasil 

 Traçadas as premissas iniciais acerca do Direito Privado brasileiro e de suas 

raízes históricas de origem europeia, abre-se caminho à abordagem de uma 

temática intimamente relacionada ao desenvolvimento deste Direito Privado e à sua 

evolução paradigmática. O constitucionalismo contemporâneo brasileiro é conteúdo 

central para a análise do Direito Privado, pelas diversas razões abaixo expostas. 

Preliminarmente esclareça-se a respeito da nomenclatura eleita para 

utilização no presente texto: constitucionalismo contemporâneo. O que se pretende 

designar sob o emprego de tal expressão é o momento atual do desenvolvimento do 

Direito Constitucional. 

O termo "neoconstitucionalismo" é utilizado por parte da doutrina enquanto 

sinônimo de "constitucionalismo contemporâneo". A utilização do prefixo "neo" pode 

transparecer a informação de se tratar de algo absolutamente novo, como se 

 Muito embora não se descuide de lembrar que o Código Civil de 2002 trouxe uma perspectiva mais 13

social se comparado ao Código Civil de 1916 o que também se refletiu no tratamento destinado à 
posse.
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houvesse uma ruptura entre o "antes" e o "agora". Não obstante, embora  

perceptível o transcurso de um novo momento do direito constitucional não se pode 

deixar de pontuar que, enquanto fenômeno histórico, o constitucionalismo atual 

(contemporâneo) não se divorcia de seu passado (BARCELLOS, 2005). Ou 

conforme explica Ingo Sarlet (sem grifo no original, 2010, p. 13): 

A evolução do constitucionalismo contemporâneo, sobretudo em função 
dos câmbios substanciais (tanto na perspectiva do direito constitucional 
positivo, quanto da teoria constitucional) operados desde a Segunda Guerra 
Mundial, tem servido de justificativa para que, já de há a algum tempo, se 
possa efetivamente falar da ocorrência de uma mudança no âmbito do 
próprio paradigma do Estado Constitucional, de tal sorte que, numa certa 
perspectiva é possível falar, na acepção desenvolvida e difundida 
especialmente por Miguel Carbone, de um neoconstitucionalismo, ou 
mesmo - o que parece ser mais apropriado - de um conjunto de 
neoconstitucionalismos [...]. 

  

É neste sentido que aqui se recorre à expressão "constitucionalismo 

contemporâneo" para indicar o estado atual de desenvolvimento do direito 

constitucional, notadamente em decorrência dos eventos posteriores à Segunda 

Guerra Mundial e seus efeitos sobre o Direito. 

O Direito Constitucional das últimas décadas passou por mudanças 

estruturais substanciais. Estas mudanças podem ser observadas sob o enfoque de 

pelo menos três marcos: o histórico, o teórico e o filosófico. O marco histórico 

europeu foi o período pós-guerra, notadamente na Alemanha e Itália. Já no Brasil, foi 

a Constituição Federal de 1988 a responsável pela redemocratização e consequente 

início de um novo direito constitucional. Foi o processo de reconstitucionalização 

ocorrido na Europa com o fim da 2ª Guerra Mundial que alocou a Constituição em 

seu posto de ampla influência nas instituições atuais. A conjugação do 

constitucionalismo com a democracia (restaurada) criou uma organização política 

que atende por nomes variados: Estado Democrático de Direito, Estado 

Constitucional Democrático, entre outros. A Lei Fundamental de Bonn, ou 

Constituição Alemã de 1949 e a Constituição da Itália de 1947 foram referências a 

partir das quais este novo direito constitucional se desenvolveu teórica e 

jurisprudencialmente (BARROSO, 2006). 

Já o cenário nacional teve como marco histórico do constitucionalismo 

contemporâneo a retomada da democracia promovida pela Constituição Federal de 

1988 desde a sua preliminar constituinte até os eventos que se seguiram à sua 
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promulgação. Eventos como o impeachment do Presidente Collor e a eleição de um 

presidente oriundo do Partido dos Trabalhadores, ocorreram sem que houvesse 

desrespeito à legalidade constitucional e coroaram a ascensão de um verdadeiro 

Estado Democrático de Direito. Estes e outros acontecimentos históricos instituiram 

no Brasil um verdadeiro sentimento constitucional , ou seja, marcaram o 14

nascimento de um profundo respeito pela Lei Maior em contraponto ao sentimento 

de indiferença com relação aos ditames constitucionais característicos de períodos 

anteriores (BARROSO, 2006). 

Filosoficamente, foi o pós-positivismo que circunscreveu o novo direito 

constitucional brasileiro. É da soma do jusnaturalismo e do positivismo que nasceu 

este novo paradigma para o direito constitucional. O jusnaturalismo foi o combustível 

motor das revoluções liberais em virtude da sua convicção na existência de 

princípios universalmente válidos. O positivismo, por sua vez, em busca de atribuir 

objetividade e cientificidade ao direito, acabou afastando-o da filosofia e da 

perquirição a respeito de temas como a justiça, traços estes característicos do início 

do século XX (BARROSO, 2006). 

A derrocada do positivismo é simbolicamente relacionada à queda do 

fascismo e do nazismo, respectivamente na Itália e na Alemanha. Terminada a 

Segunda Guerra, as indagações éticas e filosóficas se reencontraram com o Direito. 

O pós-positivismo é ainda uma reflexão em construção acerca do Direito e de sua 

função social. Superando a legalidade estrita sem declinar ao mundo da metafísica, 

o pós-positivismo propõe uma interpretação moral do Direito. Sob a égide do pós-

positivismo o Direito demanda uma construção baseada em uma teoria da justiça 

que considere a normatividade dos princípios, e a sua relação com os valores, com 

as regras e com a argumentação jurídica. A nova hermenêutica constitucional, 

portanto, se edifica sob a teoria dos direitos fundamentais (BARROSO, 2006). 

Em sua dimensão teórica este novo constitucionalismo se ergue sob o 

reconhecimento da força normativa da Constituição e sob o consequente 

crescimento da jurisdição constitucional e de uma nova teoria de interpretação 

constitucional (BARROSO, 2006). Entre os demais reflexos que esta nova teoria 

trouxe para o Direito está o emprego da ferramenta da "ponderação" que, por se 

tratar de tema tão complexo que certamente demandaria outra pesquisa completa 

 Conforme expressão utilizada pelo autor, Barroso, 2006.14
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para que pudesse ser devidamente explorado, será apenas rapidamente 

mencionado com o intuito de pontuar a sua existência e aplicação no cenário jurídico 

atual. 

As colisões que eventualmente ocorrem entre normas constitucionais, dadas 

as suas especiais características, não admitem a utilização da subsunção. É 

mediante o uso da ponderação , mecanismo que, diferente da subsunção, preserva 15

a aplicabilidade de todas as disposições colidentes que se resolverá esta espécie de 

dilema. Os chamados "casos difíceis" aqueles que admitem mais de uma solução 

considerada possível e razoável, tomarão como apoio o mecanismo da ponderação 

aliado à argumentação jurídica que possibilitará o controle da legitimidade e da 

racionalidade de tais decisões (BARROSO, 2006).  

Em síntese, o constitucionalismo contemporâneo consolidou o entendimento 

de que a Constituição é norma jurídica, e mais do que isso, é a norma central de 

todo o ordenamento jurídico vinculando, portanto, a todos os componentes do 

Estado, especialmente os Poderes Públicos. Dentro do universo das normas 

constitucionais, por sua vez, são os direitos fundamentais que protagonizam no 

palco do Direito. Sob a vinculação dos Poderes Públicos aos direitos fundamentais  

lembre-se que a promoção e a proteção destes direitos demanda tanto ações quanto 

omissões estatais (BARCELLOS, 2005). Neste ponto, destaque-se, o Poder Público 

utiliza-se de políticas públicas destinadas tanto a promover quanto a proteger os 

direitos fundamentais, temática esta que permeará toda a pesquisa aqui 

documentada, posto que o pano de fundo desta pesquisa diz respeito à política 

pública educacional promovida mediante a oferta de cursos de Direito destinados à 

formação de um determinado perfil de egresso conforme será devidamente 

demonstrado. 

Enquanto protetor dos direitos fundamentais, haverá situações nas quais o 

Poder Público irá assumir uma postura omissa, justamente porque a sua abstenção 

se afigurará protetiva, como por exemplo nos casos que envolvam a liberdade de 

expressão. Em outras situações, no entanto, a proteção/promoção dos direitos 

fundamentais demandará justamente uma postura ativa, a exemplo do direito de 

acesso à educação (BARCELLOS, 2005). Entende-se que, com relação à temática 

 Embora tratem-se de temas de absoluta relevância, tanto a ponderação quanto a argumentação 15

jurídica são assuntos que apenas ladeiam a pesquisa aqui desenvolvida, razão pela qual, respeitados 
os limites de uma tese, tais temas não serão aprofundados na pesquisa aqui proposta.
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aqui explorada, qual seja, a da necessidade de adequação da formação jurídica a 

um perfil solidarista de Direito, da mesma forma, deverá haver uma postura ativa por 

parte do Poder Público, notadamente no âmbito da política pública de ensino 

superior. Novamente, destaca-se que esta temática será devidamente desenvolvida 

ao longo da tese, não obstante sejam realizadas algumas diligentes incursões tais 

como esta, no sentido de melhor interligar os conteúdos aqui dispostos. 

No constitucionalismo contemporâneo, conforme anteriormente mencionado, 

o Poder Público possui a incumbência de agir no sentido de garantir a realização 

dos fins previstos na Constituição. Ao conjunto de atividades, ações e programas 

implementados pelo Poder Público com este fim, atribui-se o nome de "políticas 

públicas" (BARCELLOS, 2005).  

Portanto, observa-se que não há como falar em direitos fundamentais ou em 

constitucionalismo contemporâneo sem que se tenha muito claro que serão por meio 

das políticas públicas que os preceitos constitucionais ganharão efetividade prática.  

Políticas públicas, portanto, são as ferramentas das quais se utiliza o Poder Público 

para alcançar os fins dispostos no texto constitucional, dando vida, assim, ao projeto 

constitucional da contemporaneidade. 

É necessário que se antecipe que embora o tema das políticas públicas seja 

objeto também dos capítulos seguintes da pesquisa aqui documentada, em razão de 

fazer parte do pano de fundo desta pesquisa é importante que desde o início se 

tenha claro qual é o posicionamento aqui defendido com relação ao conteúdo e 

alcance das políticas públicas. Para o cientista político João Pedro Schmidt (2017, p. 

44): 
Política pública pode ser definida como um conjunto de decisões e ações de 
órgãos públicos e organizações da sociedade, dotadas de coerência 
intencional, que, sob coordenação estatal, destinam-se a enfrentar um 
problema político. Toda política pública constitui uma tentativa de 
intervenção na realidade social, seja de controle ou de mudança, de agrada 
com base na percepção pública de que uma situação indesejada requer 
intervenção transformadora. Na perspectiva do ciclo de políticas, essa 
percepção está na origem de um problema político. Uma parte dos 
problemas políticos é inserida na agenda governamental, condição 
necessária para a formulação da política, seguida da sua implementação e 
da avaliação. Esse ciclo envolve múltiplos fatores e agentes de diferentes 
grupos de interesse, cuja interação e correlação de forças de nem os seus 
desdobramentos práticos.  

Dito de outra forma é mediante a instituição de políticas públicas destinadas a 

alcançar determinados objetivos que o Poder Público orienta as suas ações. Estes 

objetivos estarão inelutavelmente ligados a problemas políticos ou demandas 
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sociais. No constitucionalismo contemporâneo as demandas sociais estarão 

diretamente ligadas aos direitos albergados pela Constituição Federal. Exemplo 

disso são as demandas por saúde e educação, direitos constitucionalmente 

assegurados e que são realizados por meio das políticas públicas e das ações 

(programas, projetos, etc.) por elas implementadas. 

Pois bem, superados estes primeiros aportes em torno da imprescindibilidade 

das políticas públicas para a efetivação dos direitos fundamentais, a análise do 

constitucionalismo contemporâneo deve evoluir para outro aspecto: a vinculação dos 

particulares aos direitos fundamentais. Até então foram tratadas apenas das 

responsabilidades dos Poderes Públicos na implementação dos ditames 

constitucionais, porém, e de acordo com a lógica de ideias aqui expostas, esta 

responsabilidade não se limita apenas aos entes públicos. A tênue linha divisória 

entre público e privado conclama os particulares a tomarem parte nos seus deveres 

democráticos e sociais. 

A concepção de que os direitos fundamentais vinculam aos particulares 

desponta da assimilação, no Estado social de Direito, de que se encontra superada 

a ideia defendida na vigência do Estado liberal de que os direitos fundamentais 

foram concebidos unicamente no intuito de proteger os particulares das ingerências 

do Estado (MAC CRORIE, 2005). Na verdade, os direitos fundamentais também 

protegem os particulares de si mesmos, isto é, de violações praticadas nas relações 

exclusivamente privadas. 

Originalmente, sob a égide do Estado liberal, os direitos fundamentais eram 

percebidos de maneira unidimensional, pois surgiram exatamente para resguardar 

os particulares em face da sua maior ameaça, o Estado. Esta unidimensionalidade é 

permeada por outra dicotomia que claramente explica esta relação: a dicotomia 

governantes/governados. O Estado possuía funções mínimas, basicamente, 

preservar a paz social e a ordem. Portanto, os direitos fundamentais vinham na 

mesma lógica, buscando impedir o Estado de se envolver mais profundamente no 

âmbito da liberdade privada, ou seja, demandando omissões estatais e não ações 

(MAC CRORIE, 2005). Atualmente, à vista disso, buscando uma postura 

intervencionista e ativa do Estado por meio de políticas públicas - conforme 

anteriormente mencionado - se faz imperativo revisar esta concepção de que os 

direitos fundamentais requerem unicamente uma abstenção estatal. Este caminho 



!  37

começou a ser percorrido com o abandono do Estado liberal e com o avanço em 

direção ao Estado social. 

Conforme a sociedade foi encaminhando-se para o processo de socialização, 

e na medida em que o mito da igualdade do Estado liberal foi sendo desmistificado 

ganhou força a percepção de que também as relações jurídicas privadas mereciam 

a proteção dos direitos fundamentais. Começou também a se dissipar a rígida 

separação entre Estado e sociedade ao tempo em que foi revisto o próprio sentido 

dos direitos fundamentais. Estes passaram a ser reconhecidos não apenas em seu 

aspecto subjetivo, mas também, objetivamente, enquanto direitos irradiados em 

todas as direções e não somente na direção dos Poderes Públicos. Ocorreu, então, 

o sobrepujamento da concepção mínima de direitos fundamentais, enquanto 

garantias negativas; e estes, passaram a ser concebidos enquanto vetores de 

orientação positiva/ativa do Estado (MAC CRORIE, 2005).  

Foi chamada de "eficácia horizontal" dos direitos fundamentais a superação 

da compreensão de que estes direitos não se dirigem apenas no sentido vertical, 

isto é, não se voltam apenas às relações envolvendo os cidadãos frente ao Estado, 

mas se dirigem também em um sentido horizontal alcançando pessoas em situação 

de igualdade (formal)  (SARMENTO, 2004). 16

A dimensão objetiva dos direitos fundamentais impõe uma reflexão mais 

aprofundada. A doutrina constitucional alemã do primeiro pós-guerra já havia 

realizado alguns avanços no sentido de considerar a existência de uma dimensão 

objetiva dos direitos fundamentais, entretanto, somente com a Lei Fundamental de 

1949 é que este impulso tomou força. Foi o caso Lüth - largamente invocado até os 

dias atuais - que assinalou que os direitos fundamentais não se limitam a uma 

dimensão subjetiva enquanto defesa face as atitudes do Poder Público (SARLET, 

2012).Na decisão do caso Lüth: 

[...] foram lançadas as bases dogmáticas das figuras da Drittwirkunge 
Ausstrahlungswirkung (eficácia horizontal) dos direitos fundamentais, do 
efeito limitador dos direitos fundamentais em face de seus limites 
(Wechselwirkung), da exigência de ponderação no caso concreto e da 
questão processual do alcance da competência do TCF no julgamento de 
uma Reclamação Constitucional contra uma decisão judicial civil (MARTINS 
[org.], 2005, p. 381-382). 

  

 Destaque-se que no âmbito das relações inter-privadas também poderá haver uma verticalidade no 16

sentido de que particulares podem ocupar diversas posições de poder, seja este poder econômico, 
político, informacional, entre outros.
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Em síntese, o caso Lüth ocorreu na Alemanha sendo julgado pela Corte 

Constitucional germânica no ano de 1958. A discussão que se travou foi a respeito 

de um boicote conclamado por Erich Lüth - então Presidente do Clube de Imprensa 

de Hamburgo - contra um filme dirigido por Veit Harlan. Harlan havia tido fortes 

ligações com o nazismo, motivo pelo qual Lüth conclamou o boicote (SARMENTO, 

2004). Harlam era uma celebridade conhecida por sua atuação no filme Jud Süß, de 

conteúdo antissemita (MARTINS [org.], 2005). As palavras de Lüth, na abertura da 

"Semana do Filme Alemão" foram as seguintes: 

Depois que a cinematografia alemã no terceiro Reich perdeu sua reputação 
moral, um certo homem é com certeza o menos apto de todos a recuperar 
esta reputação: trata-se do roteirista e diretor do filme 'Jus Süß'. Poupemo-
nos de mais prejuízos incomensuráveis em face de todo o mundo, que pode 
ocorrer, na medida em que se procura apresentar justamente ele como 
sendo o representante da cinematografia alemã. Sua absolvição em 
Hamburgo foi tão somente uma absolvição formal. A fundamentação 
daquela decisão (já) foi uma condenação moral. Neste momento, exigimos 
dos distribuidores e proprietários de salas de cinema uma conduta que não 
é tão barata assim, mas cujos custos deveriam ser assumidos: caráter 
(MARTINS [org.], 2005, p. 383). 

Percebe-se que na visão do presidente do clube de imprensa, Erich Lüth, 

Harlam era praticamente um "garoto propaganda" do nazismo. O caso transcorrreu 

em 1950 - apenas 5 anos pós Segunda Guerra Mundial, momento absolutamente 

crítico para uma Alemanha arrasada e buscando reconstruir-se. Lüth - enquanto 

presidente do clube de imprensa - entendeu ser seu dever barrar esta difusão do 

"rosto do nazismo", muito em razão do momento vivenciado pelo país. 

Em 1950 Harlam, acompanhado dos distribuidores e produtores do filme, 

ingressaram com ação se opondo ao boicote de Lüth, obtendo êxito em um primeiro 

momento. Insatisfeito com a decisão tomada pela Justiça Estadual de Hamburgo, 

que se fundamentou no artigo 826  do Código Civil alemão, Lüth recorreu ao 17

Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional, por sua vez, aceitou o recurso e 

acolheu seus fundamentos expressando o entendimento de que as disposições 

constantes da normativa privada, tal como as do art. 826 referido na decisão da 

Justiça Estadual deveriam ser lidas sob as luzes da Constituição e dos direitos 

fundamentais (SARMENTO, 2004).  

 Dispositivo que previa que “quem causar danos intencionais a outrem, e de maneira ofensiva aos 17

bons costumes, fica obrigado a compensar o dano” (SARMENTO, 2004)
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 Na ocasião expôs o Tribunal que os conteúdos dos direitos fundamentais se 

desenvolvem no Direito Privado de maneira diretamente aplicável a este ramo. 

Desta forma tanto os novos estatutos quanto as normas já em vigor devem se 

harmonizar a tais ditames orientando sua interpretação em razão deste conteúdo 

constitucional (SARMENTO, 2004). 

A decisão em comento transparece com clareza a compreensão da dupla 

dimensão que caracteriza os direitos fundamentais conforme anteriormente 

mencionado. Esta fusão de conteúdos entre as disposições constitucionais e as 

disposições infraconstitucionais de cunho privado estruturam a denominada 

"constitucionalização do direito privado", que no Brasil, cabe recordar, teve como 

marco a promulgação da Constituição Federal de 1988. 

A constitucionalização do Direito Privado, especificamente, desconstrói a 

perspectiva inicial de que o Direito Público e o Direito Privado ocupam espaços 

segmentados. Esta separação passa a ser no mínimo relativizada. Isto porque uma 

dicotomia pressupõe a possibilidade de separação exaustiva de um mesmo universo 

em dois âmbitos diversos de forma que todos os entes de um destes âmbitos 

pertença a ele e exclusivamente a ele. Sob esta perspectiva o Direito Público  

chegaria somente até a fronteira onde começa o Direito Privado e vice-versa 

(FACCHINI NETO, 2010).  

A constitucionalização do Direito Privado também o reconstrói sob a premissa 

de somente poder ser criado, lido, compreendido e aplicado sob a luz dos princípios 

e regras constitucionais (REIS, 2003). Desta assimilação de que sendo a 

Constituição a fonte maior de influência do ordenamento jurídico e de que, assim 

sendo, não há ramo do Direito alheio a este influxo é que as divisas entre público e 

privado e até mesmo as fronteiras entre Estado e sociedade civil passam a ser 

desafiadas. (SARMENTO, 2007) 

Nota-se, do exposto até o momento, que esta separação estanque entre 

público e privado não condiz com a etapa atual alcançada pelos avanços do 

constitucionalismo contemporâneo. A vigência de um Estado Democrático de Direito 

no Brasil desde 1988 trouxe consigo uma transformação de cunho normativo e 

também ideológico, tudo isso acompanhado da intenção de materialização dos 

ditames constitucionais. Esta concretização deve ser efetivada mediante a 

associação entre poder público e atores privados na atuação conjunta por uma 
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sociedade digna. A construção da democracia nos moldes introduzidos pela 

Constituição Federal encontra-se em franco desenvolvimento e conta com vetores 

de orientação estatal como o supraprincípio da dignidade da pessoa humana (REIS; 

DIAS, 2011).  

Assim, há um abandono do caráter exclusivamente político ou meramente 

"intencional" da Constituição e a consequente substituição por um projeto de 

transformação social. Dizer que a dignidade da pessoa humana é um supraprincípio 

significa dizer que ela passa a ser o fundamento maior do constitucionalismo 

democrático brasileiro. Entre as tantas implicações que esta opção exprime, está a 

repersonalização do direito privado, tema sobremaneira relevante para a presente 

exposição. 

Ter como fundamento maior do ordenamento jurídico o princípio da dignidade 

da pessoa humana é o mesmo que ter a proteção das pessoas como eixo central de 

toda a normativa pátria, rompendo, assim, com o individualismo característico do 

Estado liberal e inaugurando um novo humanismo. Assim é que o Direito é o sistema 

disponível para garantir o desenvolvimento da pessoa humana, sistema este 

baseado na solidariedade social e na dignidade humana, ordem principiológica 

exposta no texto constitucional (REIS; KONRAD, 2015). Ainda no que tange às 

conexões entre as disposições constitucionais e as relações privadas, cabe 

mencionar as possíveis formas de incidência dos direitos fundamentais. 

De acordo com a teoria da eficácia indireta/mediata, esta incidência ocorre 

por intermédio da atuação do legislador, de forma que este deve ponderar os 

interesses privados face os ditames constitucionais fixando em lei o grau de 

condescendência de um frente ao outro (REIS, 2005). De acordo com a teoria da 

eficácia direta, os direitos fundamentais incidem nas relações privadas enquanto 

parâmetros para a verificação da validade dos negócios jurídicos celebrados entre 

os atores privados (PEREIRA, 2006).  

Por último, a teoria dos deveres de proteção do Estado estabelece competir 

ao Estado tanto o dever de agir no sentido de proteger os direitos fundamentais 

quanto se omitir de condutas que possam ferir tais direitos. Caberia, assim, tanto ao 

legislador realizar a salvaguarda dos direitos fundamentais, quanto aos julgadores 

ao longo de suas atividades de interpretação e aplicação do Direito (PEREIRA, 

2006). 
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No Brasil - não obstante as variações doutrinárias - prevalece o entendimento 

de que os direitos fundamentais possuem eficácia direta prima facie no plano das 

relações particulares, o que significa dizer que podem ser extraídos efeitos 

diretamente dos direitos fundamentais também no que tange à normatização das 

relações privadas mesmo no caso em que haja uma omissão ou carência da 

normativa infraconstitucional (SARLET, 2010). Para encerrar este tópico a respeito 

do constitucionalismo contemporâneo há que se realizar um esclarecimento com 

relação ao papel desempenhado pelos princípios constitucionais neste contexto. 

Com relação à distinção entre princípios constitucionais e direitos 

fundamentais, entende-se que os primeiros sempre estarão também inseridos na 

categoria dos segundos, porém o oposto não necessariamente ocorrerá. Isso se dá 

pois os princípios constitucionais, em virtude de sua fundamentalidade e posição 

privilegiada na arquitetura constitucional sempre encerrarão um conteúdo 

jusfundamental. Já os direitos fundamentais, não obstante a sua também 

privilegiada posição jurídica, não necessariamente estarão também na posição de 

princípios, dependendo esta resposta da análise isolada do conteúdo de cada um 

destes direitos e de sua posição no corpo da Carta Maior. 

Os princípios são o alicerce do arquétipo de normas que compõem a 

Constituição Federal; não por outro motivo figuram no limiar desta estrutura. 

Conforme leciona Robert Alexy (2011) os princípios são normas tanto quanto as 

regras, porém destas, diferenciam-se na medida em que ordenam a realização de 

algo na máxima medida possível diante do contexto fático e jurídico existente, nesta 

seara, os princípios são, portanto, denominados "mandados de otimização". Há 

também uma distinção que requer espaço, a distinção entre princípios e valores, que 

de acordo também com Alexy (2011) se resume a um ponto, qual seja, o de que 

enquanto no modelo de valores se trabalha com a ideia do que seja considerado a 

priori, "melhor"  no modelo de princípios trabalha-se com aquilo que se considera, a 

priori, "devido". Em suma, aquilo que é melhor no modelo de valores é devido no 

modelo de princípios. A distinção fundamental entre valores e princípios reside, 

portanto, no caráter deontológico dos princípios frente ao caráter axiológico dos 

valores. 

Tais, portanto, são os aspectos que somados moldam o constitucionalismo 

contemporâneo brasileiro, cujas concepções em torno dos limites e possibilidades 



!  42

introduzidos no cenário nacional pela promulgação da Constituição Federal de 1988 

e pelo retorno à democracia, ainda encontram-se em construção. Cabe, outrossim, 

compreender como a questão da solução de conflitos se descortina atualmente 

diante de todo este cenário de mudanças. Por tal motivo, a pesquisa direciona-se 

para a próxima etapa, onde buscar-se-á compreender qual o impacto que o 

constitucionalismo contemporâneo causou nos mecanismos de resolução de 

conflitos desenvolvidos atualmente no país. 

 

1.3 A Relativização da Grande Dicotomia Público/Privado no Direito Brasileiro e 
a Política Pública de Solução de Conflitos Pós Constituição Federal de 1988 

Alguns mitos sobrevivem por mais tempo do que outros, isto porque, o avanço 

do tempo desmistifica as alegorias criadas pelo homem na medida em que este 

avança científica e socialmente. Aquilo que hoje se entende por fato inquestionável, 

amanhã pode vir a ser concebido como equívoco necessário na construção de uma 

compreensão mais apurada. 

O Direito, enquanto ciência dinâmica modifica-se constantemente. Para o 

cientista do Direito não há salvação: a luta é constante pelo aperfeiçoamento de 

ideias e pela releitura das certezas, ao passo que, a sociedade da incerteza e do 

risco constitui o habitat natural do operador do Direito. 

As concepções mais elementares desta ciência social podem (e devem) ser 

colocadas em dúvida a todo o momento. Talvez seja este, justamente, o fascínio que 

o Direito provoca. Na medida em que se propõe a construção de uma tese onde 

apresenta-se uma crítica ao ensino jurídico contemporâneo, acompanhada de uma 

proposta de melhoramento, é imperativo que se recorrera ao mecanismo da 

desconstrução de muitas das convicções que fundamentam o ideal de Direito 

atualmente posto em prática. A mais elementar destas convicções, qual seja, a 

construção do que seja verdadeiramente a "resolução de conflitos" será o alvo do 

presente tópico. 

Conforme está sendo demonstrado desde o início do presente capítulo, um 

dos mitos que está ameaçado de ruína é o da separação absoluta entre Direito 
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Público e Direito Privado. A chamada "grande dicotomia", possivelmente não 

sobreviverá a passagem do próximo século. 

A história do homem e de sua convivência social demonstra a constante 

construção de "grandes dicotomias". A mais antiga delas foi a dicotomia entre estado 

de corrupção e estado de inocência. Durante séculos, perdurou no ocidente a 

dicotomia entre estado de natureza e estado civil. No século passado, seguindo esta 

mesma cadência, nasce a sociedade industrial e com ela mais uma grande 

dicotomia, esta de viés marxista: sociedade de classes e sociedade sem classes 

(BOBBIO, 2007). 

Uma das mais célebres dicotomias sociológicas foi a elaborada por Tönnies a 

respeito da sociedade constituída por relações entre indivíduos frente à sociedade 

constituída enquanto todo orgânico. Observando a relação entre as formas sociais e 

as formas jurídicas Tönnies percebeu que a estes dois tipos de sistema social são 

correspondentes a duas espécies de sistema jurídico: o sistema no qual as pessoas 

relacionam-se entre si enquanto membros naturais do todo e o sistema no qual as 

pessoas, enquanto seres absolutamente independentes, relacionam-se unicamente 

em razão de sua vontade arbitrária (BOBBIO, 2007).   

 O espelho jurídico do primeiro sistema é o direito das famílias, marco 

regulatório de uma sociedade natural e orgânica, enquanto que o espelho jurídico do 

segundo sistema é o direito das obrigações, marco regulatório de relações artificiais 

e mecânicas. A distinção entre os dois sistemas jurídicos reside no ponto fulcral da 

função exercida pelo Direito na sociedade, posto que, no primeiro modelo, onde o 

Direito assume a forma de uma sociedade orgânica, sua função é possibilitar o 

surgimento de uma vontade coletiva; ao passo que no segundo modelo, onde o 

Direito assume a forma de uma sociedade mecânica, sua função é compatibilizar o 

encontro de vontades individuais (BOBBIO, 2007).   

Em teoria geral do direito a dicotomia mais saliente é a proposta por Émile 

Durkheim . De acordo com Durkheim a história social do homem desenvolve-se 18

pelo transcurso das sociedades regidas pela solidariedade mecânica  para um 19

 A obra de Durkheim a respeito das formas de solidariedade social será diretamente abordada no 18

segundo capítulo desta pesquisa.

 De forma sintética, a solidariedade mecânica é aquela que ocorre em sociedades menos 19

desenvolvidas, nas quais as sanções repressivas são predominantes. Já nas sociedades regidas pela 
solidariedade orgânica, mais evoluídas, predominam as sanções premiais. Tais conceitos serão 
aprofundados no capítulo seguinte.
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modelo social regido pela solidariedade orgânica. Para Durkheim a distinção entre 

estas duas espécies de sociedade encontra-se no diferente tipo de direito 

responsável por sua coesão interna. Além disso, para Durkheim não são as normas 

em si que transparecem a caracterização jurídica destas sociedades, mas sim, as 

suas espécies de sanção. Destarte, as sociedades mais primitivas, regidas por laços 

de solidariedade mecânica, buscam exercer o controle social pelo uso de sanções 

repressivas (sanções penais) enquanto que nas sociedades mais evoluídas 

constituídas por sociedades do tipo orgânicas o controle social é exercido por 

sanções restitutivas (por exemplo o ressarcimento de um dano). Assim, a primeira 

sociedade é caracterizada por um direito repressivo e a segunda por um direito 

cooperativo. Esta movimentação de uma sociedade mecânica em direção a uma 

sociedade orgânica é considerada por Durkheim tanto uma movimentação histórica 

quanto social (BOBBIO, 2007). 

Diferentemente de Tönnies, que distingue as duas funções do Direito 

(convivência e colaboração) das quais são tributárias duas respectivas imagens do 

Direito - o privado e o público, Durkheim atribui ao Direito uma única função, qual  

seja, a de organização, resumindo assim, a totalidade do Direito à esfera pública. 

Para Dürkheim, a diferenciação entre direito repressivo e direito cooperativo não 

corresponde à separação entre direito público e direito privado, pois para ele todo o 

direito é público (BOBBIO, 2007). 

Com relação ao Direito, especificamente, a distinção que mais 

destacadamente revela os traços de uma "grande dicotomia" é a que fragmenta os 

âmbitos público e privado. Esta fragmentação serve "[...] para dividir em duas 

subclasses, reciprocamente excludentes e exaustivas, o universo do 

direito" (BOBBIO, 2007, p. 143). O que distingue uma grande dicotomia das 

dicotomias parciais ou secundárias é "[...] o emprego privilegiado dos seus dois 

termos, com o objetivo de delimitar o horizonte no qual se inscreve uma determinada 

disciplina" (grifo no original, BOBBIO, 2007, p. 140). Nos termos desta pesquisa, 

importa esclarecer que, não se atribui à palavra "dicotomia" um sentido de oposição, 

mas de diferenciação, exclusão,  separação. 

Foi por meio de duas passagens do Corpus Iuris Civilis (Institutiones e 

Digesto) que a dicotomia público/privado ingressou nas reflexões políticas e sociais 

do Ocidente. Do seu uso recorrente tornou-se uma das "grandes dicotomias", que 
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são aquelas das quais as disciplinas se servem para delimitar um determinado 

campo investigativo, como: paz/guerra, democracia/autocracia ou estado de 

natureza/estado civil (BOBBIO, 1987). 

A grande dicotomia público/privado corresponde a uma dicotomia total, o que 

significa dizer que, independente do critério sob o qual seja erigida esta distinção 

não haverá nenhum ente jurídico que não esteja inserido em uma destas duas 

categorias. Poderá sobrevir, isto sim, ente que em ambas as categorias possa ser 

alocado, entretanto, não haverá aquele que ficará ao desabrigo de ao menos uma 

delas. Esta é também uma dicotomia principal, pois tende a englobar outras 

dicotomias, assim é que dentro desta grande dicotomia se encontram outras 

categorias secundárias, a exemplo da distinção entre justiça comutativa e justiça 

distributiva (BOBBIO, 2007). 

É ponto fulcral da análise da dicotomia público/privado a sua observação 

histórica da qual decorre que estes âmbitos são, na verdade, não duas partes  

reciprocamente excludentes de um mesmo sistema, mas momentos distintos da 

evolução deste sistema. Tanto é que, conforme já fora mencionado anteriormente 

inclusive, fala-se em momentos de tendência à privatização (como no Estado liberal) 

e momentos de tendência à publicização  (como no advento do Estado social). 20

Assim, conforme acentuava-se a oposição sociedade civil/Estado, era a primeira que 

ganhava proeminência, à proporção que este último reduzia seu espectro no 

decurso de um momento privatista do Direito. No início do século XX, juntamente 

com a decadência das clássicas instituições do direito privado passou a ocorrer o 

oposto, a publicização do Direito, característica marcante do Direito contemporâneo 

(BOBBIO, 2007). 

Uma alegoria que bem traduz o fato de que as esferas - pública e privada - 

são, na verdade, representações diferentes de um mesmo direito é a de que para os 

privatistas o Direito assume a figura de um árbitro convocado a dirimir conflitos 

enquanto que para os publicistas o direito seria melhor representado pelo 

comandante que acolhe esforços em busca do alcance de um objetivo comum. 

Ambas representações figurativas, inclusive, externam o porquê da imensa 

dificuldade teórica de se alcançar um critério claro de distinção entre o Direito 

 Por publicização entende-se a intervenção do Estado em questões particulares no sentido de 20

garantir a observância dos direitos e garantias constitucionalmente asseguradas, ou seja, trata-se de 
uma maior ingerência do Estado em relações tuteladas pela normativa privadas.
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Público e o Direito Privado. Nesta tentativa desesperada, nos dizeres de Bobbio 

(2007, p. 152)  "não nos apercebemos de que, nessa distinção, estão em choque 

não duas espécies de um único gênero, mas sim, dois modos diversos de conceber 

o mesmo objeto, ou se quisermos, dois pontos de vista diferentes” (BOBBIO, 2007). 

Desta forma, considerados os intensos esforços despendidos na busca por tal 

distinção, se faz possível notar que, esta se mostra tão intrincada justamente por em 

última análise não se tratar de uma individualização, mas tão somente, de maneiras 

diversas de contemplar um mesmo objeto, o Direito. Esta constatação poderia levar 

a afirmação de que houve a superação da dicotomia público/privado, porém, é 

imperativo sejam tomadas algumas cautelas. Todo o esforço teórico e argumentativo 

despendido à demonstração deste ponto, revela que não há uma convergência 

pacífica de concepções neste sentido. Os próprios cursos de direito ainda são 

estruturados de maneira a distinguir as matérias de Direito Público daquelas de 

Direito Privado, basta observar as inúmeras grades curriculares disponibilizadas 

pelas universidades. A literatura jurídica, bem como, a jurisprudência, da mesma 

forma, ainda são construídas levando em consideração a dicotomia ora analisada. 

Por tais razões, seria incauto afirmar que houve definitivamente uma 

superação da dicotomia público/privado, optando-se, assim, pela adoção da 

expressão "relativização", que parece ser a mais adequada ao momento atual do 

direito brasileiro contemporâneo. A irradiação dos ditames constitucionais sobre a 

normativa privada vem demonstrar esta relativização, ou seja, as barreiras antes 

estanques entre público e privado agora se mostram barreiras móveis. Se fosse 

possível afirmar que houve a superação desta dicotomia seria também 

desnecessário realizar a construção investigativa aqui realizada, pois não haveria 

sequer um problema de pesquisa a ser investigado. 

A literatura jurídica mais atual já adota abertamente esta concepção de Direito 

uno, tanto que hoje se estuda o chamado "Direito Civil Constitucional", embora não 

se possa descuidar  do fato de que esta não é uma concepção pacificada. 

A relativização da dicotomia aqui discutida impôs novas concepções da 

prática do Direito. O Direito Civil supera o modelo patrimonialista e individualista de 

origens oitocentistas superando também o entendimento de que caberia somente ao 

Estado o zelo pelo interesse coletivo enquanto caberia ao Direito Civil 

operacionalizar apenas os interesses individuais (RODRIGUES, 2014). Em outras 
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palavras, supera-se o entendimento de que o Estado cuida de todos enquanto cada 

um cuida apenas de si, quando na verdade o constitucionalismo contemporâneo 

introduziu como vetores de orientação jurídica e política a dignidade da pessoa 

humana e a solidariedade social  de forma que o Direito Privado também deve se 21

guiar por tais balizas, sendo também responsável pelo bem-estar coletivo 

(CARDOSO, 2013). 

Ademais, importa distinguir a publicização do Direito Privado da sua 

constitucionalização . Fenômeno verificado durante a emergência do Estado social, 22

a publicização do Direito Privado também chegou ao Brasil, muito embora, em terras 

nacionais, não se tenha efetivamente chegado ao estabelecimento de um Welfare 

State. Trata-se de uma maior ingerência do Estado nas relações privadas, inclusive 

mediante a edição dos microssistemas jurídicos (REIS, 2003). Já a 

constitucionalização do direito privado é a concepção segundo a qual este ramo do 

Direito está submetido à ordem constitucional vigente (LÔBO, 1999). Dito de outra 

forma, é a compreensão de que o direito privado deve ser lido e interpretado à luz da 

disposições constitucionais. 

Além disso, há que se revisitar também a política pública judiciária brasileira 

com a finalidade de compreender quais são os meios de solução de conflitos 

atualmente existentes, considerando o patamar evolutivo alcançado pelo 

constitucionalismo contemporâneo. Para tanto, perceba-se a evolução que ocorreu 

no entendimento do que vem a ser o acesso à ordem jurídica. 

A literatura jurídica clássica referente ao acesso à ordem jurídica remonta a 

obra de Cappelletti e Garth (2002), Acesso à Justiça. Na citada obra, os autores 

analisam historicamente a temática lecionando que, nos séculos XVIII e XIX, sob a 

égide dos Estados Liberais, a resolução de litígios espelhava a já anteriormente 

 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 21

e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
[...] 
 III - a dignidade da pessoa humana; 
[...]  
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
[...] (BRASIL, 1988)

 "Durante muito tempo, cogitou-se de publicização do direito civil, que, para muitos, teria o mesmo 22

significado de constitucionalização. Todavia, são situações distintas. A denominada publicização 
compreende o processo de crescente intervenção estatal, especialmente no âmbito legislativo, 
característica do Estado Social do século XX. Tem-se a redução do espaço de autonomia privada 
para a garantia da tutela jurídica dos mais fracos" (LÔBO, 1999, p. 101).
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mencionada filosofia individualista que, de maneira geral, foi característica daquele 

período. Prevalecia o entendimento de que propor ou responder a uma ação era 

sinônimo de estar sob o a salvaguarda da justiça. O estudo do acesso à justiça era 

absolutamente formalista e completamente alheio à realidade social. Até mesmo a 

proposição de reformas ocorria com base apenas na teoria e jamais com base em 

uma análise da realidade social (CAPPELLETTI; GARTH, 2002). 

Com a transição do Estado Liberal para o welfare state o acesso à justiça 

passou a ser objeto de maior atenção, pois o welfare state introduziu uma lógica 

focada na realização material dos direitos individuais e sociais o que forçou a 

realização desta revisão no conceito de acesso à justiça. A partir daí aqueles 

sistemas que efetivamente cuidam de garantir e não de apenas declarar os direitos 

de seus cidadãos passaram a reconhecer a relevância do tema, a exemplo do direito 

processual civil contemporâneo (CAPPELLETTI; GARTH, 2002). No Brasil a 

recentíssima reforma (ou talvez mais adequado seja dizer, reconstrução) do Código 

de Processo Civil, acompanhada de inúmeras leis que buscam desjudicializar a 

solução de conflitos são provas da atenção que o acesso a estes meios tem auferido 

em terras brasileiras. 

Isto ocorre porque não se concebe mais a jurisdição enquanto simples 

ocupação de subsunção do Direito conforme a clássica perspectiva de Montesquieu. 

Atualmente, a jurisdição precisa ser entendida enquanto parte essencial de um 

Estado intervencionista e com função social a realizar. O objetivo da jurisdição não é 

outro que não operar os fins fixados pelo Estado; estes, por sua vez, insculpidos de 

acordo com as necessidades e objetivos da sociedade. É a realização destes 

objetivos, inclusive, que atribui legitimidade à jurisdição (RODRIGUES, 1994). 

Ponto crucial do estudo do acesso à ordem jurídica é a distinção entre esta e 

o acesso ao Poder Judiciário. O acesso aos meios de solução de conflitos não 

encontra o seu fim nos estreitos limites do Poder Judiciário e nem sequer nos limites 

do direito estatal. É absolutamente reducionista limitar o acesso à ordem jurídica ao 

acesso aos mecanismos processuais. Assim, existem conflitos que "[...] podem e 

devem ser solucionados através de instrumentos paraestatais ou privados", o que 

não significa que não haja a necessidade de um Estado investido de jurisdição, já 

que sem tal investidura o Estado não poderia agir na busca pela pacificação social 

naqueles casos em que não haja outra alternativa (RODRIGUES, 1994, p. 29). 
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Fixadas tais premissas, pontua-se que a busca pelo "acesso à justiça" (aqui 

compreendido no sentido de utilização dos mecanismos disponíveis para solucionar 

conflitos) pressupõe o assessoramento por parte de profissionais qualificados 

(RODRIGUES, 1994). Neste ponto já é possível vislumbrar a ligação existente entre  

o ensino jurídico e os mecanismos de prestação jurisdicional, tema que será 

aprofundado nos capítulos conclusivos da presente tese. Diante do quadro que se 

evidencia, percebe-se o descompasso entre aquilo que é necessário e aquilo que é 

atualmente oferecido pelos cursos de Direito. Conforme esclarece Horácio Wanderlei 

Rodrigues (1994, p. 40-41): 

No entanto a baixa qualidade do ensino jurídico oferecido no país, 
preponderantemente legalista, exegético e reprodutor do status quo, leva a 

uma má formação profissional dos bacharéis oriundos dos cursos de Direito. 
Ao lado da ampliação da quantidade de cursos e de vagas nas faculdades e 
universidades, o que elevou grandemente o número de alunos sem que 
houvesse meios materiais e corpo docente qualificado para fazer ente à 
demanda, há também a constante mutação existente na realidade social, 
cultural, política, econômica e científica nacional, que cada dia exige do 
advogado uma visão mais ampla, e não apenas formalista, para que ele 
possa assessorar corretamente a sua clientela. Modificaram-se as 
exigências com relação à prática profissional, mas os cursos de Direito não 
acompanharam essa evolução.  

  

Cabível, portanto, a tentativa de revisão desta realidade ainda presente no 

sistema educacional superior da área jurídica. Seguindo o fluxo da moderna 

processualística civil, a literatura jurídica brasileira na área tem reconhecido o 

incremento que os meios alternativos de solução de conflitos proporcionam na 

questão do acesso à ordem jurídica justa. 

Em inúmeras situações a solução ofertada pela lei não se mostrará oportuna 

para o caso concreto, de maneira que, hodiernamente, as partes possuem a 

alternativa de buscar esta solução em outros meios, alheios ao processo judicial. 

Trata-se das "ADRs" (alternative dispute resolution ), que paulatinamente foram 23

sendo internalizadas pelos ordenamentos jurídicos a exemplo da arbitragem, da 

mediação e do ombudsman (GRECO, 2015). 

No Brasil, gradativamente implementou-se medidas no sentido do 

acolhimento dos meios alternativos de solução de conflitos. Na Justiça do Trabalho, 

por exemplo, desde o ano de seu nascimento, em 1946, este ramo da Justiça expõe 

 Resoluções alternativas de conflitos, em tradução livre.23
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um caráter preponderantemente conciliatório. A lei nº. 9.307/96, instituindo o 

procedimento da Arbitragem, também foi um marco no avanço da consolidação dos 

meios alternativos no Brasil. Outrossim, o Conselho Nacional de Justiça também 

passou a fomentar a mediação e a conciliação, especialmente mediante a edição da 

Resolução nº. 125/2010. Em 2009 o governo federal incluiu no II Pacto 

Republicano , o objetivo de estimular a solução de conflitos por meios 24

autocompositivos. Já em 2012, o Ministério da Justiça criou a Escola Nacional de 

Mediação e conciliação. Todas estas medidas indicam a tônica do direito processual 

civil contemporâneo (GRECO, 2015). 

O que ocorre é que, o acesso à justiça, enquanto acesso ao complexo de 

meios de solução de conflito disponíveis, encontra outro desafio além dos 

supracitados. É que praticamente inexistem instituições encarregadas de atuar 

preventiva e extrajudicialmente. Tanto é assim, que o processo administrativo nem 

sequer é percebido enquanto mecanismo processual pelo simples fato de não se 

tratar de mecanismo judicial, mesmo que similarmente, exija o auxílio de 

profissionais preparados para tutelar - ainda que extrajudicialmente, os direitos de 

seus clientes (RODRIGUES, 2000). 

E é fácil constatar que estes mecanismos não judiciais (embora possam ser 

litigiosos) jamais serão percebidos enquanto mecanismos possíveis de efetivar a 

tutela de direitos, já que os cursos de Direito não os incluem nesta perspectiva. O 

futuro acesso a tais meios depende inexoravelmente de um ensino que os inclua na 

cultura jurídica; importando que a cultura jurídica seja primeiramente, extrajudicial e 

não litigiosa, em segundo lugar judicial, e litigiosa apenas em casos extremos, 

quando não houver possibilidade de resolução consensual. Esta escada de 

comportamentos poderá ajudar a sociedade na transmutação da cultura do litígio e 

da judicialização para a cultura do consenso e da extrajudicialização. Esta 

 Firmar o presente PACTO REPUBLICANO DE ESTADO POR UM SISTEMA DE JUSTIÇA MAIS 24

ACESSÍVEL, ÁGIL E EFETIVO, com os seguintes objetivos: 
I - acesso universal à Justiça, especialmente dos mais necessitados; 
II - aprimoramento da prestação jurisdicional, mormente pela efetividade do princípio constitucional da 
razoável duração do processo e pela prevenção de conflitos; 
III - aperfeiçoamento e fortalecimento das instituições de Estado para uma maior efetividade do 
sistema penal no combate à violência e criminalidade, por meio de políticas de segurança pública 
combinadas com ações sociais e proteção à dignidade da pessoa humana.  
Para a consecução dos objetivos estabelecidos neste Pacto, assumem os seguintes compromissos, 
sem prejuízo das respectivas competências constitucionais relativamente à iniciativa e à tramitação 
das proposições legislativas: 
[...] d) fortalecer a mediação e a conciliação, estimulando a resolução de conflitos por meios 
autocompositivos, voltados à maior pacificação social e menor judicialização; [...] (BRASIL, 2009)
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renovação cultural, por sua vez, permitirá a implementação dos desejos 

constitucionalmente expressos de paz social e de bem comum. 

Não há como não mencionar, ainda no cenário das mudanças quanto à 

percepção da política pública judiciária atual, que o Novo Código de Processo Civil 

prioriza a conciliação e a mediação instituindo a forma de utilização de tais 

ferramentas. O Novo Código de Processo Civil também cuida de encorajar a 

mediação pré-processual e a extrajudicial, notadamente nas relações jurídicas 

duradouras tais como as relações familiares, de forma que tais vínculos sejam 

preservados mediante o alcance de soluções rápidas e efetivas (GRECO, 2015).  

Ou seja, de tudo o que foi dito até o momento, percebe-se, primeiramente, 

que o direito civil, a partir do seu processo de constitucionalização, deixou de ser 

mecanismo de perpetuação do status quo do patriarcado, do individualismo e do 

patrimonialismo para valer-se de ideais mais altos. À vista disso, a normativa privada 

submergiu em mecanismos de busca pela materialização dos preceitos 

constitucionais, aproximando-se, com este intuito, da realidade social, a exemplo do 

atual direito das famílias, que contempla a ideia de família em suas múltiplas 

conformações. O acesso à ordem jurídica, nesta mesma toada, é conceito revisitado 

revelando que o Estado não é o único devedor de prestação jurisdicional, nem o 

único capaz de a prestar. 

No contexto em abordagem, os direitos fundamentais podem ser equiparados 

a uma constelação que ilumina o céu do ordenamento jurídico brasileiro. Neste céu 

que recebe o nome de Constituição, há um satélite que orienta o movimento de 

todos os astros: a solidariedade. O princípio da solidariedade será objeto de 

abordagem no segundo capítulo desta tese, bastando para este momento, apenas 

algumas rápidas incursões teóricas. Esta percepção é crucial para o entendimento 

da presente proposta: se o direito privado recebe influxos de uma Constituição que 

tem como princípio fundamental a solidariedade, e, portanto, este mesmo direito 

privado não se volta apenas aos interesses privados, porque apenas o Estado segue 

sendo incumbido de responder às demandas sociais? Não seria correto afirmar que, 

face ao direito privado constitucionalizado, cabe também aos particulares o dever de 

zelo pelo bem comum? O próximo tópico iniciará a abordagem desta temática. 
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1.4 A Privatização dos Meios de Solução de Conflitos e a Superação da 

Verticalidade da Prestação Jurisdicional 

Conforme demonstrado no tópico anterior, impõe-se uma revisão dos meios 

de prestação jurisdicional diante do advento do constitucionalismo contemporâneo e 

da consequente constitucionalização do direito privado. Ora, se o ordenamento 

jurídico como um todo modificou suas feições, certamente o mesmo ocorreu com a 

prestação jurisdicional. É sobre tal revisão que tratará o presente tópico. 

Buscar a tutela jurídica, não é demais frisar, não se resume a acessar o Poder 

Judiciário. Tanto é assim, que o próprio Poder Público vem criando mecanismos de 

desjudicialização de conflitos, ou seja, vem buscando desfazer-se de parcela do 

monopólio jurisdicional na tentativa de que as partes resolvam seus conflitos sem 

que tenham que recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Tais influxos parecem 

adequados na medida em que o problema do excesso de litigiosidade ultrapassa os 

limites de ação do Poder Judiciário. Este excesso corresponde a um problema de 

saúde pública. Sim, é exatamente isto o que se quer dizer: litigiosidade em excesso 

adoece. 

A medicina comprova que a falta de mecanismos para solucionar um 

problema jurídico e a pendência de lides processuais causam tamanha angústia, 

aflição e sofrimento que este acaba por se manifestar na forma de males 

psicossomáticos. O problema alcançou tamanha proporção que, no Uruguai, a 

Suprema Corte de Justiça do país entabulou um convênio de cooperação com o 

Ministério da Saúde Pública. A partir deste convênio, foram instalados anexos aos 

hospitais, núcleos de atendimento jurídico, para que os pacientes pudessem, além 

de tratar a sua saúde, tratar de problemas jurídicos. O objetivo da Suprema Corte foi 

o de garantir o alcance da saúde aos cidadãos, não somente no sentido físico, mas 

também, enquanto bem-estar emocional e espiritual, posto que somente assim, a 

Justiça poderia entender como alcançado o objetivo de manutenção da paz social 

(ANDRIGHI, 1997).  

A morosidade do Poder Judiciário brasileiro vem provocando inúmeras 

tentativas de solução, a exemplo da criação dos Juízados Especiais  e das 25

 Lei nº. 9.099/95.25
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reformas processuais que antecederam a promulgação do Novo Código de 

Processo Civil . Tais tentativas buscaram, também, dissipar o descrédito que marca 26

o Poder Judiciário e, consequentemente, a própria ideia de justiça no Brasil. 

Considerado tal contexto, algumas reflexões são inevitáveis, a exemplo da 

constatação de que não se pode compreender a jurisdição somente enquanto ato a 

ser realizado por juiz investido em sua função (ANDRIGHI, 1997). Neste sentido: 

A complexidade das relações jurídicas contratuais, o advento de novos tipos 
de contrato que incluem no cenário jurídico relações modernas, a 
impossibilidade de os jurisdicionados aguardarem por longo tempo a 
solução dos litígios, a internacionalização das relações comerciais e a união 
paulatina e inevitável dos povos em mercados comuns impõem aos 
operadores do Direito uma nova postura, principalmente dos membros do 
Poder Judiciário, no sentido de afastar nossa formação romanista que 
conduz à conclusão de que só os juizes investidos nas funções 
jurisdicionais podem resolver os conflitos (ANDRIGHI, 1997, p. 03). 

	  

A celeridade de todo o contexto social contemporâneo é absolutamente 

incompatível com a morosidade do Poder Judiciário. Tudo acontece de forma 

instantânea, tanto é que se discute, por exemplo, na esfera contratual , o que se 27

pode considerar como um contrato realizado entre presentes e o que se reputa um 

contrato realizado entre ausentes em um contexto no qual praticamente todos os 

contatos são instantâneos, mesmo os realizados no ambiente virtual. 

A democratização da justiça consiste em um imperativo que coloca em pauta 

a escolha entre manter o monopólio da jurisdição exclusivamente nas mãos dos 

órgãos do Poder Público sem que estes detenham condições materiais de 

solucionar satisfatoriamente todos os conflitos ou abrir mão de parcela deste 

monopólio. O que as reflexões a respeito das tentativas de superação do descrédito 

e da morosidade do Poder Judiciário revelam é que além das mudanças estruturais 

que vêm sendo feitas e das que ainda estão a caminho, é indispensável que ocorra 

uma mudança na mentalidade dos operadores do Direito (ANDRIGHI, 1997).   

 Voltando os olhos para a realidade brasileira, percebe-se a urgência de 

medidas de combate aos excessos da litigiosidade. Em 2016 a Justiça Estadual 

 Lei nº. 13.105/15.26

 Neste sentido: "Na realidade, é preciso esclarecer que não entendemos ser o contrato formado 27

pela internet sempre entre presentes, como constou na última obra. Compreendemos que tal forma 
de negociação faz com que o contrato formado pela rede de computadores seja, em regra, entre 
presentes, podendo ser formado também entre ausentes, dependendo do caso 
concreto." (TARTUCE, 2017, p. 169).
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brasileira recebeu 19.787.004 processos novos e julgou 22.153.891 . Isso significa 28

que a cada 100.000 habitantes, 12.907 recorreram ao Poder Judiciário para 

ingressar com um processo no ano de 2016. Entre as sentenças proferidas em 

2016, somente 11.9% delas foram homologatórias de acordo (CNJ, 2017). 

Todos estes números  são úteis para demonstrar o tamanho do problema a 29

ser enfrentado, porém, há uma única estatística que já seria capaz de, sozinha, 

realizar esta demonstração: a taxa de congestionamento do Poder Judiciário. Em 

2016 ela foi de 73%, equivalendo a dizer que de todos os processos em tramitação, 

apenas 27% foram solucionados. Com relação ao tempo de duração dos processos, 

os dados relativos ao ano de 2016 demonstraram que o tempo médio que um 

processo leva para ser sentenciado nas varas estaduais é de dois anos e um mês e 

a duração média dos processos que ainda estavam pendentes até 31/12/2016 é de 

desumanos sete anos e cinco meses de arrasto (CNJ, 2017). 

Agora, considerando o fato - que sequer precisaria de confirmação científica -, 

de que um processo judicial é fonte de stress, angústia, sofrimento, aflição, 

preocupação, pergunta-se: a ineficiência do Poder Judiciário é um caso de saúde 

pública ou não é? É forçoso concluir que sim. A superação da verticalidade da 

prestação jurisdicional, ou seja, do quadro conjectural que coloca a figura do Estado 

enquanto único responsável pela situação de conflitos tem como pressupostos a 

necessidade da revisão do contexto geral de solução dessas dissidências, bem 

como o fato de que os litígios envolvendo questões privadas são em grande medida 

responsáveis pelo problema do excesso de litigiosidade, morosidade e ineficiência 

do Poder Judiciário. Dito de outra forma, os particulares não tem o hábito de resolver 

os seus próprios problemas. 

O relatório "Justiça em Números" de 2016, disponibilizado pelo Conselho 

Nacional de Justiça demonstrou que no segundo grau da Justiça Estadual, entre os 

assuntos mais recorrentes estão os da esfera privada, considerando, ainda que para 

fins de mera catalogação, a já relativizada separação público/privado. São eles, por 

ordem de recorrência: obrigações e contratos (em primeiro lugar) e questões de 

 Dados extraídos de: Justiça em Números 2017: ano base - 2016/ Conselho Nacional de Justiça - 28

Brasília: CNJ, 2017. 

 Para o momento foram colacionados somente dados relativos ao primeiro grau de jurisdição pois 29

este represente 94,2 % dos processos pendentes de 85,5% dos novos processos, refletindo, 
portanto, com fidelidade, o quadro geral no qual o Poder Judiciário brasileiro contemporâneo (CNJ, 
2017).
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direito do consumidor (sui generis) em terceiro lugar (questões penais aparecem em 

segundo). No primeiro grau: em primeiro lugar estão as lides tributárias (dívida 

ativa), e em seguida obrigações e contratos, tributário novamente (impostos) e em 

quinto os conflitos familiares (CNJ, 2017). 

Toda esta emblemática situação também perpetua outros problemas tão ou 

mais graves: a justiça inoficial que estampa os jornais cotidianamente é exemplo 

disso. Amplamente perceptíveis nos bolsões mais pobres do país onde as pessoas 

por vezes se socorrem de uma justiça ilegítima visando solucionar seus conflitos, a 

exemplo dos esquadrões da morte (RODRIGUES, 2000). A "litigiosidade contida " 30

também é fruto desta falta de expectativa de solução pela justiça oficial e, vez ou 

outra, acaba extravasando para outros mecanismos tais como a violência e a "justiça 

pelas próprias mãos" (ANDRIGHI, 1997). Exemplo de mecanismo de controle da 

"litigiosidade contida" e que pode ser utilizado por particulares fora de qualquer 

ambiente judicial é a mediação. 

A mediação é uma forma de resolução de conflitos muito comum no ambiente 

extrajudicial. Ocorre fora dos limites do Poder Judiciário quando as partes, 

concientes de tal possibilidade, optam pela contratação de serviços privados, 

embora não haja qualquer impedimento, antes pelo contrário, de que a mediação 

seja judicial, da mesma forma como não há impedimento para que, realizada a 

mediação extrajudicial, esta venha a interferir em um processo já em andamento, 

acarretando, por exemplo, a sua suspensão. A jurisdição, na verdade, não 

necessariamente deveria ser uma função estatal, como ainda hoje se revela ser. Isto 

porque com o avanço da sociedade, o Estado também teria que avançar com 

relação à forma como busca lidar com a questão da violência social, atualizando os 

mecanismos disponíveis para a administração de conflitos, e especialmente porque 

a resolução de litígios pode ser empreendida também por sujeitos privados (PINHO; 

PAUMGARTTEN, 2013). Especificamente neste sentido, que aqui se fala em superar 

a noção de "verticalidade" da jurisdição: não se tratando mais de um monopólio do 

Estado, e sim, de uma divisão de tarefas entre este e os atores privados. Note-se, 

também, que estes mecanismos ora em abordagem indicam uma tendência de 

chamamento dos atores privados à responsabilidade pela administração de conflitos, 

 Expressão cunhada por Kazuo Watanabi (ANDRIGHI, 1997).30
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porém, nada impede que existam ainda outros métodos que possam também ser 

implementados. 

Certamente tal percepção não se dará de forma simples, pois pressupõe a 

superação do próprio conceito de jurisdição, historicamente compreendido enquanto 

poder-dever do Estado, sendo ainda expressão do seu poder de coerção. Este 

obstáculo é tão palpável que mesmo diante da criação de mecanismos não estatais 

de resolução de conflitos, a exemplo do que se passa no Brasil com relação à 

arbitragem, esta não comporta o mesmo ferramental do qual o Estado dispõe 

quando a jurisdição é por ele exercitada (PINHO; PAUMGARTTEN, 2013). Não há 

uma "paridade de armas" que efetivamente equipare a jurisdição estatal à não-

estatal. Ainda assim, existem vozes ecoando a necessidade de ampliação da 

desestatização da administração da justiça. 

O crescente desprestígio e descrédito dos órgãos estatais, tanto em razão 

das suas deficiências estruturais, mas especialmente em razão das altas aspirações 

contemporâneas por um ideal de justiça que torna-se inatingível para o Poder 

Judiciário, movimenta juristas no caminho da desestatização da jurisdição. Há, 

também, um movimento no sentido de alterar a ordem de prioridades originalmente 

perseguidas: primeiro busca-se o consenso e somente se este não for possível, 

entende-se que deve ser prolatada uma decisão impositiva. Em verdade, os meios 

consensuais de resolução de conflitos no Brasil são tradicionalmente apenas 

tolerados na cultura jurídica, o que significa dizer que dentro de uma cultura "Estado-

juiz" para que as sentenças deixem de ocupar o posto de único mecanismo 

disponível para a solução de conflitos, deverá ocorrer anteriormente, uma mudança 

de mentalidade e de cultura jurídica neste sentido (PINHO; PAUMGARTTEN, 2013). 

Deve-se atentar, contudo, para preservar-se o equilíbrio nesta nova relação a 

se construir entre jurisdição estatal e desestatização da jurisdição. Embora 

necessitando ser revista, a concepção de jurisdição enquanto mecanismo estatal 

não pode ser subitamente abandonada a ponto de que os cidadãos carentes de 

maturidade civil, política e jurídica se sintam livres para buscar a solução de conflitos 

por meios completamente alheios à regulação estatal e até mesmo contrários à lei, o 

que levaria a um absoluto colapso social e retorno aos primórdios da civilização pelo 

uso da força (PINHO; PAUMGARTTEN, 2013). Há ainda que se atentar para o fato 

de que a solução extrajudicial de conflitos pressupõe a existência destes, mas há 
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ainda uma etapa anterior a esta que é a prevenção do conflito, isto é, evitar que este 

venha a existir. Exemplo de mecanismo é o empoderamento comunitário. 

Existem demandas comunitárias por conhecimentos a respeito de temáticas 

como direitos humanos, comunicação construtiva e mediação de conflitos. Ou seja, 

em análise mais profunda, percebe-se a existência de uma necessidade de 

reconhecimento do poder da comunidade enquanto gestora de seus assuntos. Este 

poder, se devidamente canalizado é capaz de prevenir, por exemplo, os conflitos de 

vizinhança e de os transformar construtivamente. Assim é que "[...] incluem-se entre 

os objetivos do Estado o estímulo e o oferecimento de apoio para que as lideranças 

comunitárias e outros voluntários se capacitem nessas práticas restaurativas 

[...]" (VASCONCELOS, 2008, p. 111). 

Esta temática tem sido pauta de diversos estudos recentes. Inclusive, no ano 

de 2016, durante a I Jornada Prevenção e Solução Extrajudicial de Litígios 

promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal foram 

aprovados oitenta e sete enunciados. Grande parte deles tratam justamente do 

acesso à ordem jurídica justa, do incentivo às práticas preventivas e extrajudiciais de 

solução de litígios já no âmbito universitário, do empoderamento popular para o 

diálogo, e para negociação e do papel do Poder Público enquanto fomentador da 

criação de uma cultura de resolução pacífica de conflitos (CNJ, 2016) 

Dentre os oitenta e sete enunciados aprovados, abaixo estão os que mais 

intimamente se relacionam com a temática aqui exposta : 31

a) Enunciado nº. 14: "A mediação é método de tratamento adequado de 

controvérsias que deve ser incentivado pelo Estado, com ativa participação da 

sociedade, como forma de acesso à Justiça e à ordem jurídica justa." 

b) Enunciado nº. 15: "Recomenda-se aos órgãos do sistema de Justiça firmar 

acordos de cooperação técnica entre si e com Universidades, para incentivo às 

práticas dos métodos consensuais de solução de conflitos, bem assim com 

empresas geradoras de grande volume de demandas, para incentivo à 

prevenção e à solução extrajudicial de litígios."  

 Enunciados disponíveis em: <http://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-31

estudos-judiciarios-1/publicacoes-1/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/
p r e v e n c a o - e - s o l u c a o - e x t r a j u d i c i a l - d e - l i t i g i o s / ?
_authenticator=60c7f30ef0d8002d17dbe298563b6fa2849c6669>. Acesso em: 07.01.2017.

http://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/publicacoes-1/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/prevencao-e-solucao-extrajudicial-de-litigios/?_authenticator=60c7f30ef0d8002d17dbe298563b6fa2849c6669
http://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/publicacoes-1/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/prevencao-e-solucao-extrajudicial-de-litigios/?_authenticator=60c7f30ef0d8002d17dbe298563b6fa2849c6669
http://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/publicacoes-1/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/prevencao-e-solucao-extrajudicial-de-litigios/?_authenticator=60c7f30ef0d8002d17dbe298563b6fa2849c6669
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c) Enunciado nº. 17: "Nos processos administrativo e judicial, é dever do Estado e 

dos operadores do Direito propagar e estimular a mediação como solução 

pacífica dos conflitos." 

d) Enunciado nº. 23: "Recomenda-se que as faculdades de direito mantenham 
estágios supervisionados nos escritórios de prática jurídica para formação 

em mediação e conciliação e promovam parcerias com entidades formadoras 

de conciliadores e mediadores, inclusive tribunais, Ministério Público, OAB, 

defensoria e advocacia pública."  

e) Enunciado nº. 24: "Sugere-se que as faculdades de direito instituam disciplinas 
autônomas e obrigatórias e projetos de extensão destinados à mediação, à 

conciliação e à arbitragem, nos termos dos arts. 2o, § 1o, VIII, e 8o, ambos da 

Resolução CNE/CES n. 9, de 29 de setembro de 2004." 

f) Enunciado nº. 25: "A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o 

dever de criar Câmaras de Prevenção e Resolução Administrativa de 
Conflitos com atribuição específica para autocomposição do litígio." 

g) Enunciado nº. 27: "Recomenda-se o desenvolvimento de programas de fomento 

de habilidades para o diálogo e para a gestão de conflitos nas escolas, como 

elemento formativo-educativo, objetivando estimular a formação de pessoas 

com maior competência para o diálogo, a negociação de diferenças e a 
gestão de controvérsias." 

h) Enunciado nº. 28: "Propõe-se a implementação da cultura de resolução de 

conflitos por meio da mediação, como política pública, nos diversos 

segmentos do sistema educacional, visando auxiliar na resolução extrajudicial 

de conflitos de qualquer natureza, utilizando mediadores externos ou capacitando 

alunos e professores para atuarem como facilitadores de diálogo na resolução e 

prevenção dos conflitos surgidos nesses ambientes." 

i) Enunciado nº. 38: "O Estado promoverá a cultura da mediação no sistema 

prisional, entre internos, como forma de possibilitar a ressocialização, a paz 

social e a dignidade da pessoa humana." 

j) Enunciado nº. 53: "O Poder Público e a sociedade civil incentivarão a facilitação 

de diálogo dentro do âmbito escolar, por meio de políticas públicas ou parcerias 

público-privadas que fomentem o diálogo sobre questões recorrentes, tais como: 

bullying, agressividade, mensalidade escolar e até atos infracionais. Tal incentivo 
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pode ser feito por oferecimento da prática de círculos restaurativos ou outra 

prática restaurativa similar, como prevenção e solução dos conflitos escolares." 

k) Enunciado nº. 55: "O Poder Judiciário e a sociedade civil deverão fomentar a 

adoção da advocacia colaborativa como prática pública de resolução de 
conflitos na área do direito de família, de modo a que os advogados das partes 

busquem sempre a atuação conjunta voltada para encontrar um ajuste viável, 

criativo e que beneficie a todos os envolvidos." 

l) Enunciado nº. 57: "As comunidades têm autonomia para escolher o modelo 

próprio de mediação comunitária, não devendo se submeter a padronizações 

ou modelos únicos." 

m) Enunciado nº. 73: "A educação para a cidadania constitui forma adequada de 

solução e prevenção de conflitos, na via extrajudicial, e deve ser adotada e 

incentivada como política pública privilegiada de tratamento adequado do conflito 

pelo sistema de justiça." 

O Enunciado nº. 66, por sua vez, toca especificamente no âmago do 

problema da pesquisa aqui em desenvolvimento, razão pela qual merece o devido 

destaque: 

É fundamental a atualização das matrizes curriculares dos cursos de 
direito, bem como a criação de programas de formação continuada aos 
docentes do ensino superior jurídico, com ênfase na temática da 
prevenção e solução extrajudicial de litígios e na busca pelo consenso 
(sem grifo no original, CNJ, 2016). 

Notável, portanto, que os interesses privados são os clientes mais assíduos 

do Poder Judiciário. Desta constatação surge a indagação: por que o direito privado 

gera tantos litígios? Por que tais litígios não são solucionados na própria esfera 

particular? 

A presente pesquisa parte do pressuposto de que é necessária uma profunda 

mudança na cultura jurídica brasileira para que a lógica solidarista de prevenção e 

solução extrajudicial de litígios ganhe efetividade prática. E para que esta lógica 

integre os componentes curriculares é necessário também que se tenha por 

superada a divisão estanque entre público e privado, entre Estado e sociedade civil, 

para que os particulares assumam as suas tarefas na construção de um verdadeiro 

Estado Democrático de Direito. 
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É para tornar possível a construção desta percepção que em primeiro lugar se 

demonstrou a evolução paradigmática do direito privado brasileiro e a sua 

consequente relativização da dicotomia público/privado. Todos estes movimentos de 

abandono do patrimonialismo jurídico e de acolhimento do princípio da dignidade da 

pessoa humana como eixo fundamental do direito privado teve como pano de fundo 

a força transformadora da Constituição Federal de 1988. 

Diante da mudança de paradigma do direito privado, caíram por terra também 

outras inferências teóricas, tais como, o que se entende por efetivo acesso aos 

meios de solução de conflito e quem são os responsáveis por efetivar este acesso. 

Acabaram as ilusões: o Estado não é o "pai de todos", a maturidade civil chegou 

inclusive para o Direito. É hora de cada um assumir seu papel no mundo. 
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2 A L Ó G I C A D A S O L I D A R I E D A D E : N O V O S C O N T O R N O S D O 

CONSTITUCIONALISMO BRASILEIRO A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

Foram muitas as mudanças introduzidas pelo advento do constitucionalismo 

contemporâneo no Brasil, conforme demonstrado no primeiro capítulo desta 

pesquisa. Entretanto, aquelas não foram as únicas. Desenvolvida por longos anos, 

desde a época do cristianismo primitivo, passando pelos ideais expressados pelo 

lema dos revolucionários franceses, "Igualdade, liberdade e fraternidade ", 32

chegando até os dias de hoje positivada enquanto princípio constitucional, a 

solidariedade jurídica provocou inúmeras modificações na forma de ler e interpretar 

o Direito. 

Exemplo disso, e talvez o mais contundente deles, é o efeito causado pela 

aplicação da lógica solidarista sobre os institutos tradicionais do Direito Civil: o 

direito contratual, umbilicalmente ligado a uma lógica individualista e patrimonialista 

hoje é guiado pelo princípio da função social. E isso significa dizer que qualquer 

modalidade contratual será guiada por esta mesma lógica de respeito ao bem 

comum, de respeito aos reflexos coletivos das contratações, independe do objeto 

que do contrato: a compra e venda de um imóvel de valor elevado, a compra 

mediante protótipo de uma máquina agrícola de tecnologia de ponta, ou a simples a 

contratação da confecção de um vestido ou de doces para uma festa. Não importa o 

valor do bem, importa o "valor" do bem-estar e da realização das aspirações das 

pessoas que contratam e mesmo da sociedade que aspira que as cláusulas 

contratuais obedeçam a uma justiça contratual. 

Além disso, é preciso observar que, diante de todo este quadro de inovações, 

impõe-se uma nova forma de compreender os conceitos mais elementares do 

Direito, posto que, as teorias clássicas, já não dão conta de se sustentar diante do 

estágio atual de progresso do Direito. É o caso da definição de "sanção", à qual hoje 

se incorpora uma direção positiva, ou seja, ao lado da indicação de uma repressão, 

vislumbra-se também a possibilidade de instituição de incentivos. Isso tudo encontra 

 A distinção entre "fraternidade" e "solidariedade" será devidamente aprofundada na sequência, 32

mas para que seja preservada a linha de raciocínio adiante-se que a ideia de fraternidade, assim 
como a de caridade ou beneficência situa-se no âmbito das liberalidades e dos deveres de 
consciência. Já a solidariedade, elevada à categoria de princípio constitucional, situa-se no âmbito de 
um dever juridicamente exigível (MORAES, 2008).
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espaço na perspectiva de uma função promocional do Direito, ou seja, do Direito 

compreendido não apenas enquanto limite para as ações humanas, mas também 

enquanto guia, enquanto orientador em direção a objetivos almejados pela 

sociedade.  

O presente capítulo, portanto, tem como objetivo específico analisar a 

transposição de uma lógica de individualismo e de conflituosidade para uma lógica 

de solidariedade calcada no princípio constitucional da solidariedade e na função 

promocional do Direito. Para alcançar este objetivo, serão tomadas por base as 

lições de Norberto Bobbio quanto à função promocional do Direito, notadamente 

com base na obra "Da Estrutura à Função". 

Para encerrar a abordagem proposta neste segundo capítulo, serão objeto de 

análise os mecanismos por meio dos quais o princípio da solidariedade se faz sentir 

em todos os âmbitos do Direito, porém, analisando com especial atenção da 

influência deste princípio sobre o Direito Privado. 

2.1 O Constitucionalismo Brasileiro na Perspectiva da Relativização da 

Dicotomia Público/Privado e a Função Promocional do Direito 

O poder criativo do ser humano parece ser ilimitado. Muitas vezes o ser 

humano cria estruturas de profunda complexidade, tudo no intuito da manutenção da 

sua vida e do seu bem-estar. Se bem observada, a estrutura jurídica é uma destas 

criações: complexa, dinâmica, e talvez, justamente por isso, fascinante.    

 Porém, é preciso cuidar para que, diante de tanta complexidade e fascínio, o 

essencial não passe a ocupar uma posição secundária, ou seja, para que a razão de 

ser do Direito não se perca em meio a estruturas tão imbricadas. Afinal, com que 

finalidade se constrói, dia a pós dia, todo este complexo que se convencionou 

chamar de Direito? Qual seria a função para a qual foi engendrada toda esta 

estrutura? O presente tópico tem por objetivo realizar a análise da chamada "função 

promocional do Direito", tomando por base, para tanto, as lições de Norberto Bobbio 

na temática.  
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Os cientistas sociais frequentemente recorrem à distinção entre a abordagem 

estruturalista e a abordagem funcionalista  a fim de classificar suas teorias. No 33

estudo do Direito não é diferente. No último século o estudo do Direito de modo 

geral tem se socorrido em maior escala da primeira forma de abordagem, ou, 

conforme explica Norberto Bobbio (2007, p. 53) "[...] aqueles que se dedicaram à 

teoria geral do direito se preocuparam muito mais em saber 'como o direito é feito' 

do que 'para que o direito serve'". Muito desta situação se deve à influência da 

matriz Kelseniana sobre a teoria do Direito. 

A separação entre análise funcional e análise estrutural do Direito foi a base 

sob a qual Kelsen fundamentou a primazia da segunda sobre a primeira. Para 

Kelsen, a perquirição a respeito da função do Direito seria tarefa destinada aos 

sociólogos e filósofos, cabendo aos juristas a observação do Direito a partir do seu 

interior, ou seja, a partir de sua estrutura (BOBBIO, 2007). Convém pontuar, no 

entanto, que a razão pela qual Kelsen buscava resguardar a sua teoria do Direito, 

era porque "circunscrever a tarefa de uma teoria do direito à análise estrutural era 

um modo de salvaguardar a pesquisa teórica da intrusão de juízos de valores e de 

evitar a confusão entre direito positivo” - único objeto possível de uma teoria 

científica do direito - e o direito ideal (BOBBIO, 2007, p. 55). Ou seja, foi em busca 

da preservação da cientificidade do estudo do Direito que Kelsen procedeu desta 

forma. Cabe ressaltar também, que cada momento histórico reflete de uma maneira 

específica no desenvolvimento do Direito, não sendo correto diminuir a relevância de 

cada um destes desenvolvimentos teóricos sob o argumento de que já estariam 

superados.  

Analisar o Direito sob o prisma da sua estruturação, portanto, foi uma forma 

de resguardar a ciência do direito das possíveis contaminações ideológicas e 

políticas que poderiam ingressar nesta seara. Perceba-se, contudo, que apesar de 

ter se preocupado apenas lateralmente com a questão da função do Direito, Kelsen 

não incorreu no equívoco de conceber que ao Direito não tenha sido destinada 

nenhuma função. Para Kelsen, a função do Direito seria constituir uma técnica 

 Trazendo esta abordagem para o campo prático Pietro Perlingieri (1999,p. 226) pondera a respeito 33

da função social da propriedade e da empresa: "Falar hoje em 'função social' em relação à 
propriedade e de 'utilidade social'  em relação à iniciativa econômica privada significa falar em alguma 
coisa especial. Se, de fato, estrutura e função representam, de um ponto de vista metodológico, a 
natureza de qualquer noção, para a propriedade assim como para a iniciativa econômica o problema 
não é apenas metodológico e meramente classificatório, mas se configura como interpretativo e 
atuativo de fórmulas contidas em normas [...] de nível constitucional."
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específica de ordenar a sociedade mediante o uso de meios coercitivos capazes de 

induzir o grupo social a praticar ou a deixar de praticar determinados 

comportamentos. Deste modo, é bastante diverso interpretar o Direito enquanto 

estrutura própria, que de fato o é, e conceber o Direito apenas enquanto uma 

estrutura de relações sociais, praticando, assim, um ato de reducionismo. Kelsen 

distinguiu a separação das análises estrutural e funcional do Direito, limitando ao 

objeto da teoria pura do Direito apenas à primeira, sustentando que o Direito teria 

como função apenas a estruturação das relações sociais, o que se demonstra, 

contudo, um tanto simplista (BOBBIO, 2007). 

Em síntese, de acordo com a construção kelseniana, o Direito não seria um 

fim, mas um meio para o alcance de fins que não são alcançados por outros 

mecanismos de controle social. Quais seriam estes fins? Esta seria uma variável 

que consideraria cada sociedade em si e seu momento histórico, escapando, 

inclusive, à análise da teoria do Direito. O que ocorre é que não parece possível 

extrair da análise finalística do Direito que este componha apenas um mecanismo 

utilizado para o exercício da coação, já que entre todas as possíveis finalidades de 

um grupo social, há uma que se apresenta unânime e para o qual o Direito se 

afigura como o mecanismo mais indicado: o alcance da paz  social (BOBBIO, 34

2007). 

Prosseguindo a análise das contribuições de Kelsen para a teoria do Direito 

depara-se com o fato de que, ao sustentar que o Direito é um ordenamento coativo, 

Kelsen sustenta também que o cerne do Direito não é prescrever ou autorizar 

comportamentos, mas sim  estabelecer a ligação entre as condutas ilícitas e as suas 

respectivas sanções. Esta teoria de Direito enquanto ordenamento coativo, portanto, 

tem como seu fundamento o conceito de sanção do qual deriva o conceito de dever.  

Ocorre que ao definir um dever enquanto aqueles comportamentos para os quais as 

normas jurídicas atribuem uma coerção, caso não sejam observados, Kelsen acaba 

criando também uma definição funcional do conceito de sanção já que ao mencionar 

 A título de complementação, mencione-se que Kelsen, no desenvolvimento de suas obras acaba 34

por mencionar "não leve" revisão das suas percepções no que tange à relação entre Direito e paz, 
chegando a mencionar que: "'Não se pode com razão considerar que o estado de direito seja 
necessariamente um estado de paz' - como afirmara na obra anterior - 'e que assegurar a paz seja 
uma função essencial do direito. Pode-se considerar apenas que o desenvolvimento do direito tem 
esta tendência'" (BOBBIO, 2007, p. 58). Dito de outra forma, Kelsen mesmo resguardando suas 
bases estruturalistas, reconhece a existência de uma mudança progressiva das finalidades do Direito 
em direção à uma finalidade de pacificação social.
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que as sanções revelam os comportamentos que são desejados pelo legislador 

acaba por revelar não a estrutura da norma, mas sim a sua função (BOBBIO, 2007). 

Notável, portanto, que as análises estruturalista e funcionalista, acabam por se 

interseccionar em determinados pontos. Isso porque ao analisar uma determinada 

estrutura, dificilmente não se extrairá desta análise também a sua finalidade, ou 

seja, a sua função. 

Dentro da sistemática implementada pelas sanções, verifica-se que os 

ordenamentos que se utilizam da coerção para dirigir seus associados a 

determinados comportamentos são ordenamentos constituídos de sanções 

negativas. As sanções negativas são aquelas que estipulam desvantagens, ou seja, 

penalidades à sua não observância. São, dito de outra forma, ameaças 

institucionalizadas. Já as sanções positivas, por sua vez, são aquelas que instituem 

recompensas, vantagens à sua observação (BOBBIO, 2007, p. 64). 

O que se percebe é que as sanções negativas são muito mais recorrentes do 

que as positivas, tanto no ordenamento jurídico quanto em outros ordenamentos 

sociais, a exemplo das sanções transcendentes, de cunho religioso. Embora o 

princípio de retribuição comande tanto a troca do mal pelo mal quanto do bem pelo 

bem, a instituição de recompensas, apenas recentemente passou a ser percebida 

em termos de importância enquanto sanção. Esta concepção de irrelevância das 

sanções positivas guarda vínculos estreitos com a ideia de Estado mínimo, ou seja, 

esta percepção tem raízes no liberalismo e na ideia de que ao Estado caberia 

unicamente "[...] organizar o aparato da coação [...]" sem maiores ingerências nas 

atividades econômicas e nas relações privadas de modo geral (BOBBIO, 2007, p. 

64). 

Além de constituírem formas diversas de perceber a função atribuída às 

sanções, ameaça e recompensa, podem ser percebidas também enquanto modos 

diversos de exercício do Poder, ao lado de outros recursos, tais como a manipulação 

e a persuasão, embora para alguns estudiosos o Poder, enquanto emanação da 

capacidade de ditar o comportamento alheio, teria como fonte única a coação. 

Porém, o termo "Poder", em muitos casos, expressa também relações não 

coercitivas, a exemplo do Poder fundamentado na persuasão (BOBBIO; 

MATTEUCCI; PASQUINO, 1998).  Enfim, parece clara ao menos a possibilidade, de 

que os ordenamentos jurídicos que superaram a matriz instituída pelo Estado liberal 
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se utilizem de seu poder institucional não apenas para reprimir, mas também para 

incentivar o alcance de determinados objetivos. 

Enquanto a esfera das relações econômicas era ocupada exclusivamente 

pelos particulares, a ideia de recompensa ligava-se exclusivamente à esta e ao 

exercício da atividade econômica. Enquanto isso, no âmbito das relações político-

jurídicas a coação era considerada a ferramenta única do Estado enquanto 

organização da força. Apesar disto, desde que o Estado passou a integrar a esfera 

da produção de bens, esta representação deixou de poder ser representada como 

outrora. Porque não revisitar, então, esta separação entre penas e recompensas 

(BOBBIO, 2007)? Como resposta a este questionamento, Norberto Bobbio (sem 

grifo no original, 2007, p. 68) explica que: 

Se é verdade, de fato, que a recompensa é o meio usado para determinar o 
comportamento alheio por aqueles que dispõem das reservas econômicas, 
a isto segue que o Estado, à medida que dispõe de recursos econômicos 
cada vez mais vastos, venha a se encontrar em condição de determinar o 
comportamento dos indivíduos, não apenas com o exercício da coação, 
mas também com o de vantagens de ordem econômica, isto é, 
desenvolvendo uma função não apenas dissuasiva, mas também, como já 
foi dito, promocional. 

  

Portanto, a resposta parece ser afirmativa no sentido de que assim como as 

próprias funções atribuídas ao Estado se modificaram, deixando de constituir uma 

abstenção ou ingerência mínima como foi ao longo do Estado liberal, também o 

caráter das sanções engendradas pelo Estado merecem ser revisitadas. 

 Na esfera da produção de bens e de serviços por parte do Estado, este 

adotará apenas três posturas possíveis: deixar de fazer, fazer ele mesmo ou mandar 

fazer mediante a imposição de sanções negativas. Soma-se, no entanto, a estas 

alternativas, a opção de mandar fazer não por meio de uma ameaça, mas por meio 

de uma promessa, ou seja, por meio de uma função promocional. O modo pelo qual 

o Estado exerce a sua função promocional é pelo estímulo à realização de 

determinadas atividades (BOBBIO, 2007).  

Dito de outra forma, a atividade legislativa típica do Estado Social não se 

resume a uma atividade neutra, de mera tipificação de novas figuras jurídicas. 

Diferente disso, o legislador passa a atuar enquanto realizador dos objetivos de uma 

política legislativa, a exemplo dos subsídios fiscais que institui, mudando seu feitio 

de simples repressor de ilícitos à agente de promoção de políticas públicas, 
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transparecendo aquilo que se denomina de função promocional do direito. São 

exemplos de exercício desta função promocional, a edição de estatutos que 

expressam tais atributos, tais como o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto 

da Criança e do Adolescente, entre outros (TEPEDINO, 2001). 
Este fenômeno, na esteira das evoluções paradigmáticas do Estado, revela a 

passagem do Estado que, intervindo na esfera da economia se resume a tutelar esta 

ou aquela atividade produtiva, para o Estado que, além disso, direciona a atividade 

econômica do país para um determinado objetivo, ou seja, é a passagem de um 

modelo de Estado protecionista para um Estado programático. Para exercer esta 

função promocional, o Estado pode recorrer a duas diferentes estratégias: os 

prêmios e os incentivos. Os prêmios são medidas que satisfazem aqueles que 

realizaram uma determinada atividade almejada pelo Estado, enquanto que os 

incentivos são medidas que facilitam o desempenho de uma determinada atividade. 

Assim, incentivo busca uma boa ação e o prêmio coroa esta boa ação. Não obstante 

a relevância da incorporação de sanções positivas aos ordenamentos jurídicos 

modernos é preciso pontuar que não seria concebível, diante da complexidade que 

carateriza o Estado contemporâneo, um ordenamento jurídico composto 

exclusivamente por sanções positivas (BOBBIO, 2007). Na verdade, o ideal seria 

que ao lado das sanções repressivas, houvesse também sanções premiais, 

equilibrando, assim, as funções a serem exercidas pela sanção. 

Ainda com relação à função promocional do Direito, cabe mencionar que a 

percepção a respeito do progresso do direito promocional permite a compreensão da 

transformação das próprias funções do Direito, bem como das limitações das teorias 

clássicas que explicam a função do Direito por meio do binômio proteção-repressão. 

Assim é que não se pode mais perceber o Direito apenas enquanto mecanismo de 

controle social, pois esta percepção fundamenta-se no pressuposto de homem 

enquanto ser "mau", de forma que suas perversas tendências devam ser 

constantemente controladas, enquanto que a concepção de ordenamento enquanto 

mecanismo diretivo parte do pressuposto de homem inerte, indiferente, de forma que 

cabe ao direito, dentro de suas funções, tanto controlar quanto guiar os indivíduos 

em uma direção social (BOBBIO, 2007).  

Ademais, tendo em vista que vida humana e vida jurídica seguem progressos 

semelhantes - já que se influenciam reciprocamente, ao  analisar a evolução das 
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sanções no decorrer do processo civilizatório percebe-se a ocorrência de uma 

gradual transposição do plano da força bruta para o plano da ordem jurídica. As 

sociedades primitivas resolviam suas contendas por meio da vingança coletiva: a 

ofensa a um membro da tribo era considerada uma ofensa à tribo como um todo, de 

forma que a resposta era uma responsabilização também coletiva do grupo ofensor. 

Aos poucos esta vingança deixou de ser coletiva e passou a ser individual, sendo 

aos poucos também submetida a regras pré-determinadas, a exemplo dos duelos e 

das ordálias. Em seguida, o Estado passou a proibir os duelos, arrecadando para si 

o poder-dever de administrar a justiça, momento paradigmático para a história da 

humanidade em seu caminhar civilizatório (REALE, 2002). 

Considerando-se o atual patamar civilizatório, sugere-se haver a necessidade 

de uma nova revisão do instituto da sanção jurídica para fins de adequação ao 

estágio atual da sociedade. A figura do homem enquanto ser inerte parece ser a 

mais adequada ao contexto atual, sendo tarefa do Direito direcionar esta inércia na 

persecução dos ideais maiores dispostos pela verdadeira "bússola" normativa 

chamada de Constituição Federal.  

No cenário brasileiro especificamente, a Constituição Federal de 1988 afirma 

a democracia enquanto fundamento de legitimidade do ordenamento jurídico, 

sustentando, portanto, o protagonismo dos ditames constitucionais. É este mesmo 

princípio de democracia que ordena a eficácia das disposições constitucionais em 

sua máxima potência já que estas espelham as mais relevantes aspirações sociais, 

e somente a partir desta efetivação em máxima escala é que se poderá alcançar a 

função promocional do direito (MORAES, 2006). Portanto, no âmbito do Estado 

brasileiro, a função promocional do Direito está relacionada especificamente à 

realização dos objetivos previstos pela normativa constitucional, podendo ser 

mencionado como exemplo de função promocional já instituída no ordenamento 

jurídico brasileiro a função social da propriedade. 

Em sistemas calcados na solidariedade social e no pleno desenvolvimento 

humano, o âmago da função social revela um papel promocional. Isto corre na 

medida em que a disciplina do direito de propriedade (por exemplo) deve 

proporcionar a promoção dos valores sob os quais se erige o ordenamento jurídico 

(PERLINGIERI, 1999). Em áreas como o direito penal, por exemplo, a sanção 

premial pode ser observada quando o réu coopera com a apuração do crime e 
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recebe como prêmio por tal conduta, a respectiva redução da pena. Para parcela da 

doutrina jurídica da área, o prêmio estabelecido pela norma não consistira em uma 

sanção especificamente, pois seria uma forma de indução de comportamentos 

enquanto que a sanção guardaria relações com uma "não-prestação", com uma 

punição, de forma que a expressão "sanção premial" estaria, na verdade, premida 

por uma intensa contradição (VENOSA, 2009).  

No estágio atual de progresso das técnicas utilizadas para garantir o 

cumprimento das normas jurídicas não protagonizam mais as sanções repressivas/

intimidativas, mas sim, métodos capazes de incentivar a observância voluntária 

destas normas. Assim, ao lado das clássicas sanções penais, vigoram atualmente as 

sanções premiais, ou seja, sanções que oferecem vantagens para o exercício de 

condutas almejadas pela norma, a exemplo dos descontos ofertados aos 

contribuintes que quitam suas obrigações tributárias anteriormente ao vencimento 

destas (REALE, 2002). 
Émile Durkheim (1999) em sua clássica obra sobre a solidariedade social  

anteriormente citada, aborda aquilo a que chama de "sanções repressivas" e 

"sanções restitutivas". Assim é que, as sanções repressivas seriam aquelas que 

imputariam ao agente uma espécie de dor, seja na forma de um atentado à sua 

honra, ao seu patrimônio ou à sua liberdade. Seriam as sanções penais, as sanções 

típicas desta modalidade. Já as sanções apenas restitutivas são as típicas do direito 

civil, posto buscarem apenas retornar o estado anterior das coisas, ou seja, 

reestabelecer as relações perturbadas (DURKHEIM, 1999). Lembrando que as 

sociedades caracterizadas pela solidariedade do tipo orgânica (mais desenvolvida) 

são orientadas por sanções premiais, enquanto que as sociedades mais primitivas, 

nas quais imperam as sanções repressivas, a solidariedade marcante é do tipo 

mecânica. Portanto, as sanções premiais podem ser consideradas espécies de 

sanções mais adequadas ao atual estágio de desenvolvimento do Direito e da 

sociedade como um todo. 

Superadas tais incursões teóricas é possível afirmar ao menos que: o Direito 

não se resume a um ordenamento repressivo, possuindo, na verdade, funções mais 

abrangentes, tais como a função de direcionar os indivíduos em busca da realização 

dos objetivos constitucionalmente previstos. O Direito exerce, portanto, não apenas 

uma função coativa, mas sobretudo uma função promocional. 
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De toda esta digressão teórica é possível notar que conforme o Direito 

avança, avança também a perspectiva de sanção a ser implementada pelo 

ordenamento jurídico. Porque pressupor que o ser humano é sempre tendente à 

prática do mal e que, portanto, o Direito deve amordaçar os ímpetos de tão baixa 

dignidade? Não seria mais coerente com a própria ideia de justiça permitir que cada 

indivíduo se conduza em suas relações sociais e jurídicas da forma como entender 

correta, podendo, assim, optar entre a prática de atos premiáveis, a permanência em 

inércia ou a prática de atos repreensíveis? Prosseguindo a investigação sobre os 

novos contornos do Direito brasileiro bem como sobre a sua função promocional, o 

tópico seguinte irá abordar o advento do solidarismo jurídico e de suas implicações 

práticas: ao que tudo indica, o Direito finalmente parece ter uma forma de libertar-se 

das amarras do litígio. 

2.2 A Lógica da Solidariedade: novos contornos do constitucionalismo 

brasileiro 

É chegado o momento de abordar o princípio sobre o qual hoje se pauta toda 

a percepção de ordenamento jurídico desenvolvido em terras brasileiras. Direito e 

litígio possuem uma relação historicamente tão próxima que para muitos podem 

parecer sinônimos. Mas não seria mais adequado que o Direito fosse sinônimo de 

solução, de resposta, e não de lide ou conflito? Afinal, a função final do Direito não 

seria a de solucionar em lugar de aprofundar ou estender conflitos? A paz social não 

é aquilo que, ao final, se busca por meio dos inúmeros mecanismos 

institucionalizados pelo Direito? Se as respostas a tais questionamentos forem 

positivas, então impõe-se a revisão das bases sobre as quais a teia das relações 

jurídicas é construída atualmente. 

O princípio da solidariedade, como é característico de todo o princípio 

constitucional, institui um dos vetores que irão guiar todo o ordenamento jurídico. 

Desta forma, o princípio em si é como uma luz que se irradia sob diversas outras 

normas jurídicas, impactando em sua criação, interpretação e aplicação. Exemplo 

disso é a (tão divulgada na literatura jurídica) função social, que se espraia por todos 
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os institutos privados como a posse, a propriedade, os contratos, a empresa. A 

função social consiste na emanação do princípio da solidariedade, ou seja, é por 

existir um objetivo constitucionalmente insculpido de construção de uma sociedade 

solidária que a propriedade, obrigatoriamente, traz em seu bojo, uma função social. 

A inspiração humana no sentido de que deve haver um zelo pelo bem 

comum , ou seja, de todos para com todos, remonta a tempos imemoriáveis, sendo  35

praticamente impossível encontrar um único nascedouro para a concepção de 

solidariedade, justamente porque esta percepção parece acompanhar o homem 

desde o seu próprio início ou, pelo menos, desde o início da sua vida em 

coletividade. Por tais razões, é preciso delimitar desde logo, a partir de que 

momento este princípio será analisado. Para a presente tese, será realizada uma 

abordagem da solidariedade a partir dos efeitos causados pela Revolução Francesa 

no campo do Direito ocidental. A respeito das longínquas origens da solidariedade, 

explica Alenilton da Silva Cardoso (2013, p. 131) que:  

Desde a afirmação de Protágoras segundo qual 'o homem é a medida de 
todas as coisas', a solidariedade, como valor jurídico-social, começou a se 
delinear durante a antiguidade clássica. Quando já se ponderava ser o 
homem um animal cívico, mais social do que qualquer outro animal, 
observou-se que a convivência social equivale a algo muito maior do que 
uma imposição da vida, posto que os seres humanos se agregam uns aos 
outros justamente para o fim de tornar a vida menos custosa e sacrificante. 

  

Ou seja, a solidariedade deixa raízes no exato momento em que o ser 

humano descobriu-se não enquanto vivente, mas enquanto "convivente". No 

ocidente, a ideia de solidariedade teve origem em duas vertentes, o estoicismo e o 

cristianismo primitivo. No decorrer da modernidade a ideia de solidariedade 

confundiu-se com a de caridade e filantropia, concepção esta que se desenvolveu 

ao longo do século XIX. A Revolução Francesa, por exemplo, instituiu o direito ao 

socorro público no artigo 21 da Declaração Francesa de 1793 que reconheceu a 

indispensabilidade dos auxílios sociais. Importante destacar que, embora remeta ao 

ideal da Revolução Francesa de "fraternidade", a política de caridade não é 

 Em tempo, para que se esclareça o que se entende por "bem comum": "Ele consiste, 35

fundamentalmente, na vida dignamente humana de uma população. [...] Realiza-se o bem comum 
numa sociedade quando o povo vive humanamente, isto é, pode desenvolver normalmente suas 
faculdades naturais e exercer as virtudes humanas, de forma que para a vida coletiva possa vingar, é 
necessário que os integrantes do grupo social tenham fortemente arraigados em si a noção de que as 
relações sociais somente serão satisfatórias se o homem respeitar o outro com quem ele se 
relaciona." (CARDOSO, 2013, p. 208-209).
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sinônimo de solidariedade. Foi somente ao final do século XIX que o discurso de 

solidariedade tomou corpo e passou a distinguir-se das práticas de caridade e 

filantropia (FARIAS, 1998).  

Esta observação apresenta máxima relevância, haja vista, recorrer na 

literatura jurídica a adoção das expressões solidariedade e fraternidade enquanto 

expressões sinônimas, o que, respeitadas as matrizes metodológicas de cada 

pesquisador, não corresponde ao entendimento adotado na presente pesquisa. No 

presente estudo, quando se fala em solidariedade, embora esta originalmente tenha 

derivado da fraternidade, não se está falando em fraternidade. A distinção reside em 

que, a solidariedade, em termos jurídicos é um dever de conduta, ou seja, uma 

manifestação objetiva, enquanto que a fraternidade está reservada a uma esfera 

distinta, qual seja, a das emoções e dos sentimentos, a esfera subjetiva. 

O traço distintivo entre caridade e solidariedade está no fato de que a 

caridade transparece uma vontade individual de fazer o bem, uma liberalidade, um 

sentimento de compaixão.  Enquanto isso, a solidariedade traduz uma racionalidade 

ética e jurídica indutora de comportamentos úteis à sociedade (CARDOSO, 2013). O 

discurso solidarista toma por base a percepção de que a sociedade é formada por 

uma espécie de teia de solidariedade social. Assim, a linguagem solidarista procura 

ultrapassar as dicotomias clássicas, tais como a dicotomia público/privado e a 

dicotomia Estado/sociedade civil, percebendo a própria figura do Estado sob um 

novo viés, não mais enquanto a figura de Estado liberal, por já superada (FARIAS, 

1998). Constata-se, portanto, o quanto a análise do princípio da solidariedade se 

alinha à investigação da relativização da dicotomia público/privado bem como à 

análise da função promocional do Direito. Trata-se, na verdade, da observação das 

múltiplas faces de uma mesma realidade, ou seja, dos vários aspectos da 

constitucionalização do Direito Privado. 

No mesmo sentido aludido no tópico anterior a respeito da função 

promocional do Direito, destaque-se que sob a ótica solidarista o Estado possui uma 

função diferenciada, conforme explica José Fernando de Castro Farias (1998, p. 

186) ao mencionar que "[...] no discurso solidarista o Estado corresponde de fato a 

uma nova forma, uma nova função simbólica, com uma nova capacidade de ação 

conferindo a eficácia de um novo tipo de Estado irredutível ao Estado liberal." O 

paradigma da solidariedade nasceu, a partir da segunda metade do século XIX, fruto 
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das modificações econômicas e sociais que ocorreram na Europa naquele período. 

O sistema de seguros sociais é decorrência e expressão exata dos 

desenvolvimentos desta percepção orgânica de sociedade (FARIAS, 1998). 

León Duguit (2009) refuta a clássica distinção entre público e privado pautada 

na atribuição de poder ao Estado para que imponha sua vontade aos particulares 

sob o argumento de que este estaria em posição hierarquicamente superior frente 

aos particulares. Para Duguit (2009), governantes e governados se submetem 

igualmente aos laços de solidariedade social, estando, portanto, ambos submetidos 

às regras de direito sedimentadas por tal solidariedade. Destarte, seja nas relações 

entre governados, seja nas relações entre governantes e governados, a regra de 

direito será sempre uma só: a cooperação na solidariedade social, tal o fundamento 

tanto do direito público quanto do direito privado (DUGUIT, 2009). Retomando, 

portanto, a questão da dicotomia público/privado denota-se que, no que tange à 

solidariedade social, esta separação não se sustenta: tanto Estado, quando 

particulares estão submetidos a este mesmo fundamento, devendo observar, 

portanto, as regras de conduta dele decorrentes. 

Veja-se o quão contemporânea e afinada com a pesquisa do  

constitucionalismo contemporâneo é a concepção de Dürkheim a respeito da tênue 

distinção entre direito público e privado e a respeito da função social do Direito. 

Considere-se, ainda, que a obra aqui abordada foi escrita em meados de 1893:  

A mais difundida é a que divide o direito em direito público e em direito 
privado. Ao primeiro caberia regular as relações entre o indivíduo e o 
Estado; ao segundo, a dos indivíduos entre si. Mas quando se procura 
analisar os termos de perto, a linha de demarcação, que parecia tão nítida à 
primeira vista, se apaga. Todo direito é privado, no sentido de que são 
sempre e em toda parte indivíduos que se encontram em presença e que 
agem; mas, sobretudo, todo direito é público, no sentido de que o direito é 
uma função social e de que todos os indivíduos são, embora a títulos 
diferentes, funcionários da sociedade (DÜRKHEIM, 1999, p. 36). 

  

Compreende-se, desta maneira, o quão válida é a busca pela revisão de 

clássicos da literatura jurídica e/ou sociológica. Esta afirmativa de que tanto os 

indivíduos particulares quanto as entidades públicas são "funcionários públicos" no 

sentido de que possuem uma função social a executar, alinha-se perfeitamente à 

função promocional do Direito. Além das contribuições de Durkheim no que tange à 

dicotomia público/privado, este autor figura também entre os teóricos pioneiros no 

desenvolvimento do tema da solidariedade, ao lado também de León Duguit. As 
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contribuições destes autores são consideradas clássicas no estudo da solidariedade, 

razão pela qual não poderiam deixar de fazer parte da análise aqui realizada. 

Partindo do pressuposto de que os agrupamentos humanos sempre 

existiram  e de que os indivíduos deles integrantes não perdem, por isso, a sua 36

consciência individual, cabe a indagação acerca de quais seriam os laços de ligação 

entre os indivíduos e o corpo coletivo: estes laços são chamados de "solidariedade 

social". A solidariedade social é o elo de ligação entre todos os indivíduos do corpo 

social (DUGUIT, 2009).  

A vida social, onde quer ela se desenvolva de forma duradoura, tende a tomar 

forma e a se organizar e o Direito corresponde exatamente a esta organização 

elevada em sua estabilidade exponencial. Desta forma, a vida jurídica e a vida social 

guardam tão estreita relação que ambas se estendem em idêntica medida e 

proporção. Existem, também, duas espécies de consciência que caracterizam o 

estado atual da sociedade: uma consciência individual que particulariza cada 

indivíduo de acordo com as suas características e uma consciência coletiva, que 

compreende traços comuns a toda a sociedade. Quando se age de acordo com a 

consciência coletiva o que se busca não é a satisfação dos desejos individuais, mas 

o alcance de finalidades coletivas. Ambas estas consciências são interligadas, ou 

seja, constituem o mesmo substrato orgânico, sendo, portanto, solidárias 

(DURKHEIM, 1999). 

Esta espécie de solidariedade que resulta das semelhanças entre indivíduos 

da mesma sociedade e que gera o apego do indivíduo ao grupo é chamada de 

solidariedade mecânica. Esta espécie de solidariedade é aquela tipicamente 

expressada pelo direito repressivo, pois a espécie de crimes que o direito repressivo 

qualifica dizem respeito ou a uma dessemelhança entre o indivíduo que os realiza e 

a coletividade protegida pelo Direito ou são condutas ofensivas à consciência 

comum. Esta repressão, portanto, assim como a finalidade da pena, é uma forma de 

proteger as similitudes sociais mais essenciais, ou seja, é uma forma de evitar tudo 

aquilo que possa abalar a coesão social comprometendo, consequentemente, a 

própria sociedade. Já a solidariedade orgânica é aquela advinda da divisão do 

trabalho social, e recebe este nome porque de acordo com ela cada órgão da 

 Ou conforme feliz expressão de Maria Celina Bodin de Moraes (2008, p. 236): "Do ponto de vista 36

da moderna sociologia, portanto, o indivíduo, como tal, não existe; coexiste, juntamente com os 
outros indivíduos".
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sociedade possui uma função a desempenhar para o bem do todo. Tais relações 

são, por vezes, relações de abstenção, ou negativas, e por vezes são positivas ou 

de cooperação (DURKHEIM, 1999). 

A partir da constatação do ser humano enquanto ser social, o ser humano 

desenvolve, por um lado, a sua individualidade, suas aspirações particulares, por 

outro, desenvolve também a consciência de que tais aspirações somente podem ser 

buscadas no convívio com a coletividade. Os laços de solidariedade social, no 

entanto, são ainda frágeis em virtude da ampla divisão da sociedade em 

agrupamentos menores, de forma que os indivíduos apenas se sentem vinculados 

solidariamente àqueles grupos dos quais se sentem pertencentes. (DUGUIT, 2009). 

Não obstante este fato, os indivíduos seguem solidários entre si por duas 

razões distintas: primeiro porque possuem semelhanças, isto é, necessidades 

comuns que são supridas mediante a vida comum, e em segundo lugar porque se 

diferenciam, ou seja, porque possuem aptidões distintas que são supridas pelo 

trânsito de serviços justamente em virtude das variadas aptidões de cada um. A 

primeira espécie de solidariedade referida é denominada solidariedade por 

semelhança, enquanto a segunda é conhecida como solidariedade advinda da 

divisão do trabalho. Conforme progride a sociedade, mais acentuada torna-se a 

solidariedade advinda da divisão do trabalho, na mesma medida em que enfraquece 

a solidariedade por similitude. Isso ocorre porque quanto mais os indivíduos tornam-

se diferentes um dos outros no que tange às suas aspirações e aptidões, mais 

destacado torna-se o intercâmbio de serviços e consequentemente, mais se 

fortalece a primeira espécie de solidariedade (DUGUIT, 2009). 

Estabelecidas tais premissas, torna-se perceptível a solidariedade social 

enquanto fundamento do Direito. Se o homem somente pode existir enquanto ser 

social e se os laços de solidariedade são pressupostos desta convivência não há 

como duvidar da força deste fundamento. Decorre assim, a máxima de acordo com 

a qual cabe a todo o indivíduo, enquanto ser social, praticar todos os atos tendentes 

ao desenvolvimento da solidariedade orgânica na mesma medida em que deve 

abster-se da prática de todo e qualquer ato capaz de a corromper ou enfraquecer. 

Assim é que a lei positiva encontra sua própria legitimidade no desenvolvimento 

deste mesmo preceito (DUGUIT, 2009). Destaque-se que o Estado encontra-se 

inserido também nesta sistemática: 
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Admitindo a doutrina da solidariedade social em detrimento da teoria dos 
direitos individuais, chega-se à mesma conclusão. A força obrigatória da lei 
não deriva da vontade dos governantes, mas da conformidade com a 
solidariedade social. Desta forma, governantes e governados sujeitam-se a 
ela na mesma medida, pela regra do direito fundada na solidariedade social 
(DUGUIT, 2009, p. 100). 

  

Assim é que a própria legitimidade da lei reside na sua adequação à 

solidariedade social. Contemporaneamente, inclusive, a solidariedade encontra-se 

positivada juridicamente, do que decorre tratar-se não apenas de uma regra moral 

de conduta, mas, sobretudo de uma norma jurídica. 

Enquanto o século XIX foi marcado pelo individualismo e pela confiança nas 

potências individuais, o século XX viu nascer uma nova plataforma de 

relacionamentos interpessoais, baseados na solidariedade. Esta revisão de 

conceitos foi fruto de uma transformação cultural e consciencial dos países europeus 

em decorrência dos trágicos eventos experienciados durante a Segunda Guerra 

Mundial (MORAES, 2008).  

Neste contexto, a Declaração Universal de 1948  que é considerada como 37

marco paradigmático do Direito na atualidade funda suas disposições também na 

solidariedade enquanto direito de terceira geração. As concepções de dignidade 

humana, justiça social e bem-estar deixaram de figurar em um plano absolutamente 

teórico e passaram a ser incorporadas enquanto ponto de partida e ponto de 

chegada das instituições atuais. Disto decorre a vedação do retrocesso social, bem 

como a instituição de um complexo sistema de solidariedade que engloba os 

deveres de cooperação, a assunção de responsabilidades sociais, a rejeição ao 

egoísmo e ao individualismo e todas as demais posturas necessárias à garantia do 

mínimo existencial a cada ser humano (CARDOSO, 2013). 

Quanto à categoria na qual se encontram inseridos os direitos de 

solidariedade, convém explicar que os direitos coletivos são aqueles que 

transcendem a esfera individual, e por isso são concebidos enquanto direitos de 

solidariedade. Esta categoria de direitos dirige-se não ao homem individualmente 

considerado, mas à proteção de categorias, tais como a família, o povo ou a nação. 

 "Artigo1o. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de 37

razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espír i to de 
fraternidade." (UNESCO, 1998) Convém explicar que, embora a Declaração traga o termo 
"fraternidade", este não se confunde com o significado expresso pelo termo "solidariedade", muito 
embora possam ter raízes comuns.
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Por tal razão, inclusive, estes direitos não se inserem às tradicionais categorias 

pública ou privada (WOLKMER, 2010).  

No Brasil, anteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988 o 

termo "solidariedade" possuía juridicamente o sentido único de enlace obrigacional, 

sentido este que remetia ainda ao Corpus Juris Civilis. Este sentido permanece 

vigente ainda no ordenamento jurídico pátrio, porém, hoje somado a um sentido de 

maior relevância, qual seja, aquele insculpido no art. 3º, I da Constituição Federal . 38

Ao lado dos demais objetivos fundamentais de erradicação da pobreza, de redução 

das desigualdades sociais e regionais e de garantia do desenvolvimento nacional, a 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária ocupa lugar de objetivo 

fundamental e princípio constitucional o que revela, dentro da engenharia 

constitucional, a sua fundamentalidade, bem como demonstra o status prioritário 

com que este princípio conclama à sua realização tanto os Poderes Públicos quanto 

os demais destinatários da norma (MORAES, 2008). 

O artigo 3º da Constituição Federal brasileira, portanto, invoca os Poderes 

Públicos a exercitar uma função promocional capaz de efetivar os anseios de um 

Estado Democrático de Direito erigido sob os fundamentos da solidariedade, da 

dignidade humana e da igualdade substancial (MORAES, 2008). A faceta da 

solidariedade aqui invocada, repita-se, é a do princípio da solidariedade enquanto 

norma jurídica.  

Todavia, não se pode deixar de referir que a solidariedade engloba em si uma 

vasta gama de significados: trata-se de um fato social inerente à própria condição 

humana, podendo ser também compreendida enquanto virtude ética de empatia, de 

um "reconhecer-se no outro" , podendo, ainda, revelar uma consciência moral ou, 39

em sentido oposto, uma associação para a prática de ilícitos, e, por fim, pode ser 

percebida enquanto norma jurídica, encerrando em seu conteúdo uma gama de 

instrumentos voltados à garantia da dignidade humana e da efetivação do projeto 

constitucional de uma sociedade livre e justa, sem excluídos de qualquer categoria 

(MORAES, 2008).  

  Art. 3º - Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 38

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais (BRASIL, 
1988).

 Conforme expressão da autora, Moraes, 2008, p. 243.39
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Termo plurissignificativo que é, a solidariedade engloba diversas acepções. 

Enquanto categoria jurídica, no entanto, é que importa a sua análise para o 

momento. Portanto, o tópico seguinte seguirá em busca de delinear os contornos 

deste princípio, buscado agora revelar quais os efeitos práticos da irradiação deste 

princípio jurídico no ordenamento jurídico pátrio. 

2.3 A Aplicabilidade Prática da Lógica Solidarista: efeitos da adoção do 

paradigma solidarista no ordenamento jurídico brasileiro 

Realizados os primeiros avanços no estudo do solidarismo jurídico enquanto 

novo paradigma do Estado Democrático de Direito brasileiro, abre-se caminho para 

a investigação em torno dos efeitos práticos que se seguiram ao acolhimento de tal 

paradigma. O presente tópico, por conseguinte, abordará um rol exemplificativo dos 

reflexos provocados pela incidência do princípio da solidariedade em diversas 

situações, esclarecendo-se não se tratar de um rol exaustivo, o que seria 

absolutamente inviável dada a complexidade e extensão da temática. Seria 

necessário para isso, talvez mais do que os limites que uma única tese completa 

comportaria. Quanto aos reflexos sob o direito privado, no entanto, esta análise será 

empreendida de maneira mais meticulosa, pois sendo este o âmbito do direito que 

tradicionalmente se destina à tutela de finalidades individuais em detrimento das 

finalidades sociais justifica-se destinar a ele um olhar mais atento, inclusive porque é 

no direito privado que a lógica solidarista incidiu de maneira mais inovadora.  

Observando as variadas ramificações do Direito, é possível notar que, ao 

menos no cenário brasileiro, alguns ramos já operam naturalmente sob a base 

principiológica da solidariedade. É o caso do direito tributário e do direito 

previdenciário, ramos nos quais a perspectiva da solidariedade é amplamente 

reconhecida, inclusive pela jurisprudência (REIS, KONRAD, 2015). De fato, os 

sistemas de seguridade, obrigatórios ou não, são os mais fiéis representantes da 

instituição da lógica solidarista. A seguridade social, por exemplo, é erigida sob um 

sistema de solidariedade financeira já que financiada por toda a sociedade tanto 
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direta quanto indiretamente  (MORAES, 2008). É nas relações jurídicas entre 40

particulares que, historicamente, a percepção dos interesses transindividuais esteve 

em posição de desprestígio. Isso porque tais relações sempre primaram pela 

proteção dos interesses individuais, e, especialmente os interesses patrimoniais. 

É possível verificar que a mesma tendência evolutiva ocorrida no Brasil foi 

também identificada em ordenamentos jurídicos estrangeiros, tal como ocorreu com 

o direito privado alemão, direito este que, em verdade, influenciou o direito privado 

brasileiro conforme pontuado no primeiro capítulo. As evoluções do direito privado, 

conforme explica Franz Wieacker a respeito da realidade alemã, devem ser 

analisadas sob a luz da "constituição " econômica (no caso, a alemã), pois esta 41

estrutura leva à intervenção dos poderes públicos em decorrência de sua função de 

dirigente em todo o caso onde haja danos à livre concorrência e ameaça à 

solidariedade social (WIEACKER, 1967). 

Há, assim, um princípio funcional que permeia estas relações e que institui 

que as funções econômicas e sociais não são regulamentadas nem somente pelo 

direito estatal nem somente pelo livre "jogo " da autonomia privada, mas sim, pela 42

cooperação entre grupos sociais ou mediante uma concorrência equilibrada pela 

intermediação do Poder Público. Isto posto, significa dizer que os princípios 

clássicos do direito privado submeteram-se à uma significativa reformulação de suas 

funções, de forma que a tarefa mais destacada da jurisprudência civil alemã 

atualmente é legitimar o direito privado em consonância com a consciência jurídica 

do Estado social (WIEACKER, 1967). Veja-se, em vista disto, que o direito privado 

se remodelou não apenas no Brasil, mas também em países como a Alemanha, que, 

em conformidade com o acima mencionado, adotou uma sistemática que, é possível 

dizer, melhor alinhou-se à função promocional do Direito. 

Nas relações abarcadas pelo direito privado brasileiro a lógica solidarista 

surgiu apenas recentemente, a partir do já mencionado movimento de 

constitucionalização do Direito Privado. Foi a partir do recebimento dos influxos 

constitucionais que o Direito Privado passou a considerar os reflexos públicos das 

  Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos 40

termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: [...] (BRASIL, 1988).

 Conforme expressão utilizada originalmente pelo autor (WIEACKER, 1967, p. 632).41

 Conforme expressão utilizada originalmente pelo autor (WIEACKER, 1967, p. 632).42
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ações privadas. Diante deste novo contexto, o Direito Privado abandonou a sua 

tradição individualista liberal e passou a reconhecer seu dever para com a proteção 

dos interesses de relevância social (CARDOSO, 2013). 

Neste sentido, mencione-se que o avanço paradigmático do Direito Privado 

com o consequente abandono de seu viés egoístico seguido pela adoção de um 

cariz solidarista a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 acarretou 

mudanças, inclusive, na forma como o legislador passou a regular este ramo do 

Direito. Exemplo disso é que as regulamentações taxativas, típicas da era das 

codificações cederam espaço às cláusulas gerais (por exemplo, fixando as diretrizes 

nacionais da política pública de proteção integral da criança e do adolescente) que 

são cláusulas de maior abrangência. O legislador passou também a, além de repelir, 

incentivar condutas, propondo vantagens aos destinatários da norma, assumindo, 

assim, a função promocional do direito (TEPEDINO, 2006). 

Notável, portanto, que o Direito Privado sofreu uma mudança radical de 

perspectiva sob o impacto causado pela sua constitucionalização e, 

consequentemente, pelo recebimento dos influxos do princípio da solidariedade. O 

que antes era espaço inteiramente destinado à regulação de interesses privados 

passou a ser espaço também de produção de efeitos sociais, embora não se queira 

dizer com isso que o Direito Privado tenha abandonado a sua função de regulação 

da esfera privada. O que houve foi uma ampliação das suas finalidades e não uma 

supressão. 

Seguindo esta mesma esteira, o Código de Defesa do Consumidor  também 43

trouxe em sua essência as inspirações do princípio da solidariedade. Esta normativa 

foi construída sob os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio das prestações, de 

maneira que a vontade individual encontra claros limites na obediência aos 

princípios constitucionais, entre eles o princípio da solidariedade. A cláusula geral de 

boa-fé é outro exemplo de mecanismo de ligação entre os princípios constitucionais 

  A respeito da incidência da lógica solidarista sobre o direito do consumidor, conforme mencionado 43

acima, mencione-se a tese de doutorado defendida na Universidade de Santa Cruz do Sul a respeito 
da temáticas: tese de Rogério da Silva, defendida em 2013 sob o título "A (In) Efetividade do Direito 
Fundamental do Consumidor Cidadão: Um Diálogo entre o Público e o Privado na Concretização de 
Políticas Públicas em Âmbito Local". Além do direito do consumidor, o direito cooperativo também foi 
objeto de investigação sob a ótica solidarista. Com relação ao direito cooperativo mencione-se a tese 
de Éverton José Helfer de Borba "A natureza jurídica especial do ato cooperativo solidário como 
forma de realização de políticas públicas de inclusão social realizadoras de direitos fundamentais: um 
estudo de intersecções entre o público e o privado" defendida em 2013. Ambas as teses foram 
construídas sob a orientação do prof. Pós-Dr. Jorge Renato dos Reis.
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e as relações privadas (TEPEDINO, 2001). Assim, os efeitos práticos da imensa 

gama de relações consumeristas desenvolvidas na seara do consumo de massa, 

estão sujeitas também aos efeitos insculpidos pelo solidarismo jurídico. 

Existem outros inúmeros exemplos que revelam a aplicabilidade prática do 

princípio da solidariedade nas relações privadas. A título de exemplo, mencione-se a 

sua incidência no campo das relações contratuais civis. Inicialmente, a liberdade 

contratual permitia às partes do negócio jurídico a criação de compromissos em 

conformidade única com a direção das suas vontades. A partir da incidência do 

princípio da solidariedade nestas relações o contrato deixou de ser mero instrumento 

de realização de vontades individuais para incorporar também uma função social. 

Desta forma, para que sejam válidas, as vontades dos contratantes terão que se 

ajustar a preceitos que, por exemplo, preservem o equilíbrio das prestações e que 

vedem a onerosidade excessiva sendo que as partes contratantes deverão, ainda, 

manter a mais estrita boa-fé objetiva ao longo de toda a relação contratual  44

(MORAES, 2008). 

Nas relações familiares o princípio da solidariedade demonstrou um dos seus 

reflexos mais profundos. O que ocorreu foi que a noção jurídica de família 

abandonou a sua rígida e hierárquica estrutra para abraçar o formato de um espaço 

de realização pessoal de cada um dos componentes deste núcleo. A preocupação 

do direito das famílias deixou de ser a manutenção do matrimônio e do patrimônio 

familiar e passou a ser o estabelecimento da igualdade entre os filhos e entre os 

cônjuges. O regime de prestação de verbas alimentares alheou-se da avaliação de 

culpa pela separação do casal e passou a ser estabelecido de acordo com a 

verificação objetiva da necessidade face a capacidade de auxílio, expressando 

nitidamente um caráter solidarista de auxílio mútuo subjacente às relações familiares 

(MORAES, 2008). 

No campo do direito de propriedade, verdadeiro cânone do Direito Privado, os 

reflexos do princípio da solidariedade também se fizeram sentir. A propriedade 

deixou de ser concebida enquanto espaço destinado à livre e exclusiva ingerência 

do senhorio sobre o seu bem para incluir nesta esfera a observância dos direitos 

extraproprietários. Além disso, o exercício em conformidade com a sua função social 

passou a ser reflexo direto das definições solidárias insculpidas no texto 

 E até mesmo antes do seu início e após a sua conclusão.44
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constitucional (MORAES, 2008).  Neste sentido, tragam-se as palavras do professor 

Ricardo Aronne a respeito do assunto (2013, p. 185): 

A função social da propriedade privada importa em ser mais do que uma 
cláusula geral da codificação, no sentido que muitos lhe atribuem. Guarda 
conexão direta com o núcleo do sistema, alimentando o direito das coisas 
com os valores constitucionais. [...]. Mais do que um necessário dever de 
adaptar leitura desconforme à axiologia solidarística da Carta, traduz 
critérios de racionalidade normativa que informam a leitura tópica do 
fenômeno jurídico.  

  

O próprio conteúdo do direito de propriedade, portanto, contém entre outros 

elementos, tais como os poderes de usar e de dispor, o liame entre estes poderes e 

o  cumprimento de uma função social.  

A responsabilidade civil, nesta mesma ordem de ideias, incorporou uma 

sistemática profundamente diversa da originária, abandonando em muitas situações 

a necessidade de identificação da culpa, ou seja, abandonando o axioma de que a 

responsabilidade necessariamente pressupunha o cometimento de uma ofensa, 

mediante a incorporação da chamada "responsabilidade civil sem culpa", 

reconhecida por representar um claro comprometimento com a solidariedade social 

(MORAES, 2008). 

 A propriedade imaterial também se perfilhou aos efeitos práticos do 

solidarismo jurídico. Os direitos autorais , especialmente, diante do advento da 45

chamada "Sociedade da Informação", ou seja, face a crescente popularização do 

acesso à internet e em virtude da infinidade de mecanismos de troca de arquivos, foi 

também chamado a assumir a sua função social enquanto emanação do princípio da 

solidariedade. Certamente que não se vislumbra a hipótese de suprimir ao autor 

toda e qualquer espécie de proteção sobre as criações de seu intelecto, mas, antes 

disso, convém, frente à sistemática jurídica contemporânea, equilibrar os interesses 

individuais do autor com os interesses coletivos de acesso à obra.  

O interesse público configura, portanto, o fundamento das limitações impostas 

aos direitos de autor, limitações estas que se destinam a garantir que a obra 

protegida pelos direitos de autor cumpra com o seu papel cultural e atenda à sua 

 Neste sentido é a tese de mestrado desta doutoranda, orientada pelo prof. Jorge Renato dos Reis 45

e defendida em 2015 junto ao Programa de Pós Graduação em Direito - Mestrado e Doutorado da 
UNISC, sob o título "O Instituto da Função Social Como Instrumento de Efetivação do Princípio 
Constitucional da Solidariedade no Direito de Autor na Perspectiva do Constitucionalismo 
Contemporâneo".
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função social (REIS, 2003-a). Assim é que ao mesmo tempo em que a lei de direitos 

autorais  estabelece uma sistemática de proteção aos direitos do criador, 46

estabelece paralelamente um rol de limitações que busca garantir que também a 

propriedade imaterial cumpra com a sua função social  mediante a autorização de 47

acesso (em determinadas circunstâncias ) às obras intelectuais. Assim é que, por 48

exemplo, não constitui ofensa aos direitos de autor a utilização de obra literária para 

fins de produção de provas em juízo, ou a citação de passagens de qualquer obra 

para fins de estudo, desde que acompanhadas da respectiva indicação do autor e de 

sua obra. (BRASIL, 1988) 

Em síntese, no âmbito do direito privado o que ocorreu foi a chamada 

"despatrimonialização", o que significa dizer, tomando emprestadas as palavras de 

Ricardo Aronne (2013, p. 75-76) o nascimento de "um novo Direito Civil, 

independente do asfalto, que suba o morro e reencontre a sociedade [...] nucleada 

na nova dimensão existencial do Direito Privado, que teve por ante-sala um 

substancioso Diploma Constitucional [. . . ]". Ou seja, o processo de 

constitucionalização do Direito Privado, recolocou no centro das atenções de toda a 

normativa privatística a proteção pessoa humana e de sua dignidade, aproximando, 

em função disso, o conteúdo do Direito material da realidade por ele tutelada. 

A marcha de despatrimonial ização correu paralelamente à da 

repersonalização do Direito Privado, ou seja, em conjunto com a reconstrução 

doutrinária e jurisprudencial de conceitos como o de família, de contrato e de 

propriedade, conceitos estes, erigidos sob hodiernos moldes axiológicos. Estes 

moldes remontam aos princípios constitucionais, notadamente, quanto à 

 Lei nº. 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.46

 Sobre o assunto, menciona Luiz Gonzaga Silva Adolfo (2008, p. 324): "[...] o estudo sistemático do 47

Direito de Informação, dentro das modernas tendências do Direito, representadas pela crise da 
dicotomia entre público e privado e pela constitucionalização de vários sub-ramos do Direito, fornece 
ou acrescenta àqueles interesses envolvidos uma faceta, verdadeiramente uma terceira via, qual 
seja, a dos interesses difusos, relacionados à satisfação de interesses da comunidade, pertencentes 
a todos sem possibilidade de exclusão.

 Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais: 48

[...] 
III - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de 
qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, 
indicando-se o nome do autor e a origem da obra; 
[...]  
VII - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir prova judiciária ou 
administrativa; 
[...] (BRASIL, 1998).
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repersonalização, ao princípio da dignidade da pessoa humana que movimenta o 

sujeito para o centro protetivo do Direito Privado, local anteriormente ocupado pelo 

patrimônio  (ARONNE, 2013). Este movimento de repersonalização, portanto, 49

exprime a chamada "virada de Copérnico"  do Direito Privado, que abandonando a 50

proteção patrimonial enquanto eixo fundamental e acolhe enquanto vetores guias os 

influxos constitucionais, notadamente os princípios da dignidade da pessoa humana 

e da solidariedade. 

Outros exemplos de limites impostos às relações privadas em nome dos 

interesses coletivos são as restrições à publicidade de certos produtos, tais como o 

tabaco, a proibição de venda de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes, as 

restrições ao uso de determinados bens imóveis em atenção à proteção ao meio 

ambiente, entre outros limites que condicionam as relações particulares ao 

atendimento de finalidades coletivas (DRESCH, 2013). 

Tratando-se de um fundamento de resguardo de direitos que se dirige ao 

gênero humano, o princípio da solidariedade é evocado à tutela de inúmeras 

questões com potencial de influência global. É o caso típico direito ambiental , as 51

medidas de precaução na área da tecnociência e as cautelas com o resguardo dos 

direitos das futuras gerações, são exemplos desta tutela ambiental (MORAES, 

2008). Conforme as palavras de Luís Alberto Warat (sem grifo no original, 2004, p. 

370): 

Um futurível ecológico é urna reflexão sociopolítica, ético-biológica e 
desejante, sobre os critérios de produção do mundo que possam ser vistos 
como aptos para garantir as condições de possibilidade do futuro. Um 
paradigma ecológico, uma utopia, um desejo que se nega a aceitar que a 
negatividade é o seu objeto. Um compromisso de solidariedade com o 
amanhã: uma forma de solidariedade com as gerações que nos 
seguirão, para que possam viver em condições dignas de liberdade, saúde 
e existência material. O Direito do amanhã que deve ser ética e legalmente 
protegido como direito fundamental das gerações vindouras. Sem dúvida, o 
lugar onde começam a se juntar os Direitos Humanos com a ecologia.  

  A título de complementação a respeito da despatrimoialização do direito privado: "A concepção 49

principiológica do Direito Civil dá margem à revisão dos estatutos clássicos do Direito Civil, repondo o 
ser humano, e seu ambiente sustentável, no patamar de entes de máxima relevância ao ordenamento 
jurídico. Com isto se impõe uma releitura cabal das instituições de Direito Privado, ainda arcaicas em 
face do conservadorismo da dogmática reinante, de caráter patrimonialista" (ARONNE, 2013, p. 107).

 Conforme expressão cunhada pelo hoje Ministro do Supremo Tribunal Federal, prof. Luiz Edson 50

Fachin.

 Neste sentido: tese de doutorado de de Karine Silva Demoliner, orientada por Ingo Wolfgang 51

Sarlet, "O princípio da solidariedade no contexto de um estado socioambiental de direito", PUC/RS 
2011.
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Diante disto, o princípio da solidariedade incide tanto em esferas 

microscópicas tais quais as relações jurídicas contratuais civis, quanto em esferas 

globais, a exemplo das questões ambientais e da salvaguarda do meio ambiente, 

enquanto estabelecimento de uma solidariedade para com as gerações futuras. 

 A ideia de cooperação (conforme objeto do próximo tópico) para o alcance de 

determinados objetivos (e que é decorrência direito do princípio da solidariedade, 

conforme entendimento aqui expressado) também é perceptível na esfera do direito 

penal, notadamente no âmbito da justiça restaurativa. A justiça restaurativa pode ser 

descrita enquanto um procedimento focado nos danos e necessidades da vítima, do 

ofensor e da comunidade. A justiça restaurativa cuida das obrigações que resultam 

de tais danos, obrigações estas que dizem respeito tanto ao ofensor quanto à 

sociedade, e busca corrigir tais males utilizando-se, para tanto, de processos 

inclusivos e cooperativos capazes de envolver todos aqueles que guardam alguma 

espécie de interesse ou relação com a situação danosa (ZEHR, 2008). 

No que tange à implementação prática da lógica solidarista por meio da 

atuação do Estado, percebe-se que para atuar de acordo com os moldes instituídos 

pelo princípio da solidariedade, necessariamente o Poder Público deverá assumir 

deveres positivos por meio de suas instituições, ou seja, deverá agir em prol da 

distribuição de bens e serviços capazes de garantir a igualdade substancial. Os 

Poderes Públicos exercem, assim, o papel de impulsionar a transformação social 

buscando implementar os direitos necessários para assegurar uma existência 

humana digna, tais como os direitos mínimos de segurança, saúde, educação, 

habitação entre outros. Em verdade, o ponto de partida e o ponto de chegada de 

toda e qualquer política pública será sempre o desenvolvimento humano de seus 

governados, razão pela qual é possível admitir que a solidariedade, assim 

representa, em última análise, a própria razão de ser do Estado (CARDOSO, 2013). 

Consoante o discurso solidarista, em verdade, há que se implementar um 

equilíbrio a partir da repartição de competências entre atores públicos e privados 

(CARDOSO, 2013). De acordo com o discurso solidarista, a sociedade civil é 

composta por uma pluralidade de solidariedades, sociedade esta na qual os grupos 

sociais são sujeitos de direitos não somente enquanto receptores de direitos, mas 
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também enquanto "[...] produtores de direitos autônomos em relação ao 

Estado" (FARIAS, 1998).  

Enquanto direitos de terceira dimensão, destinados, portanto, não a 

determinados indivíduos, mas, ao gênero humano em sua totalidade, os direitos de 

solidariedade incorporaram aos direitos de liberdade  e igualdade a dimensão 52

solidarista na qual se incluem o direito ao desenvolvimento, o direito à paz, à 

comunicação e ao meio ambiente saudável. Tais direitos resultam da tomada de 

consciência pelo homem da facticidade uma possível destruição do planeta e do 

esgotamento de recursos, situações que somente podem ser evitadas por uma 

solidariedade de nível global (MORAES, 2008). Estes direitos de terceira dimensão, 

portanto, conclamam não somente os poderes públicos, mas também os particulares 

à assunção das suas responsabilidades sociais, e demandam uma participação ativa 

da sociedade civil na proteção e efetivação de tais direitos, a exemplo das questões 

relacionadas ao meio ambiente que dependem da comunhão de esforços entre a 

sociedade civil e o Estado. 

No âmbito de regulação do direito público, por sua vez, é possível mencionar 

exemplificativamente algumas medidas adotas no ramo do Direito Administrativo e 

que revelam uma sistemática alinhada à lógica solidarista: a positivação da Lei da 

Transparência  e da Lei de Improbidade Administrativa , por exemplo, são 53 54

instrumentos que buscam garantir uma gestão mais transparente e eficaz dos 

recursos públicos, salvaguardando o efetivo cumprimento das finalidades sociais de 

redistribuição de riquezas e de promoção da justiça social (CARDOSO, 2013). 

Em suma, de maneira geral, permite-se afirmar que o princípio da 

solidariedade incide nas mais diversas relações jurídicas sempre com o intuito de 

unificar esforços na perspectiva do alcance dos resultados mais satisfatórios à 

coletividade. Neste sentido, a funcionalização de institutos, a prática de ações 

cooperativas e abandono da percepção da sanção enquanto vingança privada ou 

 Os direitos de primeira dimensão ligam-se à concepção de liberdade individual enquanto os 52

segundos estão relacionados ao ideal de igualdade. Os de primeira geração (ou dimensão) são frutos 
das correntes junsaturalistas e iluministas dos séculos XVIII e XIX e marcam direitos tais como a 
propriedade, a liberdade política e religiosa, entre outros. Os de segunda dimensão, diferente dos 
anteriores, pressupõe uma intervenção estatal no sentido de garantir direitos coletivos, tais como a 
educação, a saúde e a assistência (GORCZEVSKI, 2009).

 Lei nº. 12.527/11.53

 Lei nº. 8.429/92.54
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estatal com a consequente adoção da função promocional da sanção enquanto 

mecanismo solidário de alcance de objetivos são apenas alguns exemplos de como 

este princípio espraia seus reflexos sobre o ordenamento jurídico.  

Não necessariamente, imperioso se faz repetir, estes sejam os únicos efeitos 

práticos a serem extraídos do princípio da solidariedade, já que, enquanto princípio 

jurídico, este detém uma substância aberta da qual dificilmente será possível 

delimitar o alcance. Em verdade, todo e qualquer desenvolvimento jurídico tendente 

a operar na lógica do bem comum tem como nascedouro o estabelecimento deste 

objetivo e sua dignidade constitucional. 

Prosseguindo na análise dos efeitos práticos gerados pelo princípio 

constitucional da solidariedade, o último tópico deste capítulo introduzirá na 

pesquisa a análise teórica do conflito. A perspectiva de tratamento solidarista de 

conflitos é de fundamental relevância para a construção da ideia aqui em proposição 

e será retomada diversas vezes ao longo de toda a pesquisa.  

2.4 A Lógica Jurídico-Solidária na Solução de Conflitos: cooperar ou competir, 

eis a questão 

Encerrando, mesmo que para o momento, a análise proposta do princípio da 

solidariedade, e no sentido de preservar a coerência lógica e sistemática de todos os 

temas desenvolvidos, importa abordar a forma como a lógica da solidariedade se 

reflete na resolução de conflitos. Esta abordagem é essencial na medida em que a 

resolução de conflitos permeará o desenvolvimento de toda a pesquisa. 

É decorrência do princípio da solidariedade o dever de cooperação entre as 

pessoas. Considerando, no entanto, a diferenciação social (que, inclusive, deriva 

divisão do trabalho social) esta cooperação se dá de maneiras variadas, 

considerando as potencialidades e tendências individuais de cada sujeito. Assim, 

cada sujeito coopera de forma distinta na teia da solidariedade. Ao direito de cada 

ser humano de praticar todos os atos de cooperação social possíveis corresponde 

um dever a abstenção de qualquer ato que impeça a realização do seu papel social 
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(DUGUIT, 2009). O ser humano, enquanto ser social coopera, de maneira que a 

cooperação pode ser definida como: 

En pocas palabras, la cooperación puede definirse como un intercambio en 
el cual los participantes obtienen beneficios del encuentro. Este 
comportamiento es reconocible al instante en los chimpancés que se 
acicalan mutuamente, en los niños que construyen un castillo de arena o en 
los hombres y mujeres que colocan sacos de arena para protegerse de una 
crecida inminente y es reconocible al instante porque el apoyo mutuo está 
inserto en los genes de todos los animales sociales, que cooperan para 
realizar lo que no pueden hacer solos  (SENNET, 2012, p. 18). 55

  

A capacidade de cooperar, portanto, faz parte da matriz genética dos animais 

sociais, a exemplo do ser humano. Trata-se da capacidade e mesmo do impulso de 

prestar apoio a quem quer que dele necessite. A racionalidade solidária impõe um 

desafio a ser superado: a transposição de uma cultura de indiferença e de 

insensibilidade mediante o reconhecimento da condição individual de cada cidadão 

enquanto agente responsável pelo bem-estar comum (CARDOSO, 2013). 

Pressuposto do agir cooperativo é o exercício da empatia, o colocar-se no lugar do 

outro. Esta capacidade, no entanto, tal qual a sociabilidade parece ser traço inerente 

à própria condição humana. 

Pelo fato de muito ter se falado nos últimos séculos a respeito dos ímpetos 

egoístas do ser humano, a exemplo da literatura de Thomas Hobbes, esta 

concepção melancólica do ser humano foi incorporada pela cultura ocidental. 

Recentemente, no entanto, mais especificamente na última década, esta percepção 

foi abalada pela divulgação de evidências de que o ser humano é também, homo 

empathicus, ou seja, de que o ser humano possui um organismo equipado para a 

empatia. A neurociência descobriu um conjunto de circuitos responsáveis pela 

capacidade humana de compreender o que as outras pessoas sentem. Além disso, 

a biologia também demonstrou que o ser humano evolui naturalmente para o 

exercício da empatia e da cooperação, a exemplo dos primatas. Já no âmbito da 

psicologia revelou-se que crianças de três anos são capazes de se imaginar na 

perspectiva de outra pessoa. Este conjunto de descobertas, por seu turno, demanda 

 Esclareça-se que, a cooperação também pode ter uma finalidade destrutiva. Neste caso 55

certamente não estaria de acordo com os fins almejados pela Constituição, mas importante ter o 
cuidado de mencionar este viés da cooperação: "como el tribalismo humano deja claro, el intercambio 
cooperativo puede producir resultados destructivos para otros; los banqueros practican esta 
cooperación bajo la forma de aprovechamiento de información privilegiada o arreglos entre 
compinches. Lo suyo es un robo legal, pero las bandas de delincuentes operan sobre la base del 
mismo principio social" (SENNET, 2012, p. 19).



!  89

uma mudança profunda da vida pública e da forma como as instituições são 

organizadas (KRZNARIC, 2015). 

Assim é que se admite enquanto traço inerente ao ser humano o ímpeto de 

auxiliar ao outro, que se encontre em estado de necessidade, a superar os seus 

problemas. A ajuda mútua tem raízes profundamente arraigadas na humanidade, 

razão pela qual o resgate desta postura, em termos jurídicos, parece ser tema de 

profunda relevância. Conforme menciona Kropotkin (2009, p. 216): 

Aí está a essência da psicologia humana. A menos que fiquem enlou- 
quecidos no campo de batalha, os homens “não conseguem” ficar ouvindo 
apelos de socorro sem responder a eles. O herói vai; e o que o herói faz, 
todos sentem que deveriam ter feito também. Os sofismas do intelecto não 
resistem ao sentimento de ajuda mútua, porque este foi nutrido por milhares 
de anos de vida social humana e centenas de milhares de anos de vida pré-
humana em sociedade. 

  

A respeito da assimilação de práticas e de sua perpetuação cultural, 

destaque-se a referência de Charles Darwin trazida por Bowles e Gintis (211, p. 46, 

sem grifo no original) na obra "A cooperative species", que diz : 56

Selfish and contentious people will not cohere, and without coherence, 
nothing can be effected. A tribe possessing. . . a greater number of 
courageous, sympa- thetic and faithful members, who were always ready to 
warn each other of dan- ger, to aid and defend each other. . . would spread 
and be victorious over other tribes. . . Thus the social and moral qualities 
would tend slowly to advance and be diffused throughout the world. 

  

A cooperação, nesta esteira de ideias, além de ser um traço humano inato, 

constitui também um claro fator de evolução da espécie. Voltando as atenções para 

o universo jurídico, nota-se que contrato, por exemplo, pode ser compreendido como 

uma perfeita manifestação jurídica da cooperação. Mesmo nos contratos benéficos, 

nos quais somente uma das partes assume obrigações é possível vislumbrar um ato 

de cooperação. A reciprocidade inerente à relação contratual é expressa mediante a 

assunção de responsabilidades por ambas as partes que resulta em uma divisão de 

tarefas na qual a execução de uma tarefa depende intimamente da execução da 

outra, pressupondo, portanto, a cooperação de ambas. A divisão de tarefas 

 Em tradução livre: "Pessoas egoístas e contenciosas não serão coerentes, e sem coerência, nada 56

pode ser efetuado. Uma tribo que possui um maior número de membros corajosos, simpatizantes e 
fiéis, que estavam sempre prontos para alertar-se mutuamente de perigo, para ajudar e defender-se 
mutuamente se espalharia e seria vitorioso sobre outras tribos [...]. Assim, as qualidades sociais e 
morais tendem lentamente a avançar e ser difundidas em todo o mundo".
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equivalentes demonstra uma divisão do trabalho simples (ou de primeiro grau), já a 

divisão de tarefas de natureza diferentes, revela uma divisão de trabalho composta 

ou uma especialização. Esta segunda forma de distribuição de tarefas é típica 

expressão do contrato (DURKHEIM, 1999).  Portanto, se a divisão do trabalho social 

produz solidariedade, conforme mencionado anteriormente, e as relações 

contratuais implicam normalmente nesta divisão de tarefas, é possível afirmar que 

as relações contratuais desenvolvidas na sociedade são também relações 

produtoras de solidariedade social. 

Para operar na lógica da solidariedade, o aplicador do Direito deverá 

encontrar caminhos que se sobressaiam ao positivismo jurídico estrito socorrendo-

se de mecanismos tais como a boa-fé objetiva entre outras cláusulas abertas que 

possibilitem o alcance do ideal de justiça almejado pelo Direito contemporâneo. Isso 

não significa, em absoluto, um abandono à letra da lei, mas significa que deve ser 

realizada uma ponderação capaz de equilibrar os termos da lei aos princípios 

constitucionais regentes a fim de que o Direito possa cumprir com a sua função 

social. Na perspectiva, portanto, da pacificação social, é função especificamente 

desempenhada pelo Direito a garantia da coexistência pacífica e o refreamento de 

impulsos egoístas que ameacem a convivência social. Esta função é conhecida 

como "função de justiça" e traduz a finalidade última do Direito (CARDOSO, 2013). 

No tocante especificamente aos conflitos, denota-se que a gestão eficiente de 

conflitos opera nesta mesma lógica, qual seja a de que o alcance da finalidade 

última do Direito, a pacificação social, pressupõe o refreamento dos impulsos 

individuais em preferência a uma postura pro-ativa, e por que não dizer, 

cooperativa? 

A existência de conflitos parece ser tão antiga quanto a humanidade, já que a 

própria luta pela vida e pela manutenção da espécie revela a existência de  

inúmeras situações conflitivas, tendo em vista que é do choque de desejos 

contrapostos que surge o conflito (SPENGLER, 2017). A opção mais atrativa e 

também a mais desafiadora na esfera da gestão de conflitos é a cooperação, ou 

seja, o alcance de soluções que prestigiem os interesses conflitantes. Esta forma de 

cooperação permite a grupos de pessoas e a indivíduos entender as consequências 

advindas das suas ações, como por exemplo, um grande banqueiro, visando pautar 

sua conduta pela cooperação teria que perceber as consequências de sua atuação 
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sobre as pequenas empresas endividadas (SENNET, 2012). Cooperar para pacificar 

uma relação conflituosa, portanto, demanda o exercício da empatia, isto é, colocar-

se no lugar do outro para medir a força das consequência que serão sentidas.  

Ao se falar em conflito é importante superar a já ultrapassada percepção de 

que este é um evento patológico e conceber a percepção de que o conflito poderá  

tomar a forma de um fenômeno positivo. Para que isso ocorra é necessário, 

contudo, que a lógica de solução de litígios praticada atualmente (notadamente no 

âmbito do processo judicial) deixe de ser uma lógica binária na qual alguém sairá do 

conflito com o "título" de ganhador enquanto alguém ostentará a pecha de perdedor. 

É preciso que esta lógica evolua para um sistema de ganhos mútuos, a exemplo da 

sistemática implementada pela mediação, na qual as partes detentoras de 

interesses conflitantes consigam alcançar uma solução através do consenso e da 

implementação de uma cultura que envolva e comprometa as partes na busca desta 

solução (SPENGLER, 2016). 

O conflito faz parte da substância da sociedade, já que um agrupamento 

absolutamente harmonioso é algo que se revela ilusório, irreal. A sociedade, para 

tomar forma, necessita de doses de amor e de ódio, de tendências favoráveis e 

desfavoráveis (SIMMEL, 1983). O conflito se origina do confronto entre duas 

vontades, bem como, da expectativa de que uma venha sobressair sobre a outra, 

sendo que esta expectativa de preponderância pode levar à ameaça física ou 

psicológica e até mesmo a violência. Muito embora represente uma espécie de 

transtorno, e, consequentemente, um rompimento da harmonia estabelecida 

anteriormente, tem o conflito também uma faceta socialmente relevante já que 

impede a inércia social, ou seja, o conflito é também motor de vitalidade 

(SPENGLER, 2017). 

Há um movimento de poder subjacente ao conflito, o "toma/larga" ou o "puxa/

empurra", movimento este que demonstra ser o conflito uma forma de equilibrar 

vetores distintos de poder, já que nenhuma das partes conflitantes possui poder 

suficientemente superior ao da outra de modo a se sobressair sobre esta. Portanto, 

o conflito além de inevitável tem também uma perspectiva positiva e assim deve ser 

percebido, enquanto evento de relevância social que pode ser positivo ou negativo 

conforme assim o seja socialmente compreendido (SPENGLER, 2017). 
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Dito de outra forma, a extinção das energias de repulsão não significa, 

absolutamente, alcance de uma vida mais plena, resultando, isto sim, em um 

fenômeno equiparável à supressão das forças de cooperação e de ajuda mútua 

(SIMMEL, 1983). Depreende-se, assim, que não sendo nenhuma das partes 

detentora de poder superior à da outra que possibilite a supressão da ocorrência do 

conflito, este acaba por eclodir. No entanto, mesmo tendo forças para evitar o 

conflito, se bem orientadas, as partes podem direcionar a solução do conflito para 

uma perspectiva construtiva. 

Tanto é assim que a dinâmica do conflito é determinante para o futuro da 

sociedade e para a valorização de determinadas configurações sociais em prejuízo 

de outras. Portanto, a dinâmica do conflito pode ser tanto positiva quanto negativa. 

Há, inclusive, um poder unificador subjacente ao conflito, consistente na 

possibilidade de que estes sejam tratados /solucionados de maneira cooperativa 57

ou, diversamente, de maneira competitiva, sendo que a opção entre estas formas de 

solução repercutirá diretamente nos resultados alcançados (SPENGLER, 2017). 

A sistemática cooperativa determina a proposição de ganhos mútuos, 

enquanto que a competitiva determina a situação de ganho de uma parte em 

consequência da perda da outra. Conflitar é uma entre as tantas formas de 

relacionar-se socialmente, havendo, porém, a possibilidade deste relacionamento 

ocorrer por contra da cooperação. Todas as sociedades históricas existem 

consoante as modalidades de conflito e de cooperação desenvolvidas entre seus 

membros (SPENGLER, 2017). 

Em suma, é possível afirmar que o conflito é uma oportunidade de 

implementações sociais evolutivas e retroativas ocorrendo em um âmbito onde o 

confronto é um ato dinâmico de interação e de transformação das relações, no qual, 

o comportamento de uma das partes conflitantes, interfere diretamente no 

comportamento da outra. Há, ainda, a hipótese de existência de conflitos nos quais 

confluem situações de cooperação e de competição simultaneamente. Exemplo 

disso é a relação entre empresas fabricantes de um mesmo produto que, enquanto 

 Embora se tenha conhecimento da distinção apontada por parte da doutrina entre solução e 57

tratamento de conflitos, optou-se por adotar tais termos enquanto sinônimos, pois, se entende que a 
solução efetiva do conflito somente será possível quando este receber o tratamento adequado, 
tratamento este que pode ser prestado por inúmeros profissionais, sejam eles da área jurídica ou não, 
conforme as particularidades apresentadas por cada situação conflituosa.
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competem entre si por fatias de mercado, podem cooperar em busca de isenção de 

um determinado imposto comum à todas (SPENGLER, 2017). 

Quanto aos efeitos da cooperação quando comparados com os efeitos 

gerados pela competição percebe-se que os grupos cooperativos desenvolvem uma 

comunicação mais efetiva, desenvolvem laços de solidariedade e simpatia, tendem a 

coordenar esforços, elaboram uma maior divisão de trabalho orientam-se para a 

realização de tarefas, travam discussões ordenadas e pró-ativas, bem como 

alcançam uma maior concordância de ideias e de confiança nas propostas 

realizadas. De outro lado, os grupos competitivos revelam a inclinação pela 

supervalorização das suas próprias recomendações em detrimento das 

recomendações do outro, tendem a enfatizar as diferenças e a privilegiar a vitória 

em desprestígio ao acordo e demonstram um descrédito dirigido à neutralidade do 

terceiro negociador frente à recomendações destes que não sejam exclusivamente 

favoráveis ao próprio grupo ou pessoa. Além disso, os grupos competitivos 

estabelecem situações de impasses contínuos que impedem o acordo satisfatório 

(SPENGLER, 2017). 

As consequências que advirão do tratamento de conflitos sob cada uma 

destas formas, cooperativa ou competitiva, serão diretamente proporcionais a cada 

uma destas modalidades, tanto no que tange aos efeitos retrospectivos, ou seja, 

relacionados ao conflito já existente quanto com relação aos efeitos prospectivos, ou 

seja, aqueles efeitos que ecoarão no futuro. A cada uma destas formas de solução 

de conflitos há uma nomenclatura específica: os conflitos operados na lógica da 

competição são chamados de conflitos destrutivos diante de seus resultados 

frequentemente inadequados e, portanto, negativos. Já os conflitos trabalhados na 

perspectiva cooperativa são denominados de conflitos construtivos, já que seus 

resultados normalmente são harmônicos e prospectam, inclusive, uma solução 

adequada para eventuais futuros conflitos (SPENGLER, 2017). Há, portanto, um 

cariz também preventivo na opção pela construção cooperativa de soluções. 

Devidamente identificadas as formas possíveis de solução de controvérsias, 

há ainda uma última ressalva a ser feita, e que foi sintetizada de forma muito feliz 

pelas palavras de Fabiana Marion Spengler (2017, p. 196-197) quando diz que: 

[...] racionalmente falando, é esquizofrênico que tenhamos uma competição 
quando a cooperação é muito mais coerente haja vista que ao menos um 
objetivo os litigantes devem ter em comum: o de lidar com o conflito de 
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modo positivo para fins de torna-lo construtivo, tirando o melhor proveito da 
situação.  

   

De fato, superadas todos os choques de interesses geradores do conflito, ao 

menos a sua solução da forma mais satisfatória possível será um objetivo partilhado 

pelas partes, de modo que não há como conceber outra forma racional de 

tratamento de conflitos que não seja mediante o estabelecimento de um 

procedimento cooperativo. 

Voltando as atenções para a solução processual de conflitos, verifica-se que, 

internalizando de maneira expressa a principiologia constitucional  (embora   58

entenda-se que é um caso de redundância) e revelando o acolhimento da 

sistemática da cooperação , o novo código de processo civil trouxe expressamente 59

previsto o dever de cooperação das partes em busca da solução de suas 

controvérsias. 

Considerada a crise vivenciada pelo Estado (no que tange à administração da 

justiça), não há como recusar o compartilhamento da gestão do processo, 

compartilhamento este devidamente fundamentado nos deveres de cooperação e 

boa-fé. Trata-se também de superar a concepção de jurisdicionados enquanto 

objetos da função jurisdicional e da sua vinculação enquanto sujeitos da função 

jurisdicional, que como tais não toleram apenas definir o que será decidido, mas 

também passam a definir como será construída a decisão. Constrói-se 

contemporaneamente uma nova reflexão a respeito da autonomia das partes 

 Art. 1o O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas 58

fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as 
disposições deste Código (BRASIL, 2015).

 Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. 59

[...] 
Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 
razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 
[...] 
Art. 261.  Em todas as cartas o juiz fixará o prazo para cumprimento, atendendo à facilidade das 
comunicações e à natureza da diligência. 
[...] 
§ 3o A parte a quem interessar o cumprimento da diligência cooperará para que o prazo a que se 
refere o caput seja cumprido. 
[...] 
Art. 357.  Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de 
saneamento e de organização do processo: 
[...] 
§ 3o Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar 
audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o 
juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações (sem grifo no original, 
BRASIL, 2015).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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enquanto participantes do processo, autonomia esta historicamente subjugada pela 

aprovação do juiz, percebido enquanto único tutor dos fins sociais. O alargamento 

do espaço de autonomia das partes e a preferência por deliberações realizadas em 

conjunto entre estas partes e o juiz, coloca-se como sinônimo de uma tendência de 

adaptação do processo para a busca de soluções justas. Destaque-se que esta 

cooperação pode ser inclusive anterior ao estabelecimento do vínculo processual 

(GRECO, 2015). 

Importa que seja feito um esclarecimento de profunda relevância quanto à 

abordagem da cooperação processual. Para parte da doutrina, esta espécie de 

cooperação instituída pelo novo código de processo civil não revelaria uma 

percepção "romântica" de que as partes do processo almejariam, em virtude de 

vínculos de solidariedade, alcançar o resultado mais adequado ao ordenamento 

jurídico. Ou seja, seria utópico imaginar uma solidariedade processual, posto que as 

partes intentam ganhar e o juiz deseja aliviar a sua carga laborativa (THEODORO 

JR., NUNES, BAHIA, PEDRON, 2015). 

Convém aqui esclarecer que o agir solidário, conforme mencionado 

anteriormente, não diz respeito a um sentimento de "bem querer" ou de caridade, 

conforme ocorre quando se fala em "fraternidade". De acordo com a compreensão 

aqui exposta, ser solidário é sinônimo de agir em prol de um determinado fim que 

esteja de acordo com os anseios sociais.  

Portanto, quando se internaliza no processo a postura cooperativa em 

decorrência direta do objetivo constitucional de construção de uma sociedade 

solidária, se está sim vinculando as partes a um agir solidário. O que não significa, 

repita-se, que as partes deixem de querer "vencer" a causa, que abandonem por 

completo suas convicções e interesses, postura essa realmente romântica e utópica. 

O que se quer dizer é que, embora mantendo seus interesses próprios, a postura 

adotada pelas partes será a de correção, de boa-fé, de veracidade. Portanto, 

entende-se haver uma confusão entre o significado expressado pelo princípio da 

solidariedade, que, se fosse sinônimo de um sentimento de irmandade, talvez não 

se apresentasse compatível com postura processual. 

Neste sentido: 

A ideia de fraternidade, ainda que virtuosa, não se mostra suficiente para 
representar o vínculo caracterizador de uma sociedade que, pautada pelo 
pluralismo, cada vez mais compreende distintas e sortidas culturas. Mais do 
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que um sentimento fraternal - como exigi-lo? - é o respeito pela diferença 
que deve sobressair, possibilitando a coexistência pacífica das diversas 
concepções de vida [...]. Do mesmo modo, o ato beneficente, ou caritativo, 
permanece sempre como uma liberalidade, uma opção que diz respeito 
apenas à consciência, não se concebendo em termos de obrigação a não 
ser moral; ao passo que a solidariedade, nos termos invocados pelo 
constituinte, é um dever de natureza jurídica (MORAES, 2008, p. 240-241). 

  

Retomando o raciocínio, portanto, a cooperação não deriva nem pressupõe 

um agir fraterno , mas deriva e pressupõe um agir solidário. Portanto, duas 60

conclusões se impõem a respeito da temática: a) somente se tomará por verdade a 

ideia de que a cooperação processual não tem como base o estabelecimento 

constitucional do princípio da solidariedade enquanto se entender que solidariedade 

e fraternidade sejam expressões sinônimas; b) se, no entanto, compreende-se haver 

uma distinção entre ambas as expressões, e que desta distinção emerge o fato de 

que agir solidariamente não é nem uma liberalidade, nem um ato advindo de um 

sentimento de bondade, concebe-se que a cooperação processual seja reflexo da 

irradiação do princípio constitucional da solidariedade sob a normativa processual. 

Uma leitura democrática da cooperação processual leva à compreensão de 

que se trata de uma postura participativa, pautada na estabilidade do contraditório e 

na "não surpresa", de maneira que todos os participantes da relação possam influir 

na decisão e no seu cumprimento, expondo um perfil absolutamente vinculado à 

boa-fé objetiva. No âmbito processual, frente ao acolhimento de um perfil 

constitucional de processo a boa-fé induz comportamentos pautados na proteção da 

confiança e na cooperação (boa-fé e cooperação estimulam-se reciprocamente) dos 

sujeitos do processo, vendando, por exemplo, o emprego de táticas que tenham 

como único objetivo procrastinar a marcha do procedimento (THEODORO JR., 

NUNES, BAHIA, PEDRON, 2015). 

Ainda explorando as implicações do dever de cooperação processual, podem 

ser vislumbrados enquanto deveres anexos a estes, os de prevenção, 

esclarecimento, assistência das partes e consulta das partes acerca dos pontos 

fáticos e jurídicos que permeiam a demanda. Assim, as partes devem ser informadas 

a respeito dos ônus às quais estão sujeitas enquanto participantes da relação 

processual, como, por exemplo, a necessidade de fazer prova de suas alegações.  

 No sentido de enriquecer o debate: "― Muitos analistas da Revolução Francesa são unânimes: a 60

fraternidade é o ―parente pobreǁ entre os três conceitos. O filósofo francês Etienn Vacherot escreve, 
em 1860, Liberdade e igualdade são princípios, enquanto fraternidade é apenas um 
sentimento‘ (citado conforme Munoz-Dardé, 1998, p. 153)" (ZOLL, 2007, p. 42) 
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 Devidamente esclarecidas, nasce para as partes a potencialidade de 

obtenção de decisões construídas mediante o contraditório e livres de obscuridade. 

Há também um dever de prevenção que possibilita às partes o suprimento de 

eventuais deficiências em suas postulações. São exemplos de aplicação do dever 

de prevenção o esclarecimento de pedidos obscuros e a adequação do pedido à sua 

concreta situação. Nesta mesma sistemática, sempre que possível, também deve o 

juiz providenciar a remoção de quaisquer obstáculos que possam impedir as partes 

de exercerem suas faculdades processuais (THEODORO JR., NUNES, BAHIA, 

PEDRON, 2015). 

Finalmente, no intuito de encerrar o presente tópico, mencione-se ainda a 

possibilidade de evolução para uma cultura de prevenção de processos, até mesmo  

de prevenção de litígios. Quer dizer, solucionar de maneira consensuada um litígio 

ainda é solucionar um litígio, havendo, ainda, etapas anteriores, que são: o não 

surgimento de uma lide processual e o não surgimento do próprio conflito. 

Quanto à prevenção da instauração de lides processuais, observe-se que na 

França, após extensos desenvolvimentos de modernização da justiça e do processo, 

o processo civil francês tornou-se fluído a partir de duas iniciativas: a da 

incorporação entre as funções a serem desempenhas pelo juiz, da função de 

conciliar as partes e da instituição da figura do conciliador em todos os órgãos 

judiciais, figura esta que atua, inclusive, preventivamente, ou seja, buscando evitar a 

instauração da relação processual. Esta modalidade de justiça, menos solene e mais 

próxima das questões cotidianas é chamada na doutrina francesa de "justiça de 

proximidade" (THEODORO JR et al,  2015). 

O Brasil, harmonizado a este fenômeno e, em decorrência do 

desenvolvimento de uma corrente socializadora a partir do final da década de oitenta 

e início da década de noventa, o internalizou também entre as preocupações da 

moderna processualística com o incremento de novos métodos de solução de litígios 

a par dos já existentes. Tal conjuntura, ao menos em tese, tende a qualificar a ação 

pública, promover uma maior aceitação das decisões judiciais mediante a abertura 

democrática do Poder Judiciário, bem como, sua consequente aproximação do 

cidadão, naquilo que se convencionou chamar no início do século XXI de Estado 

mediador (THEODORO JR et al,  2015).  
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Nesta linha segue o novo código de processo civil , incentivando a busca de 61

soluções consensuais de conflitos e inclusive a prevenção da utilização de 

mecanismos processuais (THEODORO JR et al,  2015). Neste sentido são os 

incentivos pela realização de conciliações ou mediações pré-processuais, ou seja, 

antes mesmo de haver um processo distribuído. 

Ao mencionar, em seu art. 3, § 3º que os métodos consensuais de solução de 

conflitos devem ser estimulados "inclusive no curso do processo judicial", o código 

de processo civil autoriza uma interpretação a contrário sensu da qual é possível 

extrair que fora do âmbito processual também deva haver este mesmo estímulo. Ou 

seja, tanto enquanto mecanismos pré-processuais tais práticas devem ser 

estimuladas e (porque não?) quanto de maneira preventiva à própria existência de 

litígio, ou seja, mediante o fomento de uma cultura de solidariedade, ou cultura da 

paz . 62

Neste sentido, convém lembrar a menção realizada no primeiro capítulo a 

respeito das medidas de empoderamento comunitário e do fomento de uma cultura 

de direitos humanos e de comunicação construtiva que possibilite a prevenção do 

estabelecimento de relações conflituosas. Estas perspectivas vêm sendo 

consideravelmente discutidas e fomentadas enquanto componentes da política 

pública judiciária a exemplo das já aludidas ações do Conselho Nacional de Justiça 

neste sentido. 

 Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. 61

§ 1o É permitida a arbitragem, na forma da lei. 
§ 2o O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. 
§ 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 
estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive 
no curso do processo judicial (BRASIL, 2015).

 A respeito do estímulo a uma cultura da paz, mencionem-se as ações promovidas pela UNESCO 62

neste sentido. Conforme informações extraídas da página virtual da UNESCO (sem grifo no original, 
2017): O estabelecimento de uma cultura de paz e desenvolvimento sustentável estão no cerne do 
mandato da UNESCO. A capacitação e a pesquisa em desenvolvimento sustentável estão entre as 
prioridades, assim como a educação em direitos humanos, competências para as relações pacíficas, 
boa governança, memória sobre o Holocausto, prevenção de conflitos e construção da paz [...] A 
UNESCO sugere alguns sites e ideias para lidar com a solução de conflitos. Algumas sugestões 
incluem treinamento para professores e jovens estudantes. Por exemplo, em dezembro de 2008, o 
setor de Ciências Humanas e Sociais da UNESCO no Brasil, realizou o primeiro exercício de 
sistematização de experiências do programa Abrindo Espaços: educação e cultura para a paz – 
programa de inclusão social de abertura das escolas nos finais de semana, oferecendo a jovens e à 
comunidade atividades artísticas, esportivas e de lazer. Além disso, publicou uma coleção de oito 
livros que, além das referências metodológicas e conceituais do programa, contêm também um guia 
passo a passo para a sua implantação e dois manuais para professores convidando a cultivar a paz 
em sala de aula e praticar a não violência por meio de jogos pedagógicos ou pelo uso de algumas 
atividades.
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Desta forma, tanto a adoção de medidas tendentes à prevenção de litígios 

quanto a cooperação enquanto postura solidária para a construção de soluções 

legítimas  são formas de irradiação do princípio constitucional da solidariedade, 

irradiação esta que, conforme demonstrado, deve se expandir de maneira especial 

sobre as relações inter-privadas. 

O estímulo a tais práticas, seja por meio do trabalho executado pelo 

legislador, a exemplo da edição do novo código de processo civil, seja por meio de 

projetos, ações ou programas sociais com foco na construção de uma cultura da paz 

são formas de efetivação da função promocional do Direito já que é um dos objetivos 

do Direito brasileiro a construção de uma sociedade solidária. Ou seja, o Direito 

estabelece objetivos e ele mesmo os promove, utilizando-se, para isso, de toda a 

gama de ferramentas de que dispõe, sejam elas processuais ou não.  

A construção de uma cultura da paz também é tarefa a ser implementada pelo  

Direito, não necessariamente recorrendo à via processual para tanto, mas 

especialmente mediante fomento de uma cultura de pacificação, de ajuda mútua e 

de cooperação. Em outras palavras, é chegada a hora de abandonar a percepção de 

que o Fórum, o Juiz, o advogado, e, enfim, todo o aparato jurídico estatal (e/ou 

privado) está à disposição da sociedade para litigar, para conflitar, oprimir, 

problematizar. Não há mais espaço, no constitucionalismo contemporâneo, para que 

o Poder Judiciário e os operadores do Direto como um todo sejam percebidos 

enquanto ameaças: "vou lhe processar", "fale com o meu advogado". O Direito não 

pode, portanto, ser reduzido a um mecanismo de legitimação da vingança. 

É hora de construir uma nova cultura jurídica, promocional, cooperativa, 

solidária, na qual todo o ferramental jurídico seja empregado no alcance de um único 

fim: a paz. 

O capítulo seguinte seguirá tratando da questão da solução de conflitos, desta 

vez, no entanto, efetuando a análise dos mecanismos de desjudicialização de 

conflitos e das diferentes espécies de lides: as lides processuais e as lides 

sociológicas. A relação entre a função exercida pelos cursos de direito no que tange 

ao acesso aos mecanismos de pacificação social será o elo de ligação entre os dois 

grandes temas que formam o problema de pesquisa aqui investigado, quais sejam, a 

construção de uma cultura da paz e da solidariedade e o ensino do Direito. 
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3 OS MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A SUA CONCEPÇÃO 

CONTEMPORÂNEA NO ESTADO CONSTITUCIONAL SOLIDARISTA 

BRASILEIRO 

    "Com relação às grandes aspirações  dos homens de boa 
vontade, já estamos demasiado atrasados. Busquemos não aumentar esse atraso 
com nossa incredulidade, com nossa indolência, com nosso ceticismo. Não temos 

muito tempo a perder." 

Norberto Bobbio, A Era dos Direitos, p.64 

Retomando o que já foi explorado de maneira mais sintética no primeiro 

capítulo (subtítulos 1.3 e 1.4) o presente capítulo tem como objetivo específico 

aprofundar a investigação dos mecanismos de pacificação social. Também é objetivo 

deste capítulo introduzir à pesquisa a investigação a respeito dos cursos de Direito e 

da sua função no que tange ao acesso à ordem jurídica. 

Para desenvolver o tema proposto da maneira mais completa possível (e de 

acordo com aquilo a que se propõe a presente tese), inicialmente será realizada a 

distinção entre o acesso aos mecanismos de solução de conflitos e o acesso ao 

Poder Judiciário. Conforme se verá, tratam-se de situações que podem ser 

equivalentes, mas que não o são necessariamente. 

Há também outra questão que se insere na temática que diz respeito às 

diferentes espécies de lides com as quais o operador do Direito se depara: as lides 

processuais e as lides sociológicas. Apresentando características distintas, o 

adequado tratamento de cada uma destas espécies de lide, também se diferencia. 

Em tempo: há a oferta de uma formação, em termos jurídicos, para o tratamento das 

lides sociológicas? Esta reflexão será objeto do primeiro tópico deste capítulo. 

Em seguida, os mecanismos extrajudiciais de solução de conflitos serão 

analisados, momento no qual se retoma o questionamento: há a oferta de uma 

formação em termos jurídicos para a atuação extrajudicial? Tais questões 

encontrarão suas respostas ao longo desta pesquisa. 

Os tópicos 3.3 e 3.4 serão responsáveis por traçar a conexão entre os temas, 

"solução de conflitos" e "ensino do Direito", conexão esta que, inicialmente, abordará 

qual a função desempenhada pelos cursos de Direito. Por fim, encerrando este 

capítulo e implementando o nexo com o próximo, será realizada a abordagem da 
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necessidade de uma formação jurídica em moldes solidários. Esta abordagem 

pretende demonstrar que o acesso à ordem jurídica justa nos moldes 

contemporâneos prescinde de uma formação que envolva não apenas a capacidade 

de litigar, mas, sobretudo, envolva a capacidade de criticar, questionar, interpretar, e 

solucionar conflitos a partir das ferramentas mais eficazes das quais o ordenamento 

jurídico dispõe. Ou seja, conforme será visto, esta formação precisa abarcar o fato 

de que nem sempre esta solução estará em uma decisão a ser buscada no Poder 

Judiciário. 

3.1 Pacificação de Conflitos e Acesso ao Poder Judiciário - primeiras 

distinções teóricas: lides sociológicas e lides processuais  

Popularmente, quando se fala em "acessar a Justiça", ter "acesso à justiça", 

ou quaisquer outras expressões equivalentes, o que se quer dizer normalmente é 

algo como "ir ao Poder Judiciário", "entrar com um processo", "processar alguém". 

Isso ocorre em razão de ser comum confundir a ideia de justiça com a ideia de 

prestação jurisdicional estatal. 

Entre os operadores do Direito, no entanto, permitir tal confusão é um 

equívoco de grandes implicações. Isto porque se trata de fazer de duas situações 

distintas, embora relacionadas, uma só. Assim é que alcançar uma solução justa 

para um conflito não pressupõe necessariamente o acesso ao Poder Judiciário. Uma 

simples consulta com um profissional competente, uma conversa entre os 

conflitantes acompanhada de um capacitado apaziguador, o adequado acesso aos 

serviços cartoriais, tudo isso pode ser o suficiente para que se alcance a tão 

almejada justiça. Portanto, para o operador do Direito esta compreensão é mais do 

que importante, é fundamental. Além disso, é necessário esclarecer que existem 

duas espécies de lides que buscam solução às portas do Judiciário: a lide 

processual e a lide sociológica. Porém, como se verá, o Poder Judiciário somente 

consegue solucionar (quando muito) a primeira delas. 

A busca pela concretização de direitos, embora já provocasse investigações 

anteriores, eclodiu em termos de pesquisa no pós-guerra, a partir da consagração 

dos direitos sociais e econômicos. A partir disso, o acesso à justiça passou a ser 
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percebido enquanto condição elementar para o alcance dos demais direitos, já que, 

em não havendo mecanismos capazes de fazer respeitar a consagração dos direitos 

sociais e econômicos estes não deixariam de ser mais do que meras declarações 

políticas (SANTOS, 1999). É preciso ratificar também que o direito insculpido no art. 

5º do texto constitucional não restringe seu alcance a um acesso formal aos órgãos 

judiciários, mas assegura um acesso substancial à uma ordem jurídica justa. 

Tampouco, não se trata apenas de uma prestação de serviços "por meio de 

processos", mas também de socorros outros, por vezes de uma simples orientação 

jurídica ou de um mero fornecimento de documentos (WATANABE, 2012).  

Logo, não se pode reduzir o acesso à ordem jurídica somente ao acesso ao 

Poder Judiciário e, quando este acesso se der perante este órgão, também não se 

pode reduzir os serviços judiciários somente aos serviços processuais. Muitas vezes 

uma simples orientação ou informação já será o suficiente para que o provimento 

buscado seja alcançado (WATANABE, 2012). 

Destaque-se, também, que nos países desenvolvidos, o contexto de acesso à 

justiça é fruto de um processo histórico, contínuo, gradual e cumulativo de afirmação 

de direitos. Inicialmente, foram afirmados os direitos civis ou individuais, em seguida 

os direitos políticos e, por último, os direitos sociais, sendo que cada uma destas 

etapas foi antecedida pela consolidação dos direitos da etapa anterior. No Brasil, o 

processo de afirmação de direitos vem ocorrendo de maneira absolutamente 

distinta. É na mesma conjuntura histórica e concomitantemente que se afirmam 

todos os direitos: civis, políticos, sociais e coletivos. Destarte, o desafio posto para a 

concretização dos direitos no Brasil, são absolutamente maiores. Além disso, nos 

países desenvolvidos há uma preocupação com a manutenção do padrão de 

garantia de direitos e de sua eficácia. Já no Brasil, não há um problema de 

manutenção, mas de alcance de algo que ainda não foi realizado, ou seja, de 

consolidação da cidadania, por meio do acesso ao Poder Judiciário (CAMPILONGO, 

2010). 

Existe ainda outro enfoque do acesso aos mecanismos de solução de 

conflitos merecedor de menção que é a dimensão da experiência enquanto 

fundamento para a legitimidade deste acesso. Ou seja, não basta querer justiça, é 
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necessário que esta justiça que se quer seja efetivamente experienciada . As 63

decisões judiciais, portanto, devem afetar regularmente o cotidiano dos cidadãos 

para que possam ser consideradas legítimas. Além disso, é preciso pensar não 

somente na questão do acesso aos mecanismos jurisdicionais disponíveis, mas 

(paradoxalmente falando) também na diminuição deste acesso. Além de abrir a porta 

para o recebimento de demandas o Judiciário deve administrar o acesso a tais 

demandas, ou seja, o Poder Judiciário concorre com outras instâncias, muitas vezes 

ignoradas pelos juízes e advogados. Em suma, promover o acesso à justiça 

demanda a abertura das portas do Poder Judiciário, mas esta não é a única 

estratégia possível (FALCÃO, 2010).  

As portas do judiciário também podem ser "fechadas", já que existem outros 

meios de alcance de soluções. Este enfoque abre caminho para a reflexão a 

respeito das instâncias que "concorrem" com o Poder Judiciário no sentido de que 

também são capazes de efetivar o alcance da justiça para situações concretas. 

Ademais, há que se pensar em categorias intermediárias, que se situem entre o 

conflito e o Poder Judiciário, como por exemplo, as câmaras de mediação e 

conciliação privadas. Isto tudo sem consignar a possibilidade de medidas que evitem 

o próprio surgimento do conflito, conforme já reportado anteriormente. 

Conforme pontuado no primeiro capítulo, a compreensão de acesso à ordem 

jurídica que aqui se desenvolve supera os limites da prestação ofertada pelo Poder 

Judiciário. Trata-se da possibilidade de acesso a variadas instâncias de prestação 

de serviços capazes de alcançar o ideal de justiça substancial. Além disso, há que 

se efetuar a distinção entre as espécies de lide que demandam uma resposta do 

Poder Judiciário: as lides processuais e as lides sociológicas. 

O Poder Judiciário trata da conflituosidade social de maneira indireta, ou seja, 

buscando solucionar o objeto da lide. Ocorre que o objeto da lide não 

necessariamente será idêntico ao objeto do conflito. O Poder Judiciário se limita a 

resolver os limites da lide processual, ou seja, aquilo que se encontra subsumido ao 

processo, não podendo, portanto, decidir citra, extra ou ultra petita. O juiz não pode 

decidir de maneira diversa daquela que foi solicitada, estando também limitado à sua 

 Também nesta ordem de ideias menciona Luiz Fux (1998, p. 5) que: "Modernamente, tem-se a 63

adequação da lei aos valores sociais da comunidade onde vai incidir como requisito de 'eficácia' da 
ordem jurídica. A sociedade deve 'Viver o direito e reconhecê-lo', através de uma adesão racional ou 
mesmo por meio de um "assentimento costumeiro", como o denominou Maurice Hauriou, para que 
seja 'formalmente válida e socialmente eficaz' a regra de direito".
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competência, ou seja, ao campo dentro do qual possui jurisdição. Fora as limitações 

de competência do juiz, o próprio conflito encontra limites quando processualizado: a 

lide processual é apenas uma parcela do conflito e não o conflito em si, ela nada 

mais é do que, a parcela de conflito que é levada ao conhecimento do juiz. O 

conflito, no entanto, envolve mais do que aquilo que é possível dar conhecimento ao 

juiz, haja vista, envolver interesses complexos das partes. Esta gama complexa de 

interesses extraprocessuais denomina-se  de lide sociológica (BACELLAR, 2012). 

Dito de outra forma, para que de fato ocorra a pacificação social é necessário 

que o conflito seja integralmente solucionado, ou seja, que a lide sociológica e a lide 

processual (se houver) sejam resolvidas. Portanto, não basta que aquela parte da 

lide que é levada ao processo por meio dos advogados seja solucionada quando os 

verdadeiros interesses das partes prosseguirem sem solução (BACELLAR, 2012). 

Neste ponto, já é possível perceber que quando, por exemplo, uma advogado 

volta todas as suas atenções para as questões de direito e para as questões 

processuais, ele dificilmente conseguirá dar conta do real conflito levado até ele. 

Ora, mas o advogado não tem o dever e nem sequer a competência para solucionar 

conflitos emocionais, familiares e afetivos, dirão alguns. De fato, não se quer dizer 

aqui que o advogado tenha este dever ou que seja capacitado para solucionar todo 

e qualquer conflito que lhe seja colocado, mas o que se quer mencionar sim, é que 

uma visão de conflito que considere apenas o enfoque processual compreende uma 

perspectiva absolutamente equivocada e reducionista.   

Portanto, e considerando que o enfoque da presente pesquisa é a formação 

jurídica dos profissionais do Direito, entende-se que esta percepção ampla de 

conflito, enquanto fato sociológico e não meramente processual, é absolutamente 

necessária para que seja possível realizar o encaminhamento adequado dos 

conflitos, mesmo que este encaminhamento envolva profissionais de outras áreas, 

(como por exemplo, profissionais da psicologia). Ou seja, para que se possa realizar 

a escolha do meio de solução de controvérsias mais adequado para o caso é 

necessário possuir uma visão do conflito como um todo. 

A respeito das lides sociológicas, denota-se que mediação é uma das formas 

de solução de conflito que mais claramente se volta para esta espécie de lide. Tanto 

é assim que na própria formação de mediadores oferecida pelo Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio Grande do Sul a diferenciação entre lide processual e lide 
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sociológica é bastante pontuada. E nos cursos de Direito, tem se ensinado a 

realização desta diferenciação? Conforme consta do Manual de Mediação Judicial 

(AZEVEDO et al.,  2015, p.  142, sem grifo no original) elaborado pelo Conselho 

Nacional de Justiça: 

Além do problema imediato que se apresenta, há outros fatores que pautam 
um conflito, tais como o relacionamento anterior das partes, as suas 
necessidades e interesses, o tipo de personalidade das partes envolvidas 
no conflito, os valores das partes e a forma como elas se comunicam. 
Muitos desses fatores considerados secundários por alguns 
operadores do direito estão, na verdade, na origem do conflito e, por 
isso, devem ser levados em conta na solução do problema.  

  

De fato, muitas vezes o operador do Direito, notadamente o advogado, 

entende que a sua melhor postura enquanto profissional é abraçar a defesa de seu 

cliente com todas as forças possíveis. E de fato, esta é uma postura profissional, 

mas isto não significa que para defender os interesses do seu constituinte o 

advogado não possa olhar nos olhos da outra parte e a tratar com a mesma 

seriedade e de forma a que o conflito se solucione também de maneira favorável à 

outra parte. Isto não significa um ato de traição ou de má-fé, e esta distinção é de 

extrema relevância. Por vezes, a postura do advogado em audiências de mediação 

expressa claramente o temor causado pelo desconhecimento de seu papel neste 

novo contexto compositivo.  

O advogado normalmente internaliza à sua cultura jurídica uma ideia de que o 

"bom" profissional ou o mais competente, é aquele que não permite que o seu 

cliente deixe de receber absolutamente tudo aquilo que entende ser seu por direito, 

quando na verdade, o melhor advogado é aquele que consegue realizar a justiça do 

caso concreto da maneira mais adequada, mesmo que para isso tenha que dar 

ouvidos à outra parte em lugar de esbravejar, mesmo que tenha que proporcionar 

tempo para que o cliente fale sobre os seus sentimentos com relação aos envolvidos 

no conflito, e, sobretudo, mesmo que para isso tenha que abrir mão da possibilidade 

de dizer que "ganhou" a causa. 

E este novo papel para o advogado  e para todos os demais operadores do 64

Direito é uma atribuição que deve ser construída culturalmente, especialmente 

 Neste sentido: "Corolário da ênfase a estes procedimentos é a exigência, especialmente dos 64

advogados, do domínio de técnicas mais apuradas de negociação, devendo ascender o 
direcionamento dos currículos acadêmicos para tal temática" (RANZOLIN, 2015, p. 167).
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mediante uma formação jurídica pautada na solidariedade social e com foco na 

pacificação. Vale retomar, inclusive, a já efetivada abordagem quanto aos conflitos 

construtivos e destrutivos. Esta capacidade de identificação das espécies de lide é 

essencial para a escolha do mecanismo mais adequado para a solução do conflito e, 

consequentemente, para uma condução construtiva do conflito. 

No sentido de adaptar a atuação dos advogados de acordo com as atuais 

demandas sociais, o novo Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do 

Brasil, do ano de 2015, dispõe expressamente que são deveres do advogado: 

"estimular, a qualquer tempo, a conciliação e a mediação entre os litigantes, 

prevenindo, sempre que possível, a instauração de litígios;", bem como "adotar 

conduta consentânea com o papel de elemento indispensável à administração da 

Justiça". (BRASIL, 2015) 

 Tais condutas, na esteira de ideias que aqui vêm sendo construídas 

demandam uma postura profissional capacitada para atuar em busca da melhor 

solução possível, não apenas processualmente, mas, sobretudo sociologicamente, 

posto que somente assim, o advogado estaria apto a cumprir a sua função 

indispensável à administração da justiça (e não à administração do Poder 

Judiciário). É este o foco que necessariamente deve permear toda a formação 

jurídica não somente dos futuros advogados, é bom frisar. A figura do advogado aqui 

é utilizada exemplificativamente por se tratar de uma categoria numericamente 

elevada (conforme se demonstrará no último capítulo, inclusive), mas uma formação 

jurídica para a pacificação seria benéfica para todos os profissionais da área jurídica 

e até mesmo para aqueles que sequer atuarão profissionalmente após a graduação 

em Direito. 

Por um longo período se atribuiu aos meios informais de solução de conflitos  

a chancela da primitividade, ou seja, o status de algo já superado enquanto 

mecanismos utilizados por sociedades menos desenvolvidas e tribais, de maneira 

distinta do processo judicial que esboçaria o avanço para uma sociedade civilizada. 

Porém, quando aquilo que se constrói falha, é sábio verificar no passado se não 

houve algo abandonado e que poderia ser resgatado para sanar os problemas do 

presente (WATANABE, 2005). Além deste certo preconceito cultural, outra situação 

que acaba por dificultar a consolidação destes meios é a formação acadêmica 
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oferecida aos operadores do Direito, formação esta que se volta integralmente para 

as soluções litigiosas de conflitos.  

A formação profissional na área jurídica é integralmente voltada para a 

atuação por meio do processo judicial e para a busca de uma sentença favorável, ou 

seja, busca-se sempre a prolação de um julgamento baseado naquilo que é 

considerado certo em detrimento do que é considerado errado. Este não é apenas o 

modelo de ensino ofertado pelas universidades brasileiras como também é o modelo 

de profissional requisitado pelo mercado para a assunção dos cargos de juiz, 

advogado, promotor, procurador, etc. A formação para a solução não-contenciosa é 

ofertada, salvo raríssimas exceções, apenas em cursos de pós-graduação. Há uma 

tendência, no entanto, de que este quadro comece a se modificar em um futuro 

próximo em razão das investidas legislativas neste sentido bem como em virtude da 

exigência de alguns setores do mercado por soluções mais ágeis e eficientes, a 

exemplo dos contratos internacionais, que frequentemente optam pela inserção de 

cláusulas de mediação ou arbitragem (WATANABE, 2005). 

O grande obstáculo que é necessário superar, não é demais reforçar, é a 

necessidade de uma mudança da mentalidade desenvolvida no ambiente acadêmico 

e que é reforçada no dia-a-dia forense. É preciso superar o preconceito por parte de 

magistrados que sentem seu poder ameaçado pelos meios alternativos, já que com 

a implementação destes, pessoas não pertencentes ao Poder Judiciário também 

terão o poder de solucionar conflitos. É necessário, especialmente, superar a falsa 

ideia de que conciliar é ato menos nobre do que julgar, já que a função primordial 

dos magistrados é pacificar conflitos com justiça, e não necessariamente sentenciar. 

Em síntese, é preciso transpassar a "cultura da sentença" fomentando no lugar dela 

a "cultura da pacificação" (WATANABE, 2005). 

O sociólogo Sergio Adorno, em fala a respeito das desigualdades de 

tratamento por parte do Poder Judiciário com relação às pessoas brancas e negras, 

também apontou a questão da formação dos magistrados. Para Adorno, a formação 

dos magistrados é excessivamente técnica, além do fato de que, buscando 

preservar a sua neutralidade, muitas vezes os magistrados alheiam-se 

completamente de seu entorno social e político. Por tais razões, as decisões 

judiciais, muito embora não possam e não devam envolver argumentos de ordem 
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pessoal e moral, acabam por também não considerar as circunstâncias concretas e 

sociais de cada caso (ADORNO, 2010). 

 Um dos caminhos apontados por Adorno como uma possibilidade de melhora 

seria o estabelecimento de um maior diálogo entre os magistrados e outros 

membros da sociedade. O autor relata, inclusive, enquanto fruto de suas pesquisas, 

o incomodo dos próprios juízes com o fato de que, nas condições atuais, possuem 

tarefas para as quais dificilmente darão uma resposta satisfatória. Outro caminho 

apontado pelo sociólogo seria a já referida mudança na formação destes 

profissionais. Uma formação menos tecnicista e mais voltada para a compreensão 

da função política e social da tomada de decisões seria uma alternativa a este 

distanciamento entre Poder Judiciário e sociedade civil (ADORNO, 2010). Esta 

questão da formação dos perfis profissionais, como se percebe, vem fomentando 

intensos debates na comunidade acadêmica. 

Trata-se, deste modo, de adequar o ensino ofertado aos operadores do 

Direito, independente da função que será exercida, à ideia de justiça que se 

pretende consolidar em um Estado Constitucional Solidarista. Não se quer dizer que 

as carreiras jurídicas tais como a advocacia ou a magistratura tenham perdido a sua 

razão de ser ou que mereçam perder. Antes pelo contrário, tais profissões possuem 

destacada relevância social e por isso merecem ser remodeladas para que esta 

relevância não seja ameaçada. É necessário, portanto, revisitar a formação jurídica 

dos profissionais do Direito para que estes sigam exercendo a sua função 

promocional da construção de uma sociedade solidária e no estabelecimento da 

cultura da paz.  

Na sequência da pesquisa, o tópico seguinte abordará os mecanismos 

disponíveis para a superação da "cultura da sentença", analisando o movimento de 

desjudicialização e a consequente implementação de mecanismos extrajudiciais de 

solução de conflitos. 
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3.2 Solução de Conflitos e Desjudicialização: a necessária superação da 

verticalidade do acesso à ordem jurídica  

A investigação em torno dos mecanismos de pacificação social nos moldes 

contemporâneos leva inevitavelmente ao estudo da desjudicialização de 

procedimentos. No Brasil, os últimos anos foram profícuos neste sentido, a exemplo 

da possibilidade recente de realização da usucapião por meio extrajudicial, do 

divórcio, entre outros. Cabe, portanto, analisar as razões deste movimento bem 

como a forma por meio da qual ele tem ocorrido no Brasil. No primeiro capítulo 

foram mencionados alguns dados com relação à crise que o Poder Judiciário vem 

enfrentando com relação ao excesso de litigiosidade. Convém retomar esta 

percepção, já que intimamente relacionada ao processo de desjudicialização.  

Inicialmente, importa referir a respeito da autoridade do Conselho Nacional de 

Justiça na coleta, análise e divulgação de relatórios capazes de revelar a realidade 

que permeia o Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça possui um departamento 

chamado "Departamento de Pesquisas Judiciárias" que desenvolve pesquisas com 

o intuito de dar a conhecer a realidade da função jurisdicional no Brasil. Este 

departamento realiza a análise dos problemas do Poder Judiciário de acordo com a 

conjuntura sociopolítico-econômica brasileira e fornece subsídios capazes de auxiliar 

na formulação da política judiciária. O resultado destas pesquisas podem ser 

acessados por exemplo, no relatório "Justiça em Números" (WATANABE, 2012). Ou 

seja, é a partir do conhecimento dos problemas que impedem a adequada prestação 

da justiça que o Conselho Nacional de Justiça define os passos a serem 

implementados pela politica pública judiciária nacional. 

Em termos de política pública judiciária o Conselho Nacional de Justiça 

dilatou o conceito de "acesso à justiça" na medida em que institucionalizou este 

acesso não somente enquanto acesso aos órgãos judiciários. Mais do que isso, a 

política do CNJ engloba nesta concepção o acesso à ordem jurídica justa na 

acepção de que todos aqueles que tenham algum problema jurídico (mesmo que 

não configure um conflito de interesses) merecem receber a atenção do Poder 

Judiciário. O Poder Judiciário, neste sentido, tem organizado a prestação de 
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serviços alternativos à espera pela sentença, tais como a mediação e a conciliação, 

as chamadas de "meios alternativos" de solução de conflitos (WATANABE, 2012). 

O objetivo por trás da implementação adequada desta política pública é a 

propalação de uma "cultura da pacificação" que deve ocupar o espaço da "cultura da 

sentença"  hoje vigente, conforme anteriormente citado. É também objetivo desta 65

política a inserção de um filtro de litigiosidade capaz de reduzir a excessiva carga de 

conflitos judicializada atualmente. No que se refere aos conflitos judicializados, 

entretanto, esta política também promove a celeridade, e uma menor utilização de 

redução de recursos e de procedimentos executivos auxiliando na solução do 

problema da morosidade do Poder Judiciário (WATANABE, 2012). 

Portanto, importa explicar que, embora na origem do Estado de Direito a 

prestação jurisdicional tenha sido monopólio exclusivo do Poder Público, atualmente 

há uma tendência no sentido de admitir que entidades privadas também se 

encarreguem da solução de determinados conflitos, a exemplo do juízo arbitral. 

Porém, esta delegação da função jurisdicional ainda é restrita a determinadas 

espécies de direitos, e ainda possui limitações, a exemplo do fato de que o juízo 

arbitral não possui meios de intervenção forçada no patrimônio do devedor, 

prerrogativa esta exclusivamente exercida pelo Poder Público (THEODORO 

JÚNIOR, 2015). Portanto, embora haja um início de relativização desta verticalidade 

do acesso à justiça, majoritariamente este acesso ainda se dá por meio da 

participação dos particulares junto à mecanismos estatais. 

A edição, no ano de 2010, da Resolução nº. 125 do Conselho Nacional de 

Justiça representou um passo decisivo na implementação de uma política nacional 

de tratamento adequado de conflitos. Esta resolução teve por base um estudo 

realizado pelo Departamento de Pesquisas Jurídicas que identificou, entre outras, as 

seguintes situações-problemas: a) o Poder Judiciário enfrenta, a nível nacional, uma 

acentuada conflituosidade e uma forte sobrecarga de processos, o que, 

consequentemente, gera uma crise que afeta tanto o seu desempenho quanto a sua 

credibilidade; b) esta crise possui ligação direta com a ausência de uma política 

pública de solução de conflitos adequada; c) a sentença judicial é o instrumento 

predominantemente utilizado pelo Judiciário para a resolução de conflitos o que, por 

sua vez, fomenta a chamada "cultura da sentença"; d) a agregação dos meios 

 Ambas expressões utilizadas pelo autor (WATANABE, 2012).65
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alternativos, notadamente dos consensuais, ao ferramental já disponível ao Poder 

Judiciário para o desempenho de suas funções auxiliaria na questão da redução das 

sentenças prolatadas, bem como na questão da utilização de recursos e no 

adequado cumprimento de decisões; e) sobretudo a incorporação destes métodos, 

propiciaria que as soluções fossem melhor adaptas à cada conflito já que suas 

especificidades seriam devidamente consideradas (WATANABE, 2012). Portanto, as 

medidas que estão sendo tomadas no sentido de uma modernização da atividade 

jurisdicional representam a reação do Estado frente a um quadro problemático de 

litigiosidade e ineficiência jurisdicional empiricamente verificado. 

É de profunda relevância pontuar que esta política pública de solução 

adequada de conflitos tem como objetivo primeiro o alcance de soluções adequadas, 

contando, para tanto, com a participação efetiva das partes, o que proporcionará a 

ambas a coexistência pacífica. Desta forma, a diminuição do volume de processos 

em trâmite será uma consequência deste trabalho e não o seu objetivo imediato 

(WATANABE, 2012). O que se pretende é incluir as partes na solução de seus 

próprios conflitos, de forma que a lide solucionada não seja apenas a processual, 

mas, sobretudo, a sociológica, o que efetivamente elimina o conflito e, portanto, 

satisfaz as expectativas dos litigantes. Trata-se da implementação de uma justiça 

democrática, ou seja, aberta à participação das partes enquanto sujeitos de direito e 

não meramente enquanto objetos processuais. 

A democratização da administração da justiça, cabe salientar, comporta dois 

vetores: um interno, que diz respeito aos mecanismos processuais e ao 

envolvimento democrático das partes, à simplificação dos atos e ao estímulo da 

conciliação. E um segundo vetor que tem como pressuposto a criação de serviços 

jurídicos e sociais que garantam a efetividade da tutela prestada, por exemplo, 

mediante a implementação de medidas educativas (em escolas, locais de trabalho, 

na mídia como um todo) que esclareçam os cidadãos a respeito do exercício dos 

seus direitos (SANTOS, 1999). Em termos de reformas da administração da justiça, 

ao lado das reformas internas da justiça há também o surgimento das alternativas, 

conforme anteriormente mencionado. A respeito deste assunto, explica Boaventura 

de Souza Santos (1999, p. 154): 

As reformas que visam a criação de alternativas constituem hoje uma das 
áreas de maior inovação na política judiciária. Elas visam criar, em paralelo 
à administração da justiça convencional, novos mecanismos de solução de 
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litígios cujos traços constitutivos têm grandes semelhanças com os 
originalmente estudados pela antropologia e pela sociologia do direito, ou 
seja, instituições leves, relativa ou totalmente desprofissionalizadas, por 
vezes impedindo mesmo a presença de advogados, de utilização barata, se 
não mesmo gratuita, localizados de modo a maximizar o acesso aos seus 
serviços, operando por via expedita e pouco regulada, com vista à obtenção 
de soluções mediadas entre as partes. Neste domínio é de mencionar a 
criação experimental dos centros de Justiça de bairro nos EUA e os 
conciliateurs em França. Em Portugal, algumas iniciativas no mesmo 
sentido no pós-25 de Abril não tiveram qualquer concretização [...]. Hoje, o 
florescimento internacional da arbitragem  e dos mecanismos conhecidos, 
em geral, por Alternative Dispute Resolution (ADR) são a manifestação mais 
concludente das transformações em curso nos processos convencionais de 
resolução de conflitos. 

  

No caso brasileiro as alternativas existentes (mediação, conciliação e 

arbitragem) não chegam ao extremo de impedir a participação de advogados, antes 

pelo contrário, há uma tentativa de inclusão destes profissionais e de ampliação de 

suas capacidades também para a utilização dos meios alternativos. No caso dos 

Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania - Cejusc's, que funcionam 

junto aos Fóruns, os mediadores e conciliadores não necessariamente possuem 

formação jurídica (possivelmente a maioria não possua), mas os advogados são 

estimulados a participar de todas as audiências de mediação e conciliação. Enfim, 

além dos meios alternativos já mencionados, cabe ainda alertar para a 

desjudicialização de muitos procedimentos que anteriormente eram encaminhados  

exclusivamente no âmbito do Poder Judiciário. 

A desjuridificação de determinadas situações é compreendida como a 

diminuição da pressão jurídica exercida sob determinados fatos. Esta diminuição 

pode ocorrer de três formas: pela deslegalização , pela informalização da justiça e, 66

finalmente, pela desjudicialização. Nas categorias de "informalização" e de 

"desjudicialização" estão as reformas no sentido da criação de instituições informais, 

desprofissionalizadas, que atuam na solução de litígios, tarefa antes exclusiva dos 

tribunais judiciais. A informalização e a desjudicialização apresentam-se, portanto, 

mediante a possibilidade de prevenção ou de solução de conflitos sem que para isso 

seja necessário recorrer a um provimento judicial (PEDROSO, 2003). 

A justiça alternativa ou informal privilegia as formas de justiça negociadas e 

consensuadas. Estes processos alternativos são fruto de uma movimentação  

 Apenas para não deixar em branco esta explicação, a deslegalização pode ocorrer de duas formas, 66

uma delas é quando a lei perde as suas qualidades (abstração, generalidade e durabilidade) em 
virtude da inflação legislativa e de outra forma ocorre a deslegalização quando a lei deixa de intervir 
em determinados comportamentos (PEDROSO, 2003).
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ideológica nascida nos anos 60/70 e que puseram sob questionamento a 

centralização jurisdicional da regulação social, colocando em evidência os modos 

informais e descentralizados, nos quais as partes são conclamadas a participar 

efetivamente da resolução dos seus conflitos. A origem desta filosofia é norte-

americana, sendo que a década de 60/70 foi de retomada do interesse pela justiça 

comunitária e, consequentemente, de constatação da improficiência dos 

mecanismos tradicionais diante de toda uma nova realidade desenhada pela 

sociedade de consumo em massa. Nasceu deste contexto o interesse no estudo dos 

meios comunitários de solução de conflitos, meios estes que atuam de forma mais 

simplificada e desburocratizada (PEDROSO, 2003). 

 A desjudicialização nasceu enquanto uma resposta para a incapacidade de 

resolução, por parte dos tribunais, às suas demandas. É uma tentativa de resposta 

também ao excesso de formalismo, ao custo e à necessidade de uma duração 

razoável dos processos. Essa desjudicialização é colocada em prática mediante a 

adoção de mecanismos de simplificação processual e de meios informais e não 

jurídicos para a resolução de determinados conflitos. Ocorre, também, mediante a 

delegação de competências para instâncias extrajudiciais ou mesmo para outras 

profissões capazes de gerir e resolver conflitos (PEDROSO, 2003). 

Além da criação de mecanismos novos, o "movimento ADR " também 67

introduziu nova aplicabilidade a mecanismos já conhecidos, a exemplo da 

arbitragem nas relações comerciais (já utilizada desde o século XVIII). No contexto 

das ADR's, a mediação, a conciliação e a arbitragem têm sido os métodos mais 

comumente utilizados. Todavia, existem ainda outros que normalmente são figuras 

híbridas, ou seja, compostas de dois ou mais métodos não jurisdicionais ou 

compostos da conjugação entre os modos jurisdicionais e os não jurisdicionais. É 

possível indicar como exemplo de métodos híbridos, a "mediação-arbitragem", 

procedimento no qual o mediador-árbitro inicialmente atua enquanto mediador e, em 

um segundo momento, caso a mediação não prospere, atua enquanto árbitro, 

resolvendo o conflito (PEDROSO, 2003). 

 Assim abreviados os chamados meios alternativos, ou Alternative Dispute Resolution, ou  ainda 67

Amicable Dispute Resolution (PEDROSO, 2003).
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Nos Estados Unidos os métodos alternativos são utilizados em diversos 

formatos a exemplo dos seguintes: o Mini-Trial , o Summary Jury Trial , os Court-68 69

Annexed Arbitrations  e a Moderated Settlement Conference . No Mini-Trial, as 70 71

partes elegem um terceiro imparcial, ou um conjunto de pessoas, sendo que os 

interessados manifestam, para esta(s) pessoa(s) as suas razões em um 

procedimento informal, confidencial e de fomento à negociação. O parecer emitido 

pelo terceiro(s) não é vinculante, a não ser que as partes assim o queiram 

(PEDROSO, 2003). 

A Moderated Settlement Conference consiste na forma híbrida de solução de 

conflitos que se realiza no início do processo judicial. Os advogados das partes 

apresentam a uma banca de terceiros (normalmente constituída por advogados), as 

posições de seus clientes. Esta banca avalia a situação apresentada e sugere 

soluções não vinculantes. O Summary Jury Trial ocorre da mesma forma, porém a 

banca é formada por jurados. Por fim, nos Court-Annexed Arbitrations o envio do 

caso para um árbitro, advogado ou mesmo a alguém que não atue profissionalmente 

na área é feito pelo próprio juiz (PEDROSO, 2003). 

O movimento ADR, portanto, não é heterogêneo, ou seja, congrega desde 

profissionais até movimentos comunitários na busca pela gestão eficiente e informal 

de conflitos, partindo do questionamento da centralidade dos meios judiciais em 

matéria de regulação de conflitos sociais. Importante referir também, quanto à 

desjudicialização, que esta ocorre também dentro do processo judicial, mediante a 

simplificação do processo e da sua maior informalidade. Também é considerada 

uma forma de desjudicialização o abandono de determinadas construções legais, ou 

seja, determinados litígios deixam de ser judicializáveis (por deixarem de possuir 

relevância para o Estado), a exemplo do que ocorre com a descriminalização de 

determinadas condutas (PEDROSO, 2003). 

Ainda dentro da análise da desjudicialização, destaque-se que este 

movimento possui uma tendência bastante destacada que é a configuração de 

novas profissões, a exemplo dos mediadores familiares, bem como a reconfiguração 

 Em tradução livre: Mini-Julgamento.68

  Em tradução livre: Julgamento Resumido/Breve com Jurados69

 Em tradução livre: Arbitragem Anexa ao Tribunal.70

 Em tradução livre: Conferência Moderada de Decisão/Ajuste.71
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de profissões já existentes, como, por exemplo, a dos notários e dos oficiais 

registradores. Estes profissionais recebem novas competências, ampliando a sua 

capacidade de atuação para o âmbito da resolução de conflitos (PEDROSO, 2003). 

Por fim, a questão da prevenção de conflitos não escapa à análise da 

desjudicialização: 

Por último, saliente-se a regulação dos conflitos sociais através da 
prevenção dos litígios com recurso a divulgação de informação jurídica 
através de autoridades administrativas estaduais ou independentes de 
regulação social ou económica ou, ainda, de “novas” instâncias de 
informação jurídica e/ou de resolução de litígios mais ou menos formais e 
mais ou menos profissionalizadas (do direito ou de outras áreas) 
(PEDROSO, 2003, p. 74-75). 

           

Portanto, uma análise completa do acesso à justiça não pode descuidar de 

investigar também a prevenção de conflitos, da mesma forma que uma formação 

jurídica que se pretende capaz de preparar plenamente o operador do Direito, 

também não pode se alhear a esta questão. 

   O acesso aos mecanismos formais de solução de litígios pode ser descrito 

de acordo com a "pirâmide da justiça" que demonstra visualmente o modo como as 

relações sociais litigiosas são administradas. A base desta pirâmide demonstra a 

potencialidade dos conflitos e o topo representa os conflitos que podem ser 

resolvidos por meio de um provimento judicial (PEDROSO, 2003). 

  A pirâmide da justiça é representada pela figura: 
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!  
Fonte: PEDROSO  (2003, p. 83). 72

  

Perceptível, portanto, que as decisões judiciais representam uma parcela 

reduzida diante das possibilidades que a ordem jurídica oferece. Precisamente no 

cenário brasileiro é possível verificar uma série de medidas que foram e estão sendo 

paulatinamente implementadas em busca desta maior democratização e 

desburocratização do acesso à justiça. Vejam-se alguns exemplos destes esforços. 

A Lei nº. 9.307 de 23 de setembro de 1996 instituiu a arbitragem no Brasil, dispondo 

que as pessoas que possuem capacidade para contratar podem se utilizar da 

arbitragem para resolver seus litígios em torno de direitos patrimoniais disponíveis, 

incluída entre os possíveis utilizadores deste meio, a administração pública direta e 

indireta (BRASIL, 1996). 

 Conforme informações do autor João Pedroso (2003, p. 83): a pirâmide da justiça (ou do sistema 72

integrado da resolução de litígios) adaptado de Wouters e Van Loon, 1991: 23; Santos et al., 1996: 50 
e Dufresne, 1993. 
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 A arbitragem é um meio heterocompositivo  de solução de conflitos, ou seja, 73

é uma forma de resolução que conta com a participação de um terceiro, imparcial, 

que irá decidir a lide. Trata-se de um meio de composição já a tanto tempo utilizando 

que remonta até mesmo à antiguidade. No direito brasileiro a arbitragem, já estava 

prevista no Código Civil de 1916, sob o nome de "compromisso", como uma forma 

indireta de pagamento, mas que não ganhou grande reconhecimento enquanto meio 

de solução de conflitos, pois o Código de Processo Civil vigente à época exigia a 

homologação judicial do laudo arbitral, o que colocava o Poder Judiciário na posição 

de "segundo grau de jurisdição" frente à arbitragem (SCAVONE JR., 2014). 

Este quadro se modificou em 1996, com a entrada em vigor da lei 9.307/1996, 

que excluiu a necessidade da homologação judicial do laudo arbitral, alçando, assim, 

os poderes decisórios do árbitro a um patamar equivalente ao dos poderes 

decisórios juiz, bem como equiparando a sentença arbitral a uma sentença judicial, 

inclusive passível de execução enquanto título executivo judicial . Em síntese, a 74

arbitragem pode ser descrita enquanto meio privado e alternativo passível de 

utilização para a resolução de conflitos envolvendo direitos patrimoniais e 

disponíveis (SCAVONE JR., 2014). 

No Estado do Rio Grande do Sul, os Tribunais de Mediação e Arbitragem - 

TMA estão espalhados por diversos municípios. Interessante notar que na própria 

página  virtual do TMA/RS estão disponíveis inúmeras mensagens buscando 75

esclarecer a respeito das atribuições deste tribunal e de sua proximidade com a 

comunidade. Inclusive muitos destes esclarecimentos são dirigidos aos advogados 

em uma clara tentativa de conclamá-los à utilização deste tribunal alternativo. Existe, 

inclusive uma cartilha  disponível para download dirigida aos advogados que 76

explica, entre outras questões, a relevância da orientação jurídica prestada por 

profissionais no sentido de esclarecimento das partes quantos aos seus direitos e 

quanto aos mecanismos disponíveis para a sua efetivação, além de vídeos que 

 Já os meios "autocompositivos" são aqueles nos quais as partes são auxiliadas a chegar, elas 73

mesmas, a uma solução.

 "Art. 18. O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou 74

a homologação pelo Poder Judiciário." (BRASIL, 1996)

 Disponível em: <http://www.tmars.org.br>. Acesso em: 23.01.2018.75

 Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/104622034/CARTILHA-ADVOGADOS-2012>. 76

Acesso em: 23.01.2018.

https://pt.scribd.com/document/104622034/CARTILHA-ADVOGADOS-2012
http://www.tmars.org.br
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demonstram a participação dos advogados junto aos TMA's. O caráter comunitário 

dos TMA's também é claramente perceptível já na logomarca do site, que traz os 

dizeres "Justiça Comunitária, Cidadania em Ação". Ainda no espaço virtual dos 

TMA's  observa-se o convite para que a comunidade participe do Tribunal inclusive 

na condição de árbitros e mediadores. 

O Novo Código de Processo Civil ,como fora antes mencionado, também 77

privilegia a utilização dos meios alternativos, tais como a mediação e a conciliação, 

além de mencionar expressamente a possibilidade de utilização da arbitragem. 

Apenas no sentido de relembrar a abordagem já realizada no primeiro capítulo, a 

mediação é indicada para os conflitos nos quais as partes envolvidas tenham 

relações persistentes, por exemplo, nos conflitos familiares ou mesmo entre 

empresários que mantenham relações empresariais contínuas. A conciliação é 

indicada para o tratamento de conflitos entre pessoas que não mantenham relações 

contínuas.  

Em ambos os casos, a decisão é tomada pelas partes, o mediador ou 

conciliador apenas auxilia na percepção da situação, de forma muito sutil na 

mediação e de maneira mais proativa na conciliação, podendo, nesta última 

modalidade, efetuar sugestões. Na arbitragem, assim como em um processo judicial, 

a decisão é tomada por um terceiro, seja ele o árbitro ou o juiz, o que distingue 

fundamentalmente, estas quatro formas de resolução de conflitos. Por tais razões a 

mediação e a conciliação são métodos autocompositivos, enquanto que a 

arbitragem e a decisão judicial são heterocompositivas, pois o poder decisório das 

partes, nestes dois últimos casos, é transferido a um terceiro. 

A mediação realizada pelo Poder Judiciário é uma das modalidades 

permitidas por lei, mas não é a única. Além dela, há a possibilidade da realização de 

mediações privadas, ou seja, sem interferência por parte do Estado. A lei nº. 13.140 

de 26 de junho de 2015 dispõem sobre a mediação privada enquanto meio 

autocompositivo de solução de controvérsias. De acordo com esta lei, a mediação é 

a atividade técnica realizada por um terceiro imparcial escolhido ou ao menos aceito 

 Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. 77

§ 1o É permitida a arbitragem, na forma da lei. 
§ 2o O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. 
§ 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 
estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive 
no curso do processo judicial (BRASIL, 2015).
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pelas partes e que, sem poder decisório, presta auxílio na identificação e no 

desenvolvimento de soluções (BRASIL, 2015-b). 

O procedimento da mediação é orientado, entre outros princípios, pela 

informalidade, confidencialidade, autonomia da vontade das partes, imparcialidade 

do mediador e busca pelo consenso. Podem ser objeto de mediação aqueles 

conflitos que envolvam direitos disponíveis, capazes de ser transacionados. Há a 

possibilidade de inserção em contratos, da cláusula de mediação, de forma que 

havendo um conflito futuro, a primeira medida a ser implementada na busca pela 

solução será o comparecimento das partes à uma reunião de mediação. Qualquer 

pessoa capaz, que tenha capacitação para mediar e que seja considerada de 

confiança pelos mediandos pode atuar enquanto mediador extrajudicial 

independente de fazer parte de qualquer conselho ou associação profissional. Os 

advogados ou defensores públicos são sempre bem-vindos às sessões de 

mediação, de forma que se um dos mediandos comparecer acompanhado de 

advogado, o procedimento é suspenso até que os demais mediandos também 

estejam assistidos (BRASIL, 2015-b). 

Entreveja-se, desta forma, que o cotidiano dos operadores do Direito foi 

abalado pela entrada em vigor destas novas possibilidades de composição de 

conflitos, a exemplo das hoje perceptíveis câmaras privadas de mediação. Não raro, 

atualmente, são ofertados cursos de capacitação para a mediação e conciliação 

extrajudicial, cursos estes que destacam a capacidade de atuação profissional em 

um mercado ainda pouco explorado. De fato, é uma cultura que começa a tomar 

forma, mas que, aparentemente ainda não foi absorvida pelos bancos acadêmicos, 

pois se assim fosse, não haveria sentido na oferta destas modalidades de 

capacitação para aqueles que já atuam enquanto profissionais do Direito. 

Além da instituição destes mecanismos privados de solução de conflitos, a 

desjudicialização de alguns procedimentos também impactou na maneira como a 

prestação jurisdicional ocorre atualmente. Exemplo disso é o procedimento da 
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usucapião que, a partir da entrada em vigor do novo código de processo civil  78

passou a ser passível de realização extrajudicial, mediante processamento junto ao 

cartório do registro de imóveis da comarca onde se situar o imóvel (BRASIL, 2015). 

Antes disso, já no ano de 2007, a lei nº. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 

alterou o código de processo civil introduzindo novas possibilidades de solução 

extrajudicial de questões que antes somente poderiam ser operacionalizadas 

perante o Poder Judiciário. Assim, o inventário e a partilha de bens de herdeiros 

concordes, capazes e devidamente representados por advogado, passou a ser 

passível de realização por meio de escritura pública, servindo esta como título hábil 

para o registro imobiliário. Esta mesma lei também instituiu a possibilidade de 

realização de separação e divórcio consensuais quando não houver filhos menores 

ou incapazes. Neste caso, inclusive, a escritura independe de homologação judicial 

e configura título hábil para registro tanto junto ao cartório de registro civil quanto 

junto ao cartório de registro de imóveis (BRASIL, 2007). Logo, tais modificações 

demonstram um movimento, talvez lento, mas que vem sendo contínuo, de abertura 

das formas de prestação jurisdicional para uma maior participação dos particulares. 

Se o Estado deve ou não deter o monopólio da administração da justiça, é 

questão de alta complexidade. O que se pode afirmar nesta perspectiva é que, da 

forma como este monopólio é exercido atualmente, não há mais sustentabilidade. 

Ou seja, é uma pretensão irrealizável conforme inúmeras pesquisas têm revelado.  A 

justiça enquanto monopólio estatal é ineficaz. Sendo o Estado o detentor da força de 

coerção legítima, será ele o coordenador do sistema, mas há a necessidade de um 

sistema negociado, pois o Estado não sendo onipresente não consegue controlar a 

tudo e a todos o tempo todo (FALCÃO, 2010).  

 Art. 1.071.  O Capítulo III do Título V da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros 78

Públicos), passa a vigorar acrescida do seguinte art. 216-A: (Vigência) 
Art. 216- A.  Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de 
usucapião, que será processado diretamente perante o cartório do registro de imóveis da comarca 
em que estiver situado o imóvel usucapiendo, a requerimento do interessado, representado por 
advogado, instruído com: 
I - ata notarial lavrada pelo tabelião, atestando o tempo de posse do requerente e seus antecessores, 
conforme o caso e suas circunstâncias; 
II - planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de 
anotação de responsabilidade técnica no respectivo conselho de fiscalização profissional, e pelos 
titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel 
usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes; 
III - certidões negativas dos distribuidores da comarca da situação do imóvel e do domicílio do 
requerente; 
IV - justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a continuidade, a 
natureza e o tempo da posse, tais como o pagamento dos impostos e das taxas que incidirem sobre o 
imóvel (BRASIL, 2015).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6015consolidado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6015consolidado.htm%23art216a
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Por conseguinte, a incorporação dos meios alternativos de desjudicialização 

dos procedimentos são tentativas de tornar o acesso à justiça mais eficaz. Mas para 

que isso ocorra, se faz necessária uma mudança de cultura geral para que estes 

mecanismos sejam efetivamente utilizados e, para que ocorra esta mudança de 

cultura, por sua vez, demanda-se que os próprios operadores do Direito estejam 

preparados para utilizar estes mecanismos com propriedade. Por tais razões os 

tópicos seguintes iniciarão a análise da formação jurídica no Brasil, desde suas 

origens até os dias atuais, análise esta que será desenvolvida até o final da presente 

pesquisa. 

3.3 A Função Social dos Cursos de Direito e o seu Papel na Promoção dos 

Meios de Solução de Conflitos  

Para que se torne possível alcançar a compreensão em torno dos cursos de 

Direito no Brasil é necessário procurar na história, mesmo que de forma breve, as 

razões pelas quais, este foi um dos primeiros cursos de graduação oferecidos no 

Brasil, bem como perceber em que contexto histórico a educação e a cultura jurídica 

foram estabelecidas no país. A primeira geração de juristas a atuar em terras 

brasileiras havia alcançado a sua formação jurídica na Universidade de Coimbra. 

Não mais pertencente a Portugal, o Brasil enfrentava uma crise, pois necessitava de 

recursos humanos capacitados para preencher os quadros da estrutura estatal. A 

solução para esta crise, portanto, foi criar cursos de Direito no Brasil, e assim 

proporcionar aqui mesmo a capacitação profissional necessária. Foi em 11 de 

agosto de 1827 por meio de uma Carta de Lei que o curso de graduação em Direito 

nasceu para o Brasil (LOPES, 2011). 

Portanto, a finalidade destes primeiros cursos, criados no século XIX era 

bastante evidente, qual seja, fornecer ao Império  o ferramental humano necessário 79

para ocupar as carreiras burocráticas do Estado. Pode-se afirmar, portanto, que o 

 Neste sentido explica Horácio Wanderlei Rodrigues e Eliane Botelho Junqueira (2002, p. 22) que: 79

"Os primeiros Cursos de Direito brasileiros  tinham um mesmo currículo pleno predeterminado (fixo e 
rígido), composto por nove cadeiras e com duração de cinco anos. Demonstravam, nas disciplinas 
que compunham sua grade curricular, uma forte vinculação orgânica com o Império e suas bases 
político-ideológicas".
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jurista brasileiro nasceu com funções ligadas ao Estado e ao desempenho de suas 

capacidades. Tanto assim o era que, entre os Ministros de Estado que ocuparam tal 

posto entre os anos de 1831 até 1853, mais de 45% eram magistrado e em alguns 

períodos, este número, somado a ele o de advogados que ocupavam postos de 

Ministros, passou de 60%. O perfil do bacharel no século XIX, portanto, era o de um 

burocrata, originário de uma sociedade escravocrata e que ascendia 

profissionalmente por intermédio de indicações e de influencias políticas junto aos 

detentores do poder (LOPES, 2011).  

Não obstante, junto com a criação dos cursos de Direito no Brasil nasceu o 

questionamento em torno da qualidade destes cursos e das atribuições para as 

quais os operadores jurídicos deveriam estar preparados ao final do curso. No 

século XIX a educação jurídica era predominantemente voltada ao preparo formal 

dos bacharéis e não a uma pedagogia jurídica adequada (BENTO; MACHADO, 

2013). 

Em 1825 o Visconde de Cachoeira elaborou uma espécie de programa para o 

curso, que embora não tenha chegado a se transformar em lei, foi aceito enquanto 

regulamento para os cursos de Direito. Estas recomendações são úteis para analisar 

a cultura jurídica da época, ou seja, qual era o perfil do operador do Direito da elite 

imperial. Na disciplina de direito natural, as obras recomendadas eram de Grócio e 

Pufendorf além de (tal como em Coimbra) Heinéccio. No direito criminal, Beccaria, 

Filangerie e Bentham; em economia política Adam Smith, Ricardo e Malthus. Os 

custos para a obtenção do diploma de bacharel em Direito eram bastante elevados,  

pois além da matrícula, dos cursos preparatórios e dos reforços, os alunos tinham 

que arcar com os custos de vida da cidade (Olinda ou São Paulo) (LOPES, 2011). 

A cultura jurídica do período imperial não era propriamente acadêmica, pois 

os grandes nomes do Direito da época não se dedicaram ao ensino. Os juristas mais 

destacados eram deslocados para a Corte, onde exerciam funções de Estado. 

Exemplo disso é Tobias Barreto, que assim como inúmeros outros juristas de grande 

intelectualidade, emprestou toda a sua genialidade às atividades da Corte. Em 

síntese, até meados de 1870 as faculdades de Direito não eram propriamente 

centros de debates e o cotidiano do Direito ganhava vida na Corte ou nos foros 

(LOPES, 2011). 
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Avançando para o Período da Primeira República (1889-1930) avançaram 

também mudanças sociais e culturais que impactaram diretamente na cultura e na 

formação jurídica. Neste sentido explica José Reinaldo de Lima Lopes (2011, p. 340)  

que "o triunfo do liberalismo na República, dentro da cultura jurídica é 

inquestionável. É tão profundo que mesmo as modernizações que iriam de qualquer 

maneira competir ao Estado para fazer avançar o próprio capitalismo na sociedade 

brasileira são continuamente questionadas pelos próprios tribunais federais." Assim 

é que o liberalismo se enraizou de maneira tão aprofundada na cultura jurídica 

brasileira que moldou os institutos jurídicos sob a sua forte influência até 

recentemente. 

O liberalismo acentuado refreava qualquer forma de influência do interesse 

público no domínio privado. O movimento operário buscava desmascarar a falácia 

do direito privado (família, contratos, propriedade e sucessões), utilizando enquanto 

mecanismo de manutenção do status quo. A divisão de classes, bem como o 

heterossexismo seguia, no entanto, mantendo padrões sociais discriminatórios bem 

como o predomínio do patriarcado. A emergência de um pensamento de cariz social 

somente ocorreu durante o período de autoritarismo, ou seja, o Estado passou a 

intervir em questões sociais somente após a Revolução de 30 sob o comando 

ditatorial de Getúlio Vargas. O ensino jurídico demandava mudanças e pairava no ar 

a dúvida a respeito de qual o modelo de universidade deveria ser adotado. No 

Direito Civil havia grande admiração pelo direito alemão, e, apesar das influências 

oriundas da França revolucionária, estas eram vistas com parcimônia: nada de 

admitir o voto aos analfabetos ou às mulheres, enfim nada de mudanças 

substanciais (LOPES, 2011). 

Em 1931 outro fator que impactou sobremaneira na configuração dos cursos 

de Direito do Brasil foi a reforma Francisco de Campos, que atribuiu aos cursos de 

Direito um caráter manifestamente profissionalizante. O curso de Direito foi 

seccionado em dois: o de bacharelado, que voltava-se para a formação de práticos e 

o outro, de doutorado, que dedicava-se à formação de pesquisadores e futuros 

professores. No entanto, esta medida acabou não sendo exitosa em nenhuma das 

duas formas (RODRIGUES, 1993). 

É possível notar que o papel político desempenhado pelos operadores do 

Direito foi sempre tão destacado que a própria função do curso se modificou com o 
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passar do tempo e conforme as mudanças sociais e políticas foram sendo 

incorporadas. Nas palavras de Horácio Wanderlei Rodrigues (1993, p. 21) "o ensino 

jurídico, fazendo parte do mundo do Direito, reflete tanto a crise deste como a do 

sistema sócio-político-econômico em sua totalidade. A sua estrutura e as várias 

funções por ele desempenhadas começam também a ser questionadas."   

Portanto, a função a ser desempenhada pelos cursos de Direito e o seu papel 

de transformação social necessariamente deverão ser objeto de reflexão e 

atualização constantes, de maneira que as funções inicialmente previstas para os 

egressos destes cursos, hoje certamente já foram profundamente modificadas. 

A função social do jurista é muito mais ampla do que a mera resolução técnica 

de conflitos de interesses. Esta visão reducionista e pobre da atividade jurídica é 

chamada de "judicialismo". Em verdade, a finalidade do Direito é a realização da 

justiça, sendo, de fato, a sociedade o seu ambiente e não a judicialidade. Em termos 

de ensino, o judicialismo ocorre em diversas situações, tais como quando o ensino é 

limitado a indicar aos alunos as regras de direito material, elaboradas pelo Estado e 

as formas de aplicação destas regras perante o juiz, ou quando os serviços de 

assistência judiciária prestados no âmbito da universidade se alheiam 

completamente a outras formas de promoção do Direito ou ainda e por fim, quando 

se reconhece enquanto Direito apenas aquilo que os tribunais assim o consideram 

(RODRIGUES, 1993). 

Além disso, mesmo no que tange à formação para a atuação na solução de 

conflitos, o ensino jurídico deve se adequar constantemente aos novos 

procedimentos que são criados pela dinâmica legislativa. É o caso da necessidade 

de adaptação da formação oferecida para a prática extrajudicial e preventiva de 

conflitos.  

A verdadeira missão do ensino não se limita à transmissão do saber, 

abrangendo, com efeito, a transmissão de uma cultura de fomento à liberdade de 

pensamento e que seja capaz de auxiliar o aprendiz a superar os desafios da própria 

experiência da vida. (MORIN, 2003) Conforme explicam Morin, Ciurana e Motta 

(2003, p. 98) a missão da educação à era planetária compreende o fortalecimento 

das condições “de possibilidade da emergência de uma sociedade-mundo composta 

por cidadãos protagonistas, consciente e criticamente comprometidos com a 

construção de uma civilização planetária”. 
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Fato é que por mais que se aperfeiçoem as normas materiais e processuais, a 

tutela jurisdicional efetiva depende de mais do que isso, depende da existência de 

juízes aptos a realizar a aplicação destas normas. É por tais razões que as 

pesquisas a respeito da realidade do Poder Judiciário não se resumem à análise da 

sua estrutura organizacional. Entre as medidas adotadas na busca de novas 

alternativas, estão as já mencionadas mediação e conciliação, que podem contar, 

inclusive, com a participação de pessoas leigas na área jurídica. O que tais 

tentativas têm revelado é uma imensa dificuldade de implementação destes 

mecanismos causada pelo conservadorismo e pelo apego a métodos ultrapassados 

(WATANABE, 2012). 

Ou seja, de nada adiantam as medidas implementadas pelo legislativo ou 

pelo próprio judiciário em busca de uma nova cultura de acesso e de prestação 

jurisdicional se os próprios operadores jurídicos não tiverem uma formação adapta a 

esta nova realidade. Em verdade, é preciso que o ensino jurídico coloque em xeque 

as velhas construções tais como a dicotomia público/privado e a consequente 

verticalidade do acesso à justiça para que os operadores do Direito formem não 

apenas as suas habilidades processuais, mas especialmente as suas habilidades 

críticas e de transformação social. A mera repetição de fórmulas prontas tolhe ao 

jurista a capacidade de criticar o sistema posto e de buscar por soluções novas e 

mais eficazes. 

A realidade social é tão mais complexa do que o espaço que as regras 

jurídicas podem alcançar uma formação limitada ao estudo da instância judiciária 

não apenas é reducionista como também é uma forma de invisibilização de 

realidades com as quais muito possivelmente o futuro operador do Direito irá se 

deparar. Exemplo disso são as instâncias informais de resolução de conflitos que 

existem em diversos ambientes sociais e para as quais o operador do Direito deve 

ter a capacidade de percepção. 

A respeito dos mecanismos não judiciais de resolução de conflitos e da 

relação entre o Poder Judiciário e estas outras instâncias mencione-se o exemplo de 

situações que acontecem em locais como a Rocinha. Quando acontece um conflito 

entre moradores, por exemplo, com relação a um imóvel (o proprietário pede o 

imóvel e o locatário não o entrega) a primeira solução buscada é a negociação. No 

caso da Rocinha existem administradoras de imóveis que executam esta função de 
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mediadoras de tais relações. Há também a possibilidade de recorrer à OAB que ali 

possui um escritório ou à Procuradoria, mas em todos estes casos a procura não é 

por uma assessoria jurídica propriamente, mas para que atuem como terceiro 

auxiliar nas negociações. Quando nenhuma destas instâncias é suficiente para 

alcançar a solução pretendida é que se recorre ao traficante. E muitas vezes, 

quando já há uma questão judicializada, o traficante mesmo reforça a necessidade 

do Poder Judiciário ao recusar-se de interferência em assuntos já judicializados. 

Disso tudo percebe-se que mesmo sendo o Poder Judiciário uma instância 

inafastável há a necessidade de incorporação de outras instâncias que atuem ao 

lado desta (FALCÃO, 2010). 

Ou seja, limitar o objeto de estudo do Direito às normas criadas pelo Estado é 

uma excelente forma de limitar a aprendizagem a apenas uma das instâncias reais 

de solução de conflitos. Diferente disso, e mesmo que se opte por atuar unicamente 

na esfera judicial, o jurista deve ter capacidade de perceber a realidade que o cerca 

para que possa avaliar a melhor forma de intervir promocionalmente nesta realidade.  

O jurista não pode, em outras palavras, formar suas habilidades profissionais de 

maneira ingênua, acreditando na falácia de que a produção e distribuição do Direito 

é privilégio e monopólio estatal. Neste sentido, é a lição de Boaventura de Souza 

Santos (1986, p. 26-27) em ensaio no qual aborda as formas alternativas de solução 

de conflitos que se desenvolvem em comunidades tais como a Rocinha: 

Em segundo lugar, os estudos por mim realizados no início da década de 70 
nas favelas do Rio de Janeiro e onde me foi possível detectar e analisar a 
existência no interior destes bairros urbanos de um direito informal não 
oficial, não profissionalizado, centrado na Associação de moradores que 
funcionava como instância de resolução de litígios entre vizinhos sobretudo 
nos domínios da habitação e da propriedade da terra (Santos, 1974 e 1977). 
Estes e muitos outros estudos que se seguiram com objetivos analíticos 
semelhantes permitiram concluir o seguinte. Em primeiro lugar, de um ponto 
de vista sociológico, o Estado contemporâneo não tem o monopólio da 
produção e distribuição do direito. 

Cabe à universidade fortalecer as suas funções simbólicas para conter, assim, 

o declínio de suas funções materiais. Em uma sociedade estratificada por classes é 

papel desta instituição fomentar a integração entre tais classes, assim como em uma 

sociedade prestes a sofrer um colapso ecológico é função da universidade promover 

a consciência ecológica. Em síntese, "o verdadeiro mercado para o saber 

universitário reside sempre no futuro" (SANTOS, 1999, p. 196). Em uma sociedade 
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imersa em litígios, deste modo, a incumbência da universidade, e notadamente dos 

cursos de Direito buscar a ampliação máxima do ferramental disponível para a 

superação desta situação-problema.  

O próprio mercado de trabalho da área jurídica revela o distanciamento entre 

aquilo que é produzido em termos de ensino jurídico e as funções que efetivamente 

a sociedade espera que sejam atendidas pelos egressos destes cursos. O que 

existe, em termos de mercado para a atuação jurídica não é propriamente uma 

saturação, mas uma demanda por profissionais com funções que hoje não são 

contempladas pelos cursos de Direito. 

A exemplo desta disfunção é que enquanto que a maioria dos conflitos 

poderiam ser, em primeiro lugar, evitados e em segundo lugar, solucionados 

extrajudicialmente, a formação profissional jurídica segue restrita à mera 

manipulação formal do processo. Urge, portanto, a necessidade de redirecionar a 

preparação profissional jurídica para dois novos campos, o da advocacia preventiva, 

especialmente a preparação para as assessorias e consultorias jurídicas e o da 

advocacia conciliatória, ou seja, a advocacia voltada para a efetivação de soluções 

negociadas sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário (RODRIGUES, 

1993). 

A respeito da função para a qual o curso de Direito foi implementado no país, 

é perceptível que os objetivos originários deste curso persistem, ainda que mal 

disfarçados. Estas funções podem ser sintetizadas como: sistematizar e divulgar a 

ideologia dominante e o senso comum teórico jurídico e formar técnicos jurídicos 

capazes de trabalhar na iniciativa privada ou enquanto tecnocratas do Estado 

(RODRIGUES, 1993). Não se pode deixar de admitir a relevância do papel que o 

Direito tem a desempenhar na sociedade contemporânea, tanto em um nível 

simbólico quanto material. Portanto, "encontrar respostas que viabilizem a 

superação da sua crise e do seu ensino é resgatar a sua função 

social." (RODRIGUES, 1993, p. 21). 

Existem diversas propostas de reforma curricular, algumas pautadas no 

humanismo extremo, outras, contrariamente, focadas no tecnicismo. No entanto, a 

preocupação mais recorrente entre aqueles que se dedicam a repensar o ensino 

jurídico é a questão da interdisciplinariedade. Os currículos jurídicos resistem ao 

ensino interdisciplinar e é justamente este enfoque que capacita a reflexão crítica e 
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multidisciplinar dos institutos jurídicos e das funções para as quais foram criados. A 

função social do jurista precisa também ser repensada. Chama-se de 

"hiperespecialização alienante" a incapacidade percepção do todo, em virtude de 

uma superespecialização (RODRIGUES, 1993).  

 Esta problemática da fragmentação dos saberes vem em uma tendência de 

agravamento, ou seja, as disciplinas são separadas, porém a realidade que se 

coloca frente a estes saberes fragmentados é multidisciplinar e transversal. A 

questão é que, enquanto a hiperespecialização está isolada em si mesma, 

bloqueando a percepção do todo, os problemas essenciais não são fragmentáveis, 

ou seja, demandam uma análise capaz de os perceber diante do seu contexto  80

(MORIN, 2003). 

 Esta reflexão remonta à analise ja realizada da superação da grande 

dicotomia público/privado e da consequente reformulação por ela operada em 

diversos institutos jurídicos, notadamente os institutos clássicos do Direito Privado. A 

quem interessa sejam disponibilizados no mercado de trabalho uma grande 

quantidade de "juristas" incapazes de refletir a respeito de sua função social? A 

quem interessa que os operadores do Direito sigam mantendo as matrizes de uma 

sociedade de classes sem refletir a respeito da sua atuação na construção de uma 

sociedade mais igualitária, justa e solidária? 

 O papel social dos cursos de Direito supera em muito a simples formação de 

recursos humanos para a composição de conflitos. Mais do que isso, os cursos de 

Direito devem formar uma classe intelectualmente capaz de impactar diretamente na 

cultura na promoção dos direitos fundamentais e na efetivação do acesso à justiça. 

Avançando na análise da formação jurídica ofertada no Brasil, o tópico seguinte 

abordará a necessidade de adaptação do ensino e da aprendizagem do Direito ao 

Estado Constitucional Solidarista, conforme desenvolvimentos realizados no 

segundo capítulo. 

 A título de enriquecimento do debate, tragam-se as palavras de Luiz Fux (1998, p. 19) no assunto, 80

ao tratar dos desafios do Direito para o terceiro milênio: "Impossível é resistir aos nossos invasores, 
porquanto o estudo do Direito sem a necessária visão interdisciplinar, afasta o jurista do mundo, 
criando um universo apartado da realidade onde sobressaem a limitação, a perplexidade e a notável 
perda.de prestígio, frustrando os anseios e as esperanças que se depositam historicamente nos 
corações e nas mentes dos 'bacharéis'".
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3.4 As Formas de Solução de Conflitos e a Concepção Contemporânea de 

Estado Constitucional Solidarista Brasileiro: a inafastabilidade da formação 

jurídico-solidária 

Vem sendo desenvolvida desde o primeiro capítulo da presente tese a 

questão da crise  do Poder Judiciário, notadamente no que tange ao aspecto da 81

eficiência da prestação jurisdicional. De acordo com o já mencionado, o grande 

volume de ações judiciais é fator que, embora não seja o único, é também um dos 

responsáveis pela baixa qualidade dos serviços judiciários. Uma das reformas que 

possivelmente daria um fôlego novo ao Poder Judiciário seria a superação da cultura 

do litígio por meio da busca por soluções consensuadas. Porém, para que essa 

hipótese venha a se tornar realidade é necessário que a cultura jurídica se aproprie 

destes meios, ou seja, é necessário que ao longo da sua formação jurídica os 

bacharéis entrem em contato com estas possibilidades. O que se observa , a 82

exemplo do que ocorre com a arbitragem é a inexistência desta apropriação e a 

perpetuação da imagem do Poder Judiciário enquanto única instância detentora de 

legitimidade para a pacificação de conflitos (COUTO; MEYER-PFLUG, 2013). 

Os sistemas jurídicos de matriz romano-germânico, como é o caso do Brasil, 

são marcados pela morosidade, solenidade, alto custo e produção de resultados 

insatisfatórios. Esta realidade é marcante não apenas no Brasil, mas em outros 

países onde se implementou o modelo da civil law. O problemático e critico quadro 

atual, importa dizer, impossibilita a jurisdição de exercer seu desígnio maior, que é a 

pacificação social, o que, por via de consequência, fomenta nos cidadãos comuns o 

anseio por "vinganças" de ordem privada, forma primitiva de resolução de conflitos 

(FUX, 1998). Impõe-se, diante de todas as necessidades expressadas pela 

sociedade contemporânea, uma revisão da formação hoje ofertada pelos cursos de 

Direito, para que estes efetivamente passem a formar pessoas com capacidade 

profissional e crítica de transformar a realidade na qual se inserem. 

 Conforme as palavras de Luiz Fux (1998, p.2): "A crise hoje vivenciada tem dupla ratio essendi: a 81

'dissintonia entre a lei e os anseios sociais' e a 'ineficiência da realização da justiça'". 

 Pesquisa do INEP do ano de 2008, por exemplo, revelou que entre as trinta maiores instituições de 82

ensino superior do país mais da metade (53,8 %) não dispõem em seus currículos de disciplinas 
orientadas para a mediação, conciliação e arbitragem (COUTO; MEYER-PFLUG, 2013).
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Além disso, embora muito se fale em morosidade, as respostas judiciais 

enfrentam ainda outro problema que é o da ineficiência: a decisão inadequada às 

expectativas sociais é uma decisão sem qualidade (FUX, 1998). Desta maneira, não 

basta que se alcance uma decisão, seja pela via judiciária, seja extrajudicialmente, é 

necessário, sobretudo, que esta decisão seja qualitativa, ou seja, adequada para 

efetivamente sanar o conflito. Aqui é que reside o perigo de um ensino jurídico 

estreito, incapaz de enxergar e interpretar a realidade social. 

Há um distanciamento entre aquilo que é ofertado em sala de aula e a 

realidade dos problemas sociais enfrentados pela sociedade brasileira. O saber 

alheado dos fatores reais é desumanizador e puramente tecnológico, e os 

professores e alunos brasileiros têm sido cúmplices destas práticas. Programas 

inesgotáveis impedem que a sala de aula seja palco de discussão de controvérsias e 

de valores. Temas como o aborto, o tráfico de drogas e a biotecnlogia (entre tantos 

outros que poderiam ser citados) mal são mencionados ao longo de todo o período 

de formação (SCHREIBER, 2006). 

 São estudados os direitos reais sem que haja espaço para a discussão sobre 

a reforma agrária ou sobre a precariedade de acesso à moradia dos moradores das 

favelas. Da mesma forma, no estudo do Direito Penal o drama do cárcere passa ao 

largo do debate da sala de aula. No estudo do Direito das Famílias, o matrimônio 

ainda é o enfoque central das disciplinas, mas a união homoafetiva, as famílias 

monoparentais, bem como, as demais formas de relacionamento afetivos calcados 

em uma ampla liberdade sexual não são temas para os quais haja espaço ao longo 

do desenvolvimento da disciplina (SCHREIBER, 2006). 

Além disso, para compreender a realidade de outras pessoas é necessário 

ser capaz de exercitar a empatia. Um problema de outra pessoa somente é 

compreendido em suas reais dimensões na medida em que aquele que é chamado 

a solucionar este problema possui a habilidade de sentir o conflito como se seu 

fosse. Isto não significa que o operador do Direito deva introjetar em seu psicológico 

o sofrimento de cada um de seus clientes, significa apenas que para conseguir 

vislumbrar a lide sociológica e, assim, ter condições de traçar uma estratégia 

adequada para a sua solução, é indispensável que haja uma capacidade mínima de 

compreensão da experiência vivenciada pelo outro. Em outras áreas do 
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conhecimento, o estudo da empatia tem alcançando resultados bastante 

significativos. 

Na área da biologia e das ciências cognitivas vem emergindo uma nova 

percepção da natureza humana. Esta discussão causou impactos em círculos 

intelectuais e alcançou, inclusive, a área financeira e administrativa. Pesquisas 

recentes sobre o desenvolvimento cerebral infantil suplantaram a crença de que o 

ser humano é por natureza utilitarista, materialista e egoísta. O que se tem 

demonstrado é que o ser humano é uma espécie empática por natureza e que esta 

natureza reflete profundamente na sociedade (RIFKIN, 2010). 

Diante de tais perspectivas, a Columbia University Business School, em Nova 

York, pode ser mencionada enquanto exemplo de faculdade (embora não seja a 

única) que introduziu em seu currículo de MBA a pedagogia da inteligência social. 

Esta pedagogia busca desenvolver as capacidades empáticas dos alunos 

oferecendo oportunidades experimentais em sala de aula bem como na comunidade  

(RIFKIN, 2010). Enquanto isso, o Direito convive ainda com o paradigma do 

individualismo, ou seja, do "cada um por si", em franca oposição às tendências mais 

contemporâneas. 

Se analisada a fundo em termos legais, a crise vivenciada pelo judiciário é 

uma crise de paradigmas. Isso porque o modelo de legalidade individualista de 

origem liberal é um paradigma ultrapassado diante da sociedade de massa. O 

Direito sofreu transformações profundas até alcançar a atual "Era dos Direitos", 

direitos estes não mais apenas individuais, mas, sobretudo coletivos. As 

expectativas do terceiro milênio, no que diz respeito ao Direito, vão no sentido de 

superação da primazia do individualismo e em busca de um verdadeiro pluralismo 

jurídico. Este pluralismo deve ser compreendido como um refinado intercruzamento 

entre o Direito, fonte oficial de normas, e o poder social. Em síntese, o novo 

paradigma do Direito deve ser coexistencial e frutificar da vontade dos seus 

"consumidores" (FUX, 1998) Mas como alcançar soluções legítimas sem a 

capacidade de compreender a fundo os conflitos? 

Além de tais problemáticas, há ainda outro ponto que contribui para todo o 

quadro crítico atualmente vivenciado, que é a atual incapacidade preventiva do 

sistema jurídico vigente. Assim é que uma condenação civil reparatória, por 
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exemplo, será sempre uma espécie de "prêmio de consolação " pois quando o 83

Direito é chamado a atuar, a lesão já ocorreu. Um aparato jurídico que se quer 

efetivo é quele capaz de prevenir a ocorrência do dano e não aquele capaz apenas 

de ressarcir um dano ocorrido. Portanto, não apenas a lesão em si, mas o perigo de 

lesão também deve ser objeto de atenção pelo Direito (FUX, 1998). 

O ensino jurídico tende a afastar seus egressos dos centros de decisão na 

medida em que segue formando e reproduzindo intelectos conversadores. Em lugar 

de colaborar para manutenção da ideologia dominante, a função social do ensino 

jurídico deveria ser a criação de uma cultura crítica da realidade, capaz de 

proporcionar à sociedade ferramentas para o seu desenvolvimento e emancipação.  

Ponto de destacada relevância é o de que a crise do ensino jurídico não se resume 

a questões pedagógicas (como por exemplo, o excesso de alunos por sala de aula 

ou o baixo nível cultural dos acadêmicos), trata-se, isto sim, de uma crise na própria 

concepção de Direito e de justiça (RODRIGUES, 1993). 

 Reorganizar a estrutura do curso de Direito, portanto, não é apenas 

reformular os métodos de estudo do direito positivo, mas redirecioná-lo aos objetivos 

sociais, econômicos, políticos e culturais, enfim, reorientá-lo em direção às 

aspirações da sociedade. Em síntese, trata-se de buscar um maior rigor científico, 

mas não somente isto, se faz imperativo que o ensino do Direito alcance um 

patamar de elevação que o torne eficaz enquanto mecanismo de progresso cultural 

e de transformação social. A reforma do ensino jurídico deve estar vinculada à 

construção da sociedade na qual se quer viver (RODRIGUES, 1993). 

A respeito da função originária dos cursos de Direito e da necessária revisão 

desta função social, explica Horácio Wanderlei Rodrigues (1993, p. 109): 

Uma das funções dos cursos jurídicos no Brasil tem sido a de auxiliar, 
enquanto instância de reprodução simbólica das crenças, valores e pré-
conceitos jurídico-políticos do liberalismo e do positivismo formalista, a 
manutenção do status quo político-econômico-social. A expectativa é que se 
possa transformá-los em auxiliares da construção de uma sociedade mais 
justa e democrática. Sua função deve ser formar agentes sociais críticos, 
competentes e comprometidos com as mudanças emergentes, com o novo. 
Profissionais do Direito que possuam uma qualificação técnica de alto nível 
acompanhada de uma consciência de seu papel social, da importância 
estratégica que possuem todas as atividades jurídicas no mundo 
contemporâneo e, portanto, da responsabilidade que lhes compete nessa 
caminhada. Em resumo: que os cursos jurídicos sejam instrumentos de 
construção da verdadeira cidadania. 

 Conforme expressão utilizada pelo autor, Luiz Fux, 1998, p. 9.83
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Diante de todas as incursões teóricas realizadas até o momento, é possível 

mencionar que o paradigma de ensino jurídico adequado ao momento 

contemporâneo é o paradigma solidarista. Isto porque, conforme desenvolvido no 

segundo capítulo, as demandas contemporâneas por solução de conflitos envolvem 

não apenas o acesso ao Poder Judiciário, mas sim, requerem uma assessoria 

jurídica capaz de previnir litígios e capaz de orientar os cidadãos para a melhor 

solução para a sua lide sociológica. Portanto, o ensino do Direito deve abarcar estas 

concepções e preparar o operador do Direito para a atuação em diversas instâncias. 

De maneira geral, é papel da universidade fomentar o debate em torno de 

todas as novas dinâmicas sociais, mas os cursos de Direito possuem um papel 

destacado neste sentido. Em um país como o Brasil, no qual os festejados avanços 

econômicos mal se fazem sentir para a grande maioria dos brasileiros cabe aos 

juristas a construção de uma ética fundamentada na solidariedade social e 

comprometida com a promoção do acesso aos bens  mais essenciais (SCHREIBER, 

2006). 

É necessário abrir as portas das faculdades de Direito para receber as 

pessoas, ouvindo suas histórias e auxiliando-as no alcance de soluções oferecidas 

pelo Direito e, sobretudo, aprendendo sobre as soluções que o Direito deve ser 

capaz de oferecer. Para que este entendimento seja possível, é imprescindível a 

incorporação de um diálogo fluído e simples, bem como a reflexão sobre a questão 

da inclusão social e da capacidade de tolerância com relação a concepções de vida 

naturalmente divergentes, característicos de sociedades plurais (SCHREIBER, 

2006). 

 O novo "imperativo categórico" do ensino do Direito é a abertura de seus 

espaços para a sociedade, o de articular-se com as mazelas sociais para auxiliar na 

reconstrução do Brasil. Não basta que ao acadêmico de Direito seja ensinada a sua 

aplicação, é necessário que este estudante seja preparado para avaliar de maneira 

crítica e reflexiva a aplicação da lei, para que assim possa adequar a sua 

interpretação e consequentemente transformar a jurisprudência. Por tais razões as 

reformas no ensino do Direito se impõem. Porém, é forçoso observar que para que 

efetivamente estas reformas impactem em uma mudança não basta apenas que 

alterem a distribuição das cargas horárias do curso, mas, sobretudo, é necessário 
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que promovam uma revisão das finalidades às quais o ensino do Direito se propõe. 

A responsabilidade por tais mudanças deve ser compartilhada por professores e 

também pelos alunos (SCHREIBER, 2006). Portanto, é no sentido de revisar estas 

finalidades para as quais os cursos de Direito foram criados que será construída, ao 

final da pesquisa, a proposta de institucionalização de um perfil solidarista de 

egresso. 

Mesmo diante de todas as inovadoras perspectivas que foram mencionadas 

nos primeiros capítulos, a exemplo da constitucionalização do Direito Privado e da 

consequente repersonalização do Direito Civil, ainda não é tempo de grandes 

comemorações. Em primeiro lugar porque embora encontrem amparo seguro na 

melhor doutrina estas novas concepções ainda não se tornaram rotina nos tribunais 

brasileiros que, com algumas excessões ainda se vinculam a um Direito Privado em 

moldes tradicionais, indiferente aos direitos fundamentais. Este bloqueio aos influxos 

constitucionais no Direito Privado, é sempre de bom alvitre lembrar, no contexto de 

uma globalização neoliberal e, portanto, excludente, tende ao esquecimento da 

pessoa enquanto cerne do Direito e à retomada do "homo economicus" enquanto 

matriz do Direito Privado (SARMENTO, 2004). 

Portanto, diante de todo o quadro exposto, é necessário que aqueles que 

defendem uma ordem jurídica justa não ignorem tal realidade. É preciso lutar para 

que a Constituição ganhe efetividade prática (inclusive na seara privada) e para isso 

é imperativo que o operador do Direito esteja comprometido com a materialização 

dos ditames constitucionais e preparado para defender estes influxos diante dos 

tribunais ou fora deles. O ensino jurídico adequado é de vital importância para que o 

combate do senso comum teórico positivista e liberal ainda vigente na cultura 

jurídica brasileira, nã obstante a sua total inadequação ao paradigma 

contemporaneamente vigente. O operador do Direito deve obter ao longo de sua 

formação a consciência das suas potencialidades transformadoras e de seu dever 

de emancipar a ordem constitucional vigente (SARMENTO, 2004).  

 Finalmente, é preciso também promover o entendimento da função a ser 

desempenhada pelos professores. Sob a ótica do professor, o ensino deve ser 

percebido não somente enquanto uma profissão, mas enquanto uma função política 

de transmissão de estratégias para a vida (MORIN; CIURANA; MOTTA, 2003). 
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Onde não há amor, não há mais do que problemas de carreira, de dinheiro 
para o docente, e de aborrecimento para aluno. A missão supõe, 
evidentemente, fé na cultura e fé nas possibilidades do espírito humano. A 
missão é, portanto, elevada e difícil, porque supõe, simultaneamente, arte, 
fé e amor (MORIN; CIURANA; MOTTA, 2003, p. 98-99). 

Ao analisar "os sete saberes necessários à educação do futuro", Edgar Morin 

(2000) presenteia a todos os educadores com valiosas lições a serem 

implementadas na área do ensino. 

O reconhecimento da identidade terrena, planetária, de todo o gênero 

humano que até então fora ignorado pela educação, tende a crescer e se 

desenvolver no século XXI, tornando-se, inclusive, um dos principais objetos da 

educação. A história da era planetária, ou seja, da era que se inicia com a o 

estabelecimento das possibilidades comunicativas entre todos os continentes (no 

século XVI) deve pontuar o nascimento de uma solidariedade planetária, sem, no 

entanto, deixar de revelar as opressões que ainda subjugam a humanidade. A 

capacidade de compreensão mútua, que é, em verdade, a finalidade última de toda 

a comunicação, hoje não faz parte do sistema de ensino. Esta capacidade, 

absolutamente imprescindível, deve ser fomentada em todos os níveis de educação 

desenvolvendo uma ampla e profunda reforma de mentalidades. Esta é a obra da 

educação do futuro. O exercício da compreensão mútua tantos entre os seres 

humanos próximos quanto os estranhos é fundamental para que as relações 

humanas abandonem o estado de barbárie. (MORIN, 2000) Ou seja, é necessário 

educar para a empatia. 

O ensino para a compreensão deve ter como pauta não apenas as origens da 

incompreensão, mas sobretudo seus efeitos. Este enfoque configura a base mais 

sólida de uma educação para a paz. Esta fórmula é capaz de instituir 

contracorrentes opostas às correntes dominantes, como por exemplo, a corrente 

tirânica da lógica do dinheiro, à qual é oposta a contracorrente do solidarismo, bem 

como, a corrente da violência à qual se opõe a contracorrente da pacificação. As 

aspirações motoras das esperanças revolucionários do século XX terão a chance de 

renascer da busca pela solidariedade responsável. Trata-se de implantar uma 

"consciência cívica terrena" , isto é, o compartilhamento das responsabilidades e da 84

solidariedade entre todos os habitantes do planeta. A educação comprometida com a 

 Conforme expressão utilizada pelo autor, Edgar Morin, 2000, p. 76.84
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própria sobrevivência humana deve estar comprometida com o processo civilizatório 

e de solidarização da Terra. (MORIN, 2000) Neste sentido: 

A consciência de nossa humanidade nesta era planetária deveria conduzir-
nos à solidariedade e à comiseração recíproca, de indivíduo para indivíduo, 
de todos para todos. A educação do futuro deverá ensinar a ética da 
compreensão planetária. (p. 78) [...] Kant já dizia que a finitude geográfica 
de nossa terra impõe a seus habitantes o princípio de hospitalidade 
universal, que reconhece ao outro o direito de não ser tratado como inimigo. 
A partir do século XX, a comunidade de destino terrestre impõe de modo 
vital a solidariedade. (MORIN, 2000, p.78/113) 

  

Portanto, o ensino jurídico sustentável e capaz de implementar o projeto 

constitucional solidarista deve fomentar a prática da empatia, da cooperação e da 

compreensão mútua. Em síntese, não há educação jurídica fora da solidariedade. 

 Demonstrada, assim, a necessidade de uma educação jurídica voltada à 

pacificação social e à construção de uma sociedade solidária. A política pública de 

solução adequada de conflitos somente logrará êxito a partir de uma formação 

jurídica condizente com o projeto a ser implementado. Da mesma forma, o projeto 

de sociedade constitucionalmente previsto, também depende de uma formação que 

o conceba enquanto objetivo a ser implementado. 

  O capítulo seguinte cuidará de aprofundar a análise dos cursos de Direito do 

País, com a finalidade de permitir a criação de uma proposta de adequação deste 

ensino ao paradigma constitucional e solidário vigente. Desta forma, a presente 

pesquisa manterá uma sequência lógica que tornará possível a compreensão da 

proposta de reforma do marco regulatório dos cursos de Direito do País, de forma à 

adequá-lo à política judiciária pacificadora, conforme constará ao final do último 

capítulo. 
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4 OS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM DIREITO NO BRASIL E A EVOLUÇÃO 

PEDAGÓGICO-JURÍDICA DOS SEUS PARADIGMAS FUNDANTES  

A inquietação que deu origem a presente pesquisa nasceu da sala de aula, 

conforme já pontuado inicialmente. Por inúmeras razões, já referidas em outros 

momentos, de maneira que não há necessidade de repetí-las. Afinal, o curso de 

Direito prepara o aluno para que este tenha capacidade de refletir a respeito do seu 

papel social? O perfil do egresso dos cursos jurídicos do país é um perfil crítico e 

reflexivo ou meramente burocrático e reprodutor do status quo? 

 O que se faz necessário neste momento é intentar compreender as razões 

pelas quais os cursos de Direito brasileiros apresentam a sua atual configuração. 

Para isso será necessário recorrer à própria origem dos cursos de Direito no Brasil, 

identificando, assim, os contornos culturais e sociais nos quais nasceu este curso 

sempre tão envolto em uma aura de militância, de pujança e de status social. 

 É com este objetivo específico que a pesquisa em desenvolvimento terá 

sequencia. Inicialmente, será investigada a criação dos cursos de Direito no Brasil, 

abordando, notadamente, os objetivos da criação destes, pois tais razões 

demonstrarão o porquê do perfil profissional objetivado pelos cursos da época. O 

avanço do tempo e as consequentes mudanças sociais, jurídicas, políticas e 

econômicas, bem como, as mais impactantes reformas operadas nas diretrizes 

curriculares dos cursos jurídicos ao longo dos seus 190 anos de história auxiliarão 

no desenvolvimento da análise proposta. 

 Importa destacar desde já que será reservado maior espaço à análise da 

conjuntura atual e as matrizes curriculares contemporaneamente vigentes dos 

cursos de Direito, servindo a investigação histórica apenas enquanto meio de 

conexão sistemática entre os temas desenvolvidos e enquanto base para a 

compreensão da real idade contemporânea. A forma de ensinar e, 

consequentemente, de aprender o Direito e o perfil profissional a ser construído ao 

longo do curso de graduação em Direito ilustrarão os paradigmas orientadores do 

atual estágio de evolução dos cursos, complementando a análise aqui proposta. 

 O presente capítulo será concluído com a investigação das mudanças que 

ocorreram nas diretrizes curriculares dos cursos jurídicos ao longo do período 
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compreendido entre a sua instituição e os dias atuais, no sentido de verificar se 

houve a adaptação do perfil de egresso do curso às exigências da dinâmica social e 

jurídica vigente no constitucionalismo contemporâneo. Para alcançar o objetivo 

acima disposto será realizada a pesquisa na literatura jurídica da área e em 

documentos oficiais relacionados à implementação das bases estruturantes dos 

cursos de Direito, a exemplo da Resolução CNE/CES nº. 9, de 29 de setembro de 

2004, que institui as diretrizes curriculares nacionais do curso. 

4.1 A Criação dos Cursos de Direito no Brasil  85

  

O tema da criação dos cursos de Direito no país já foi abordado, embora 

rapidamente, no capítulo anterior. Cabe para o momento, aprofundar a análise 

doeste tema. Esta análise se faz necessária na medida em que é preciso 

compreender a forma mediante a qual este curso vem impactando a sociedade 

brasileira ao mesmo tempo em que, paulatinamente, incorpora em si o contexto 

social do seu entorno. Isto é, da análise do nascimento e do desenvolvimento dos 

cursos jurídicos tornar-se-á possível compreender a própria cultura jurídica 

brasileira. 

 Cabe, no entanto, uma rápida incursão prévia à análise da criação dos cursos 

de Direito em si. Quando se utiliza a expressão "cultura jurídica " o que se busca 86

expressar com tal expressão é o conjunto de atitudes e hábitos revelados não 

apenas pelos profissionais da área, mas também pelos cidadãos em geral.  A cultura 

jurídica diz respeito, portanto, não somente aos mecanismos de formação dos 

profissionais que operam no mercado, mas também ao funcionamento de todo o 

aparato jurídico disponível. Este conceito engloba a prática jurídica diária dos 

operadores do Direito, prática esta que decorre de suas bases formativas, 

 Antes de efetivamente adentrar ao tema, importa explicar que mesmo sabendo das diferenças 85

existentes entre as expressões "ensino" e "educação", no decorrer desta pesquisa os termos serão 
empregados de maneira indistinta (por exemplo "ensino jurídico" ou "educação jurídica") pelo fato de 
que a educação jurídica passa por um ensino jurídico adequado, ao mesmo tempo em que o ensino 
jurídico é pressuposto inafastável de uma educação (complexa e completa) em termos jurídicos.

 Aproveitando o ensejo e antecipando rapidamente a temática seguinte tem-se o apontamento de 86

José Reinaldo de Lima Lopes (2011, p. 258) que diz: "A cultura jurídica brasileira é a princípio a 
cultura de seus legisladores".
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envolvendo, assim, a sua formação em um primeiro estágio, e, enquanto 

consequência desta, a sua prática (FREITAS FILHO, 2013). 

 Pois bem, foi na Faculdade de Direito de Coimbra que se iniciou a 

movimentação no sentido da criação dos cursos de Direito no Brasil. Isto porque até 

o início do século XIX inúmeros estudantes brasileiros circulavam naquele local em 

busca da sua formação jurídica. Esta necessidade de atravessar o oceano em busca 

de formação jurídica se manteve ao menos até 11 de agosto de 1827 quando 

sancionada a Carta de Lei que implementou os cursos de Direito no Brasil. Os 

primeiros cursos foram oferecidos nas cidades de São Paulo e Olinda (MARTINEZ, 

2005).  

 Na quadra histórica na qual nasceram os cursos jurídicos brasileiros, as 

repercussões da Revolução Francesa ecoavam fortemente. A Revolução Francesa 

foi acontecimento que repercutiu no ocidente de forma intensa e diversificada. No 

âmbito do Direito, especificamente, os reflexos desta Revolução foram 

profundamente sentidos. Conforme já explorado no primeiro capítulo, o Direito 

Privado foi um dos ramos profundamente remodelados pelos influxos 

revolucionários. Como não poderia deixar de ser, absorvendo o direito material tais 

repercussões, a própria assimilação do Direito em si passou a ser também 

condicionada a esta mesma perspectiva (no caso, liberal e burguesa). 

 O que ocorreu foi que, transcorrida a Revolução, resultou como sua 

consequência a expansão francesa capitaneada por Napoleão Bonaparte. Esta 

expansão fortificou e espalhou pela Europa peninsular os ideais liberais, já que estes 

constituíram o âmago da Revolução. Os acadêmicos brasileiros da Faculdade de 

Direito de Coimbra foram receptores destes reflexos e, também, espectadores 

privilegiados dos influxos liberais originários da Reforma Pombalina  (1772) sob o 87

ensino jurídico. Esta cultura de forte matriz liberal atravessou o oceano e 

desembarcou no Brasil, trazida na bagagem dos acadêmicos coimbrãos 

(MARTINEZ, 2005).  

 A respeito da Reforma Pombalina e sua relação com o ensino jurídico explica José Reinaldo de 87

Lima Lopes (2011, p. 209/210): "O objetivo da reforma pombalina era bem geral. Tratava-se, em certo 
sentido, de refazer o país de alto a baixo, começando pelo alto. Uma das tarefas importantes era 
resgatar a universidade das mãos da teologia engajada e apologética, herdada da Contra-Reforma 
católica e dos jesuítas. Além disso, era preciso promover a inserção no modelo de ciência nova que 
se vinha fazendo e modernizar o sistema jurídico. [,,,] Nesta ordem de ideias, a reforma do ensino e 
os novos estatutos proíbem o uso do tradicional método escolástico e em consonância com a nova 
ordem de fontes, deveria ser evitado o ensino indiscriminado do direito romano."
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 Portanto, os primeiros juristas e legisladores brasileiros foram aqueles 

formados nos bancos da Faculdade de Direito da Coimbra reformada e de lá 

trouxeram, portanto, a cultura jurídica vigente na época. (LOPES, 2011) Mas afinal, o 

que a percepção duplamente liberal à qual estavam submetidos os acadêmicos 

coimbrãos brasileiros representou em termos de ensino jurídico no Brasil? 

 Representou primeiramente que os estudantes brasileiros que estavam em 

Coimbra absorveram toda a ideologia iluminista liberal da época. E, sendo estes os 

estudantes que retornariam ao Brasil para ocupar os postos mais relevantes na 

estrutura do Estado Imperial e que, consequentemente, seriam os mesmos que 

formulariam os currículos das primeiras escolas de Direito das terras brasileiras, é 

possível afirmar que esta ideologia foi transferida para os currículos de Direito dos 

cursos nacionais inaugurais. Exemplo claro desta influência sobre os primeiros 

cursos de Direito brasileiro são os currículos "unos" já desta forma configurados pela 

Carta de Lei que instituiu os cursos no Brasil. Os dois últimos anos dos cursos de 

Direito eram destinados ao estudo do Direito Civil, do Direito Comercial, da 

economia política e da prática processual (MARTINEZ, 2005).  

 Ou, conforme explica José Reinaldo de Lima Lopes (2011, p. 211) a respeito 

dos primórdios dos cursos jurídicos no Brasil "[...] não se recusava o método 

compendiário e nem a estrutura sistemática do ensino [...] o estilo de ensinar deveria 

ser sintético, compendiário e demonstrativo. Em outras palavras, sistemático e 

geometrizante." Estes cursos, é possível afirmar, não tinham o objetivo de formar 

juristas, mas sim de entregar ao Brasil aqueles profissionais que conformariam a 

elite político-administrativa do país. (COUTO; MEYER-PFLUG, 2013) 

  E assim nasceu, portanto, o ensino jurídico brasileiro. Mais um dos legados 

portugueses para a "Colônia", o ensino do Direito no Brasil foi instituído e 

regulamentado pelos filhos da Universidade de Coimbra, de acordo com os seus 

moldes. Imediatamente após a criação dos cursos brasileiros foram iniciadas 

também as suas reformas. 

  As influências clericais foram imediatamente afastadas das grades 

curriculares dos cursos jurídicos brasileiros. A disciplina de "Direito Eclesiástico" 

figurou momentaneamente na primeira grade curricular apresentada (1827) 

tornando-se optativa já em 1879. Sequencialmente, com a reforma operada em 1895 

esta disciplina foi devidamente excluída do currículo. Isto ocorreu porque a ideologia 
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liberal dominante na época vindicava consolidar o poder da burguesia sobre a 

produção do conhecimento, movimento este já operado sobre as Ciências Naturais 

(MARTINEZ, 2005). Ora, o momento exigia a sobreposição da racionalidade estrita 

sobre qualquer concepção de cunho metafísico. Não haviam razões fortes o 

bastante, portanto, para a manutenção de um poder (eclesiástico) concorrente com 

o poder burguês ascendente. A nova forma de produzir ciência era geométrica, linear 

e racional, e esta forma de ensinar e de aprender foi reproduzida pelos currículos 

brasileiros que, como praticamente tudo o que era instituído no Brasil daqueles dias, 

obedecia a moldes importados da realidade Europeia. Assim, o ideário liberal foi 

impresso com profundidade na estrutura fundante dos primeiros cursos de direito do 

país. 

 No cenário brasileiro, o liberalismo que permeou a independência 

relacionava-se intimamente com os temas ligados à tão desejada autonomia 

nacional: espelhava a oposição ao sistema colonial, a luta contra o fisco, contra a 

antiga forma de administrar a justiça e contra o monopólio das relações comerciais 

por parte dos portugueses. O que se passava era que na ausência de partidos 

políticos organizados até aquele momento, as lideranças sociais da época 

encontravam-se em ambientes restritos, verdadeiros "clubes fechados", como por 

exemplo, nas reuniões da maçonaria e nos clubes sociais. Este ambiente 

absolutamente privativo e profundamente diverso de um espaço público democrático 

tornou-se o ponto de encontro para as discussões em torno de reformas elitistas, de 

cunho "[...] paternalista para com alguns e excludente para com os não 

iniciados." (LOPES, 2011, p. 256)  

 Ou seja, o Brasil tornou-se independente da Coroa Portuguesa, mas seguiu 

acorrentado ao sistema de exclusão e de desigualdade social ao qual encontrava-se 

submetido já acerca de 200 anos. Não houve, naquele momento, uma efetiva 

reconstrução social democrática e participativa. A história da independência do Brasil 

é a história da troca de mãos de toda a forma de poder e de dominação social, poder 

este que passou, a partir da Independência, das mãos da Coroa às mãos da elite 

colonial.  

 O cenário que se descortinava, portanto, era de mudanças com relação aos 

poderes do Estado. A chegada ao fim do período absolutista coincidiu com a 

emergência de um novo modelo científico que se chocaria frontalmente com o setor 
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eclesiástico das faculdades. Este choque nasceria da oposição ao sistema vigente 

de um novo discurso científico e racional que regularia as relações sociais partindo 

de uma plataforma liberal de ideias. Era o chamado "Normativismo Positivista" ou 

"Positivismo Codificador". Exemplo desta influência já em terras brasileiras foi o 

projeto de elaboração do Código Civil (o Código Clóvis Beviláqua) que mesmo tendo 

demorado longos anos (mais de cinquenta) para deixar de ser apenas um projeto 

jamais abandonou a sua matriz napoleônica (conforme trabalhado com maior 

profundidade no primeiro capítulo) (MARTINEZ, 2005). 

 Já neste estágio inaugural dos cursos jurídicos brasileiros foi necessário 

operar algumas mudanças em seus rumos, conforme mencionado anteriormente. 

Uma destas mudanças ocorreu em razão de que as faculdades de Olinda e de São 

Paulo não estavam conseguindo suprir a demanda profissional que a então 

recentemente proclamada República demandava. A ascensão da cafeicultura e as 

mudanças sociais e econômicas provocadas pela "industrialização tardia" do Brasil 

criaram uma demanda de profissionais da área jurídica não suportada pelas duas 

únicas faculdades de Direito da época (MARTINEZ, 2005). 

  Destarte, diante do quadro que se descortinava, uma das primeiras 

mudanças nos rumos do ensino jurídico brasileiro partiu de uma provocação ao 

Estado para que este permitisse a abertura de novos cursos. O Estado cedeu às 

pressões liberais que clamavam pela expansão da liberdade (de mercado) para a 

área do ensino e assim tornou-se possível a criação de novos cursos de Direito. 

Estes, deixavam de ser, a partir deste momento, um monopólio do Estado. Deste 

contexto nasceu a faculdade de Direito da Bahia, no ano de 1891, dando início ao 

período da "Ilustração Brasileira" (MARTINEZ, 2005). 

 Iniciava-se ali um período de profunda crença no poder da educação 

enquanto força motriz de uma sociedade em construção. Eclodiram as faculdades, 

escolas e cursos e o próprio ensino público se fortaleceu deste contexto, na medida 

em que precisou manter um alto patamar qualitativo de ensino diante da 

"concorrência" das escolas privadas. Estas escolas e faculdades operavam na mais 

pura lógica liberal: o próprio mercado as selecionaria conforme sobrevivessem ou 

não a uma "seleção natural" realizada no bojo da expansão social em curso 

(MARTINEZ, 2005). As críticas a toda esta hegemonia liberal, no entanto, não 

tardaram a chegar. 
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 A intensa expansão dos cursos de Direito gerou uma verdadeira massificação 

deste ramo do ensino que, por sua vez, ganhou o denominativo de "fábrica de 

bacharéis". Esta era uma clara referência ao fordismo, ou seja, ao mecanismo de 

produção industrial seriada utilizada pelas fábricas e que estava sendo refletida no 

campo do ensino jurídico. O mais grave nesta situação era o fato de que o aumento 

quantitativo de cursos se dava de forma dissociada do aspecto qualitativo da 

formação oferecida. Para ilustrar esta situação veja-se que em 1927, cem anos após 

a criação dos primeiros dois cursos, a República Velha contava já com 14 

faculdades de Direito que concentravam cerca de 3.200 alunos. Estes números 

refletem, de um lado, o amadurecimento das instituições de ensino no Brasil e de 

outro, o engessamento de uma matriz liberal de ensino (MARTINEZ, 2005). 

  Este quadro fático não era, certamente, algo estranho ao contexto cultural da 

época, pois a consolidação do Estado Liberal então vigente requisitava a afirmação 

e a reprodução deste modelo de regulação social. A livre economia era o ideário 

subjacente ao modelo de Estado em operação e, consequentemente, de ensino 

oferecido. As reformas que se seguiram vieram no sentido de reforço desta filosofia. 

As reformas operadas sequencialmente em 1911  e em 1915  reafirmam o caráter 88 89

liberal da República, caráter este simbolicamente representado pelo Código Civil já 

que o resultado destas reformas foi o incremento das disciplinas do direito privado 

(MARTINEZ, 2005). 

 Com relação aos professores perceba-se que esta profissão obedecia a 

lógica de um ensino livre, não demandando uma alta qualidade pedagógica, o que 

acabou por favorecer a incidência da regra mercadológica sob esta profissão. Os 

professores eram selecionados a partir do seu destaque na área da prática jurídica, 

 Reforma operada por Rivadávia Corrêa retirando do Estado o monopólio da criação dos cursos de 88

Direito (CURY, 2009).

 Operada por Carlos Maximiliano e Wenceslau Braz. Conforme explica Carlos Roberto Jamil Cury 89

(2009, p. 734): "O Decreto n. 11.530, de 18 de março de 1915, assinado pelo presidente Wenceslau 
Braz e por Carlos Maximiliano, ministro da Justiça e Negócios Interiores, precedido de uma 
Exposição de Motivos, 'reorganiza o ensino secundário e o superior na República'. Por ele o Ministro 
da Justiça e dos Negócios Interiores volta a homologar certas decisões do Conselho Superior de 
Ensino, o adjetivo oficial retorna para junto dos institutos mantidos pela União, restaura-se o registro 
de diplomas, impõe-se a inspeção federal sobre os institutos, bem como a figura da concessão para 
efeito de equiparação para as instituições particulares que a solicitarem, exceto as que tiverem 
intento de lucro ou de propaganda filosófica ou religiosa. A equiparação não seria atribuída também a 
institutos em cidades com menos de 100 mil habitantes (exceto capitais) ou se houvessem mais de 
duas academias de Direito, Engenharia e Medicina em cada estado. O CSE é reduzido a órgão 
consultivo e fiscalizador, a matrícula no ensino superior teria como exigência adicional ao vestibular o 
certificado de aprovação no secundário. Com isso, reoficializa-se o ensino. "
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sendo, portanto, os melhores práticos aqueles que iriam ocupar os postos de 

docentes. Ou seja, o acréscimo na demanda de "mão-de-obra" docente em virtude 

da abertura de novos cursos de Direito favoreceu a instituição de uma lógica 

baseada na oferta e na procura de professores, sem que houvesse uma 

preocupação qualitativa concomitante (MARTINEZ, 2005). 

 O "universo" do Direito ensinado e aprendido, se resumia ao estudo da norma 

jurídica codificada. Deste isolamento de outros conhecimentos somado à uma 

metodologia alienante, resultou a formatação "fordista" da ciência jurídica. 

Solidificou-se, desta forma, nas raízes dos cursos de Direito brasileiros, o modelo 

liberalista característico da época diante do protagonismo da lógica privatista nas 

grades curriculares do curso e da metodologia de ensino de reduzida qualidade. 

Esta fórmula se prestava a reproduzir a ideologia liberal e culminou por oportunizar a 

eclosão das "fábricas de bacharéis", como ficaram conhecidos os cursos da época 

(MARTINEZ, 2005). 

 Tal, portanto, foi o leito de nascimento dos cursos de Direito brasileiro e tal foi 

o contexto no qual estes cursos vivenciaram os seus primeiros 100 anos de história.  

A fim de aprofundar a perspectiva do contexto social que circundava o período 

inaugural destes cursos, o tópico seguinte tratará de analisar os arquétipos jurídico e 

social que orientaram os primeiros passos da caminhada de 190 anos dos cursos de 

Direito brasileiros. 

4.2 O Paradigma Jurídico e Social Orientador dos Primeiros Cursos de Direito 

no Brasil  

O Brasil que no século XIX começava a construir o seu próprio  Direito e a 90

sua própria forma de o ensinar, era substancialmente diferente do Brasil dos dias de 

hoje. Para aprofundar a compreensão a respeito do contexto que orientou a criação 

das escolas de Direito e o seu ensino naquele período, convém analisar os 

contornos revelados pela sociedade e pelo sistema jurídico brasileiro da época.   

 Não obstante o fato de que o Brasil sempre importou parte considerável de suas leis e do seu 90

Direito como um todo dos moldes estrangeiros, notadamente o Europeu. Por esta razão inclusive, é 
que contemporaneamente se discute com grande fervor a respeito da descolonização do Direito 
Brasileiro.
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 Justifica-se, antecipadamente, a análise mais sucinta deste ponto, na medida 

em que apenas complementa o raciocínio iniciado no tópico anterior. Antes de 

prosseguir com a análise proposta, cabe ressaltar que o Brasil tornou-se um país 

Independente no ano de 1822 e que, portanto, os primeiros dois cursos de Direito do 

país foram criados apenas 5 anos após a independência, em 1827. Portanto, a 

análise ora realizada diz respeito a este período histórico. 

 Embora o primeiro censo brasileiro tenha sido oficialmente realizado somente 

em 1872, indicando uma população de aproximadamente 10 milhões de brasileiros, 

contagens não oficiais anteriores indicavam que a população brasileira chegava a 

aproximadamente 4.300.000 (quatro milhões e trezentos mil) no ano de 1815, e a 

cerca de 5 milhões em 1825. As maiores cidades brasileiras eram, respectivamente: 

Rio de Janeiro, Salvador, Recife, São Paulo, São Luís e Belém. O país tinha uma 

matriz econômica essencialmente rural, o que transparece do fato de que as capitais 

concentravam apenas 8,49% da população. O regime escravocrata  mantinha a 91

chegada de escravos ao país, sendo que a maioria deles eram alocados nas então 

províncias de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo (LOPES, 2011). 

 O momento político que o Brasil atravessava era o de instituição da sua 

própria matriz política e jurídica e havia diversos interesses que precisavam ser 

conciliados, como por exemplo, os interesses do clero, que representava parte 

significativa da elite letrada e que deveria ter, portanto, seu espaço reservado, além, 

obviamente, dos interesses dos liberais (LOPES, 2011).  

 Assim é que com o estabelecimento da República no Brasil, embora tendo 

sido consagrada a separação dos poderes e o federalismo presidencialista, 

 De maneira geral, o Brasil demonstra uma tendência a legislar de maneira hipócrita. Clássico 91

exemplo disso foi a Codificação Civil de 1916 que optava por desproteger as crianças e adolescentes 
nascidas de relações extraconjugais para proteger sob o manto da figura da "família", o patrimônio do 
patriarca. Ao que tudo indica esta tendência teve seu nascedouro concomitantemente ao nascimento 
do próprio Estado nacional. Assim é o que, salvo melhor juízo, é possível extrair das palavras de José 
Reinaldo de Lima Lopes (2011, p. 289) ao explicar que: "Assim, a Constituição cala sobre os 
escravos, mas garante aos cidadãos passivos (os que não gozavam do direito de votar ou serem 
votados) os direitos civis de liberdade, propriedade e segurança de suas vidas e bens. [...] O Brasil 
distinguia-se dos Estados Unidos muito especialmente na falta de igualitarismo: conservando pelo 
regime monárquico, formas de diferenciação social, não só os negros eram um grande problema, 
mas também não se estimulava um igualitarismo generalizado nas práticas sociais. O próprio sistema 
jurídico favoreceu a preservação de alguns privilégios, e encarregou-se de promover outros". 
Portanto, as reformas que se pretendiam não pareciam revelar um real desejo de instituição de uma 
nova realidade social para o país. Ou seja, eram "reformas' hipócritas na medida em que pretendiam, 
na verdade, manter o status quo.
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persistiram latentes as desigualdades sociais: de um lado, as oligarquias cafeeiras , 92

de outro a massa de pobres que formava a população brasileira. Estes últimos 

excluídos tanto da participação política, quanto despojados dos direitos mais 

elementares. Conforme explica Antônio Carlos Wolkmer (2001, p. 87) "[...] o Direito 

Estatal vem regulamentar, através de suas codificações, os intentos dos 

proprietários de terras e da burguesia detentora do capital, ocultando sob a 

transparência da retórica liberal [...], uma sociedade de classes virulentamente 

estratificada".  

 Se fossem retratados os símbolos que expressavam a sociedade brasileira da 

época, portanto, este retrato deveria trazer as figuras do café, dos burgueses (donos 

dos cafezais), dos escravos (também pertencentes aos burgueses) e dos miseráveis 

em geral (camada maior da população). Este era o paradigma social vigorante 

quando da criação dos primeiros cursos de Direito do país. Cabe ainda um 

derradeiro apontamento a respeito do paradigma jurídico. 

 Juridicamente, o Brasil se diferenciou substancialmente de países como a 

Alemanha e a França quanto a sua forma de institucionalização enquanto Estado 

nacional. A nítida tarefa dos legisladores nacionais era "fazer o país" de acordo com 

os moldes codicistas. Já na França, por exemplo, os códigos simbolizavam a 

unificação jurídica de uma nação que antes se dividia entre o direito costumeiro do 

norte e a tradição jurídica romana do sul. Na França os códigos também tiveram o 

propósito de assentar as ambições burguesas relativas à propriedade e ao 

(retrógrado) patriarcalismo. Mas no caso do Brasil, não havia discussão a ser 

travada a respeito dos códigos já que havia um inequívoco comando constitucional 

ordenando a sua criação. Portanto, a questão que existia não era propriamente 93

com relação à adoção ou não dos códigos, mas sim a respeito de qual seria o 

modelo de ordem jurídica a ser criada a partir deles (LOPES, 2011). Em síntese,  

Esta concepção do papel do Direito, como instrumento de poder e de 
reforma demonstra como a primeira geração de legisladores adotou sem 
problemas o estilo novo da lei. A linguagem voluntarista e impessoal, a 
ausência de motivos retoricamente reproduzidos nos artigos, o tom abstrato 
e imperativo. A legislação brasileira nasce moderna. E seus autores 
parecem convencidos de que com ela vão reformar o país, modernizando-o 

 "Curiosamente" localizadas nos mesmos locais para onde eram enviados a maioria dos escravos: 92

Minas Gerais e São Paulo (WOLKMER, 2011).

 Constituição Política do Império do Brasil de 1824.93
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no limite da manutenção de uma parte da velha ordem. O direito brasileiro 
nasce idealista e modernizador (LOPES, 2011, p. 288).  

  

Assim é que a nova nação brasileira buscava criar o seu próprio ordenamento 

jurídico a partir dos moldes codicistas. Desta forma, os cursos de Direito brasileiros 

nascem obedecendo a sistemática vigente, segundo a qual era preciso conjugar os 

novos ventos nacionalistas com a manutenção dos antigos privilégios. O Império da 

Coroa cedeu espaço ao "império dos códigos" e o ensino jurídico detinha objetivos 

que podem ser conjugados da seguinte forma: manter o status quo de extratificação 

social e prover a mão de obra qualificada que o novo Estado nacional requisitava 

nas mais diversas áreas (notadamente nos cargos públicos administrativos e 

políticos e nas salas de aula do novo nicho de mercado representado pelas 

faculdades de Direito). 

 Estes, então, foram os paradigmas - social e jurídico, orientadores dos 

primeiros momentos experimentados pelas escolas jurídicas nacionais. Cabe 

analisar na sequência quais foram os passos seguintes trilhados pelo ensino jurídico 

brasileiro até o seu momento atual. 

4.3 Os Cursos de Graduação em Direito no Brasil e a Evolução Pedagógico  - 94

Jurídica dos seus Paradigmas Fundantes  

 A evolução dos paradigmas que orientaram a forma de aprender e de ensinar 

o Direito brasileiro teve como início o modelo introduzido pelo Estado Liberal, 

conforme já mencionado anteriormente ao se trabalhar o nascedouro destes cursos 

no país. Desnecessário, portanto, repetir as informações a este respeito, de forma 

que apenas serão acrescidas na sequência as informações ainda não mencionadas. 

O enfoque deste momento, portanto, se concentrará primordialmente na análise dos 

demais paradigmas que orientaram a estruturação dos cursos de Direito ao longo de 

sua história. 

 Sob o ponto de vista do seu progresso ao longo da história, o ensino jurídico 

brasileiro pode ser explorado ao menos a partir de três enfoques distintos, cada um 

 O termo "pedagogia" é aqui utilizado no sentido de englobar as metodologias e demais estratégias 94

relacionadas ao ensino e à educação jurídicas de maneira geral.
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deles correspondente a três diferentes modelos de Estado: o Liberal, o Social e o 

Neoliberal (MARTINEZ, 2005). 

 Primeiramente, cabe salientar que os efeitos da Revolução Industrial 

desencadeada no decorrer do século XIX aliados ao movimento de codificação e da 

afirmação política da burguesia culminaram na manifestação do positivismo jurídico 

em sua máxima significação. O que ocorreu foi que o positivismo passou a ser, 

sobretudo, uma forma de condução da vida de acordo com os axiomas da 

materialidade, da segurança, da liberdade e do pragmatismo utilitário. Tratou-se de 

uma sistemática ao mesmo tempo libertadora e repressora. Por trás deste 

formalismo normativo, escondiam-se as origens das estruturas de poder sociais que 

objetivavam perpetuar a cultura do individualismo liberal (WOLKMER, 2001). Este foi 

o paradigma liberal positivista que orientou os primórdios do ensino jurídico, 

conforme abordagem no tópico anterior. 

 Na sequência, ao longo do período da República Velha  as mudanças 95

operadas no plano do ensino do Direito se resumiram a um incremento do perfil 

profissionalizante do curso mediante a implementação de reformas curriculares, 

nada se modificando, porém, quanto à estrutura dos cursos. Surgiram os primeiros 

debates acerca da metodologia de ensino, muito embora esta tenha se mantido 

primordialmente nos moldes da "aula conferência". O alheamento das instituições de 

ensino com relação à realidade social também se manteve (RODRIGUES, 1993).  

 Entre os anos de 1930 e 1945 o ensino jurídico no Brasil manteve-se 

estagnado, de maneira que no campo da educação a reforma mais impactante foi a 

promovida em 1931 por intermédio de Francisco de Campos, que institucionalizou a 

"Universidade" no país demonstrando a intenção de superação da ideologia da 

República Velha. Havia uma perspectiva positiva com relação às transformações 

sociais que seriam promovidas por um novo modelo educacional. No entanto, é 

imperativo que se destaque que no campo do ensino jurídico mantinha-se a 

tendência de reprodução do modelo liberal vigente, o que se depreende da análise 

da proposta de Francisco de Campos com relação à atualização curricular da 

Universidade do Rio de Janeiro, proposta esta claramente direcionada às demandas 

mercadológicas. O âmago do modelo de ensino anterior permanecia, no entanto, 

 Entre 1889 e 1930.95
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inalterado (MARTINEZ, 2005). A respeito do aspecto metodológico que orientavam 

os cursos de Direito, explica Sérgio Rodrigo Martinez (2005, p. 8) que: 

No campo das metodologias, nem mesmo o início da hegemonia americana 
sobre a América Latina e a chegada de novas pedagogias liberais, como da 
“Escola Nova”, geraram reflexos suficientes para intervir na dinâmica 
pedagógica do ensino jurídico, pois a “pureza” científica e o fechamento do 
mundo acadêmico, no seu ciclo de “standartização” reprodutora do 
conhecimento, geravam por si só uma esfera de proteção e isolamento.  

  

Em outras palavras, ainda que existisse um contexto geral de otimismo com 

relação à força transformadora da educação como um todo, no campo do Direito as 

raízes liberais e positivistas profundamente arraigadas impediam uma mudança 

substancial no universo do ensino jurídico. Porém, no contexto social em geral, a 

chegada do Welfare State provocou mudanças que cedo ou tarde passariam a 

refletir-se sob o ensino Direito, razão pela qual devem ser analisadas de maneira 

mais cautelosa. 

 Mesmo que o Brasil não tenha  chegado a alcançar o Welfare State (não da 

forma como ocorreu em outros países, ao menos), não significa que não tenha 

ocorrido qualquer tipo de reflexo deste modelo de Estado por estas terras. No Brasil,  

o Estado passou a intervir de maneira mais ativa na esfera privada, razão pela qual 

proliferaram os microssistemas jurídicos, operando a chamada "publicização do 

direito privado" (REIS, 2003, p. 778). Isto é, a tendência minimalista de intervenção 

estatal passou a dar espaço para uma tendência intervencionista. Esta intervenção 

ocorreu na medida em que se revelou necessária a atuação do Estado na 

preservação de um equilíbrio mínimo entre os participantes das relações privadas, 

bem como, na garantia dos direitos humanos e fundamentais de segunda 

dimensão . E esta gradativa mudança nas relações construídas entre Estado e 96

sociedade civil abriu caminho para que hoje seja possível falar em um 

constitucionalismo solidário. 

 O século XXI iniciou já com um desafio muito claro em seu horizonte: superar 

a exclusão social e concretizar os já tão debatidos direitos fundamentais. Isso 

 Conforme leciona Antônio Carlos Wolkmer (2010, p. 17) a respeito dos direitos humanos de 96

segunda dimensão: "Os direitos sociais, econômicos e culturais são direitos fundados nos princípios 
da igualdade e com alcance positivo, pois não são contra o Estado, mas ensejam a garantia e a 
concessão a todos os indivíduos por parte do poder público. [...] Na contextualização histórica dos 
direitos de 'segunda dimensão', estão mais do que nunca presentes o surto do processo de 
industrialização e os graves impasses socioeconômicos que varreram a sociedade ocidental entre a 
segunda metade do século XIX e as primeiras décadas do século XX".
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porque o quadro social em escala global se revelava desalentador. A miséria da 

maioria, a opressão por parte da minoria, e a sempre atual desigualdade social 

seguiram sendo as marcas mais profundas dos países periféricos, a exemplo do 

Brasil. Mais do que isso, a própria ausência de esperança - em alguma das 

ideologias que se revelaram empiricamente fracassadas - corroía o tecido social. A 

assimetria das relações sociais permitia a mais ampla gama de violências, inclusive, 

as materiais e simbólicas (SARMENTO, 2004). 

  Especificamente no cenário brasileiro este quadro se revelava 

particularmente desalentador, pois apesar das destacadas riquezas naturais das 

quais o país era (e anda é) detentor e da economia que (até recentemente) 

encontrava-se em franco processo de crescimento, em termos de desigualdade 

social a gritante estratificação persistia inabalável . Não é o caso, no entanto, de se 97

falar propriamente em uma "crise" pelo simples fato de que os problemas 

desencadeados pela desigualdade na concentração de renda entre a população 

brasileira não nasceram de eventuais instabilidades repentinas, antes disso, trata-se 

de uma situação engendrada desde a gênese do Estado nacional (SARMENTO, 

2004). Portanto, o Estado de bem-estar social foi, na verdade, o primeiro momento 

no qual a busca pela superação das profundas desigualdades e, consequentemente, 

por um maior equilíbrio social efetivamente passou a fazer parte da pauta do dia. 

 O que a passagem do tempo demonstrou foi que tanto o liberalismo 

econômico quanto o Welfare State foram incapazes de operar de maneira 

satisfatória na questão da redução das desigualdades sociais. Este último muito em 

função dos problemas relacionados ao financiamento deste modelo de intervenção 

estatal e da relação clientelista que muitas vezes se instalava entre governantes e 

governados. Diante de todas estas questões emergiu do seio da sociedade civil o 

despertar fortalecido do "terceiro setor". Não se tratou de um despertar burguês 

equivalente ao ocorrido durante o liberalismo oitocentista, mas do despontar do 

público não estatal, ou seja, do despertar das associações civis de bairros, das 

ONG's e dos movimentos sociais de maneira geral. Este setor é responsável pelo 

 Corroborando esta afirmação, explica o sociólogo Bernardo Sorj (200, p. 8): "Explicar o Brasil é, 97

portanto, explicar os mecanismos através dos quais, apesar dos processos constantes de mudança, 
se desenvolvem estratégias sociais que reproduzem a desigualdade social. Assim, se por um lado o 
Brasil apresentou durante grande parte do século XX um dos mais altos índices de crescimento 
econômico e de mobilidade social e geográfica, as desigualdades sociais permaneceram e mesmo 
aumentaram".
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encaminhamento até o sistema político uma parte significativa das mais relevantes 

demandas da população, demandas estas muitas vezes ignoradas pelas tradicionais 

instâncias representativas (SARMENTO, 2004). 

 O senso de solidariedade historicamente preterido diante do trinômio 

revolucionário francês "liberdade, igualdade e fraternidade" foi reavivado diante 

deste contexto. A liberdade, sobretudo em seu direcionamento econômico havia sido 

amparada pelo capitalismo, do que resultou a planificação das desigualdades 

sociais. A igualdade, em seu aspecto material havia sido a bandeira defendida pelo 

socialismo, do que resultou, por sua vez, a repressão às liberdades individuais e 

políticas (SARMENTO, 2004). 

 E a solidariedade? Bem, esta, até o presente momento, não foi a bandeira 

defendida por nenhum modelo jurídico-político. Destaque-se que o ideário solidarista 

não se opõe à defesa da liberdade e da igualdade, mas propugna que juntamente 

com estas seja promovido o reforço aos laços que conformam o tecido social. 

Notadamente no âmbito das relações privadas o solidarismo parte da premissa de 

que os direitos fundamentais, ainda que concebidos sob a égide de um 

constitucionalismo liberal e burguês, não se resumem a limitações dirigidas ao 

Estado, mas estendem-se a todos os campos para os quais as formas de opressão 

expandem seus tentáculos (SARMENTO, 2004). Não seria o momento de erguer a 

bandeira da solidariedade enquanto paradigma jurídico orientador do Estado 

nacional? 

 Enfim, feito este "parênteses" e retomando à cronologia da análise aqui 

realizada, destaque-se que o Estado Novo  foi profícuo na edição de novas 98

codificações, as quais foram incorporadas aos conteúdos dos cursos de Direito. Na 

pretensão de reestruturar o país e de superar os ranços do Império e da República 

Velha foram editados novos estatutos normativos, como o Código de Processo Civil, 

uma nova Lei de Introdução ao Código Civil, o Código Penal e o de Processo penal 

(MARTINEZ, 2005). Os primeiros cursos jurídicos do país obedeciam a um idêntico 

currículo fixo que continha 9 cadeiras e uma duração total de 5 anos. O chamado 

"currículo mínimo" foi estabelecido pela primeira vez somente em 1962 

(RODRIGUES; JUNQUEIRA, 2002).  

 1937-1946.98
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 No ano de 1961 a necessidade de uma reforma no ensino jurídico retornou à 

ordem do dia e o Conselho Federal de Educação criou o "currículo mínimo" na 

tentativa de introduzir um patamar universal mínimo para a formação jurídica 

oferecida. O que ocorreu, como não poderia deixar de ser, é que o mercado, que já 

havia tomado para si parcela significativa da oferta de cursos, transformou este 

patamar - que deveria ser apenas mínimo - na regra geral (MARTINEZ, 2005). 

 Uma nova tentativa de reforma mediante alteração da estrutura curricular foi 

realizada no ano de 1972 por meio da Resolução nº. 3 do Conselho Federal de 

Educação  que atribuiu aos cursos uma certa flexibilidade no sentido de que estes 99

pudessem adaptar suas grades à realidade regional na qual estão inseridos. Esta 

reforma também não modificou substancialmente os cursos de Direito, que se 

mantiveram alheios à realidade e aos anseios sociais (RODRIGUES, 1993). Esta 

resolução partiu da apuração de que o currículo mínimo instituía um número elevado 

de disciplinas obrigatórias o que impedia que as instituições de ensino inserissem 

em suas grades outras disciplinas que atendessem às especificidades regionais e ao 

perfil de egresso planejado por cada curso  (COUTO; MEYER-PFLUG, 2013). 

 Avançando para os acontecimentos da década de noventa, percebe-se que 

em termos de economia e de Estado esta década foi marcada por uma tendência 

neoliberal. As tentativas de reformas do ensino jurídico anteriormente mencionadas 

operaram apenas no plano externo dos cursos de Direito (currículos) não alcançado 

o seu substrato material, ou seja, o paradigma liberal acabou sendo o pano de fundo 

de todo o desenvolvimento do ensino jurídico brasileiro, vindo a ser inclusive 

reforçado pela tendência neoliberal que marcou o final do século XX (MARTINEZ, 

2005). Em termos de realidade social (inafastável que é da realidade jurídica), 

cabem algumas rápidas considerações no sentido de demonstrar os perigos do 

 Conforme as lições de Aurélio Wander Bastos (1998, p. 244-245): "Foi neste contexto que o 99

Presidente do Conselho Federal de Educação promulgou a Resolução nº. 3, de 25 de fevereiro de 

1972, com base no Parecer da Comissão Central de Revisão de Currículos
 
aprovado pelo Plenário 

do CFE,
 
em 27 de janeiro de 1972, que definiu o currículo mínimo do curso de graduação em Direito 

conforme o projeto da comissão especial designada para elaborá-lo.23 O novo currículo, vigente até 
a presente data, é inovador em relação aos padrões tradicionais do ensino jurídico, não apenas na 
fixação do mínimo do seu conteúdo, mas, principalmente, na sua estruturação formal, assim como na 
definição da duração dos cursos."
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avanço desta tendência neoliberalista que, salvo melhor juízo, parece estar 

ganhando novo fôlego nesta segunda década do século XXI . 100

 Diagnósticos elaborados pelas Nações Unidas demonstraram que no ano de 

1962, ou seja, anteriormente ao neoliberalismo e ao incremento da globalização, os 

recursos dos quais os 20% mais ricos do mundo dispunham equivaliam a 30 vezes 

os recursos dos 20% mais pobres. No ano de 1994 este número passou para o 

patamar de um patrimônio 60 vezes superior ao dos mais pobres, e de 74 vezes 

superior no ano de 1997. Disto se extrai que a intervenção por parte do Estado é 

indispensável para a regulamentação das forças do mercado e para a realização da 

justiça social (SARMENTO, 2004). 

 O que se percebe também é que o neoliberalismo tem a capacidade de ser 

ainda mais perverso do que o liberalismo clássico na medida em que a partir do 

processo de globalização a força da mão-de-obra necessária aos meios de 

produção vem sendo substituída pelo crescente processo de automação, fazendo 

com que a mão-de-obra carente de qualificação seja facilmente descartada das 

relações de trabalho. Em síntese, é necessário atentar para o fato de que os 

avanços do mercado globalizado e o desmonte do estado-providência impedem a 

atuação estatal no exercício da coordenação dos fatores econômicos e de seus 

reflexos sociais (SARMENTO, 2004). 

 As mudanças sentidas na economia e na política, até mesmo aquelas 

ocorridas em nível internacional redundaram na falência do modelo de Direito 

oriundo do século XIX. Isto significa que este antigo modelo hoje não se revela 

capaz de apresentar respostas consistentes para os conflitos contemporâneos. 

Ocorre que durante o século XX, especialmente após os anos de 1950, profundas 

mudanças na área da economia acarretaram este descompasso entre o Direito 

praticado e o Direito que necessita ser aplicado. Exemplo disso, é a mudança na 

forma de ocupação do território brasileiro que por si só, gerou inúmeras demandas 

judiciais em busca de soluções que extrapolavam os limites da letra fria da lei. 

Destas e de questões oriundas do grave quadro de exclusão social no qual está 

inserido o país, surgiram demandas das mais variadas como aquelas que 

propugnam por acesso à saúde, à educação e à moradia, de forma que, o Judiciário 

 Atualmente, em virtude do recrudescimento da economia, países da Europa voltaram a discutir a 100

redução das políticas públicas sociais em busca de recuperar a estabilidade das suas economias. No 
caso do Brasil, onde estas políticas ainda não alcançaram estabilidade, estas discussões geram um 
ambiente de profunda intranquilidade (SODRÉ, 2015).
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muitas vezes, se percebe na iminência de decidir entre realizar a pura e simples 

subsunção da norma ao caso concreto, mesmo que de maneira acrítica e injusta ou 

aplicar a justiça necessária ao caso concreto (FREITAS FILHO, 2013). 

 Desde modo, estas mudanças na arquitetura econômica e social do país 

causaram reflexos sociais que invariavelmente acabam por se socorrer batendo às 

portas do Poder Judiciário.  

 A Constituição Federal brasileira consagra de maneira inequívoca um modelo 

de Estado de bem-estar social, ou seja, um arquétipo de Estado atuante e com 

poderes para intervir na esfera econômica na busca pela igualdade substancial. Mas 

nem por isso o Brasil deixou de sofrer, assim como muitos outros países, os efeitos 

dos influxos do neoliberalismo. As necessidades de adaptação dos sistemas 

normativos às exigências do mercado global do final do século XX também se fez 

perceptível no país. No ano de 1995 e nos anos seguintes inúmeras emendas 

constitucionais revisitando o papel desempenhado pelo Estado no exercício da 

atividade econômica foram sancionadas (SARMENTO, 2004). 

 Exemplo disto são as emendas constitucionais números 6 e 7 que eliminaram 

barreiras ao ingresso de capital estrangeiro no país, e as emendas de números 5, 8 

e 9 que flexibilizaram os antigos monopólios estatais sobre o petróleo, as 

telecomunicações e o gás canalizado. Entraram na pauta das "reformas" questões 

como o déficit da previdência social (emenda constitucional nº. 20) e a flexibilização 

das relações trabalhistas a partir da autorização das negociações dos direitos 

tutelados pela Consolidação das Leis do Trabalho (SARMENTO, 2004). Estas 

últimas reformas, convém lembrar, recentemente retornaram ao centro dos debates 

políticos, culminando com a recente a aprovação da "reforma" (ou desmanche) da 

legislação trabalhista. No campo da previdência seguem as tentativas de inclusão da 

proposta de reforma na pauta de votação. 

 Mesmo diante de todas as investidas do neoliberalismo, o Brasil segue 

pautado em um modelo de Estado interventor, já que, conforme anteriormente 

mencionado este é o modelo constitucionalmente vigente. Portanto, o padrão 

normativo vigorante no Brasil é ainda aquele que, sem se refletir em desprezo pelo 

mercado, busca o estabelecimento de uma justiça social e o alcance da igualdade 

substantiva (SARMENTO, 2004). Este é o quarto paradigma  sob o qual a ordem 101

 Na sequência de: liberal, social e neoliberal.101
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jurídica brasileira está sendo construída e que serve, portanto, de sustentáculo para 

o Direito praticado e ensinado no Brasil contemporâneo. 

 O modelo de Estado em construção não pode ser chamado de neoliberal, 

pois não se retira do papel de regulador do setor econômico. Este novo paradigma 

nasce da crise do Welfare State e recebe o nome, ao menos provisório, de "pós-

social". O Estado de cariz pós-social é um Estado que se relaciona com a iniciativa 

privada  e com o terceiro setor mediante a oferta cooperativa de serviços públicos e 

de atividades de interesse coletivo. Este arquétipo de Estado possui uma postura 

diferenciada no sentido de primar pela administração consensuada em detrimento 

ao agir coercitivo. Assim, o Estado adota as sanções premiais (já exploradas 

anteriormente) para buscar que os atores privados assumam voluntariamente os 

comportamentos almejados pelo Estado. O Direito, sob a égide desta espécie de 

Estado, assume um caráter versátil no sentido de que as normas são  muitas vezes 

engendradas a partir de uma ampla gama de negociações (SARMENTO, 2004). 

 No âmbito dos cursos de Direito, as tentativas de reforma do ensino jurídico 

operadas nas últimas décadas revelaram-se superficiais e, talvez, ingênuas. Isso 

porque reformular os currículos impõe em necessariamente reestruturar a forma de 

pensar a organização da vida social. Além disso, as reformas historicamente 

intentadas sempre sofreram oposição das elites habituais que costumeiramente 

encontraram nos currículos dos cursos de Direito fórmulas de "acomodação 

social" . Por fim, as reformas operadas também não frutificaram de estudos 102

sistematizados a respeito das necessidades na forma de transmissão e de 

construção do conhecimento jurídico demandas pela dinâmica social, o que 

corroborou com a sua ineficiência (BASTOS, 1998). 

 O que se pode afirmar em termos de paradigma orientador para os atuais 

cursos de Direito do país é que o antigo paradigma liberal e legalista, singularmente 

adaptado à teoria kelseniana já não encontra espaço na sociedade brasileira 

contemporânea. A complexidade das relações sociais, a multiplicidade de espécies 

de conflitos existentes, a demanda por direitos de diferentes gerações, tudo isso se 

opõe à linearidade do sistema jurídico originário. O paradigma kelseniano não 

consegue trabalhar de forma eficiente com questões como as que se originam do 

processo de globalização econômica, por exemplo (FREITAS FILHO, 2013). Há uma 

 Conforme expressão utilizada pelo autor, Aurélio Wander Bastos, 1998, p. 294.102
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evidente crise do paradigma linear kelseniando de ensino e aprendizagem do 

Direito. 

 A compreensão do Direito enquanto emanação enclausurada da vontade 

Estatal, vem sendo, progressivamente rechaçada exatamente pelo fato de que o 

Direito passa por um período de exaustão paradigmática: a paulatina passagem das 

normas fechadas para aquelas de conteúdo aberto é reflexo desta exaustão. As 

normas formuladas abstratamente frente à ideia de um sistema completo, hermético, 

ausente de contradições ou lacunas é, de fato, uma falácia diante das relações 

complexas e multifacetárias da realidade social contemporânea (FREITAS FILHO, 

2013). 

 Esta espécie de norma é excessivamente simplista para se contrapor à 

situações de alta complexidade. E por tais razões, o ordenamento se abre para o 

ingresso de normas de conteúdo aberto, isto é, para aquelas normas de caráter mais 

"humilde", que não possuem a pretensão ilusória de esgotamento do fato ao qual 

devem ser aplicadas. As normas de conteúdo aberto revelam a consciência da 

necessidade de um silogismo profundo para o alcance de seu conteúdo (FREITAS 

FILHO, 2013). Mas, seria verdadeiro afirmar que os cursos de Direito estão 

preparados para ensinar seus alunos a compreender o Direito diante desta lógica? 

  Antes de dar início à análise das atuais diretrizes curriculares dos cursos de 

Direito cabe ainda uma última observação. Ao longo dos capítulos anteriores foi 

realizada a abordagem a respeito das dificuldades enfrentadas pelo Poder Judiciário 

diante do destacado quadro de litigiosidade contemporânea. Mas no que esta 

questão se relaciona com a forma como o Direito é ensinado? A este respeito explica 

Aurélio Wander Bastos (1998, p. 313-314), que: 

Em nossos recentes estudos sobre o ensino jurídico e as suas modificações 
curriculares, temos procurado mostrar que, no seu desenvolvimento, tem 
enfrentado diversas crises circunstanciais, e não, propriamente, uma crise 
localizada e específica. Essas crises traduzem, não apenas fatores 
endógenos, próprios do  ensino jurídico, dos diferentes ângulos da história e 
evolução de seus institutos, mas também um conjunto de fatores exógenos, 
que refletem a crise do Estado brasileiro, especialmente a crise estrutural do 
Poder Judiciário. Neste sentido, a crise do ensino jurídico é uma crise das 
instituições jurídicas.  

  

Assim como uma reformulação do ensino, invariavelmente implicará em uma 

reformulação do Poder Judiciário, a reformulação deste também depende de um 
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novo ensino. Portanto, a crise das instituições jurídicas e a crise do ensino jurídico 

são lados diferentes de uma mesma conjuntura.  

Conforme leciona Morin (2003) a respeito do que chama de "princípio do 

circuito recursivo" da mesma forma como o ser humano produz a sociedade por 

meio de suas interações sociais, a sociedade também produz a humanidade destes 

indivíduos, ou seja, os sujeitos são ao mesmo tempo produto e produtores do meio. 

 A relação entre o ensino jurídico e a pacificação social, certamente obedece a 

este mesmo princípio recursivo, tratando-se de interações reflexivas e impondo a 

revisão das finalidades da educação jurídica e a sua harmonização com os anseios 

sociais contemporâneos. 

 Superados os apontamentos a respeito da instituição dos cursos de Direito e 

de seu progresso ao longo dos seus primeiros 190 anos de história, abre-se espaço 

para o tópico seguinte no qual analisar-se-ão as atuais diretrizes orientadores dos 

cursos de Direito brasileiros. Conforme mencionado anteriormente, este é o ponto 

central do presente capítulo e que, por tal razão contará com um maior espaço de 

análise. 

4.4 A Pedagogia do Ensino e da Aprendizagem do Direito no Brasil: as 
diretrizes curriculares básicas atuais dos cursos de graduação em Direito 

  

 Superados os aportes iniciais em torno do nascedouro e do desenvolvimento 

dos cursos de Direito brasileiros ao longo dos seus 190  anos de história é 103

chegado o momento de abordar a atual configuração destes cursos. Para começar a 

retratar a realidade do ensino jurídico no país, alguns dados estatísticos serão bem-

vindos. 

 Aniversário comemorado no ano de 2017 com a publicação de obra organizada pela Ordem dos 103

Advogados  do Brasil do Rio Grande do Sul, alusiva aos primeiros 190 anos dos cursos jurídicos no 
Brasil, obra da qual teve a honra de participar a presente autora juntamente com o orientador. prof. 
Pós-Dr. Jorge Renato dos Reis. A obra encontra-se disponível para download gratuito em:< http://
www.oabrs.org.br/arquivos/file_598e37ec8db3e.pdf>.

http://www.oabrs.org.br/arquivos/file_598e37ec8db3e.pdf
http://www.oabrs.org.br/arquivos/file_598e37ec8db3e.pdf
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O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - 

INEP  realiza pesquisas em torno da Educação Superior brasileira e divulga seus 104

dados anualmente na forma de acesso livre. Da análise dos últimos dados 

disponibilizados a respeito dos cursos de graduação em Direito, relativos ao ano de 

2016, é possível extrair os indicadores abaixo relacionados (<http://

portal.inep.gov-.br/censo-da-educacao-superior>): 

a) O número total de instituições de ensino superior que oferecem o curso de 

Direito no Brasil é de 908; 

b) Destas instituições, 98 são públicas e 810 são privadas ; 105

c) O total de cursos de Direito oferecidos por estas instituições é de 1.184; 

d) Deste número total de cursos oferecidos, 169 são disponibilizados por 

instituições públicas e 1.015 são ofertados pelas instituições privadas; 

e) O total de pessoas matriculadas no curso, no ano de 2016 foi de 862.324; 

f) Deste número total de matrículas, 89.393 foram em instituições públicas e 

772.931 foram em instituições privadas. 

Nos últimos anos a expansão dos cursos de Direito ocorreu de forma bastante 

rápida. Conforme dados extraídos do relatório final da Câmara Consultiva Temática  

de Política Regulatória do Ensino Jurídico, do ano de 2014 (MEC, 2014), 

entre os anos de 2001 e 2012 houve uma aumento superior a 100% no número de 

cursos autorizados no país, conforme demonstra a seguinte imagem: 

 Conforme informações disponíveis na página do INEP: "O Censo da Educação Superior, realizado 104

anualmente pelo Inep, é o instrumento de pesquisa mais completo do Brasil sobre as instituições de 
educação superior (IES) que ofertam cursos de graduação e sequencias de formação específica, 
além de seus alunos e docentes. Essa coleta tem como objetivo de oferecer à comunidade 
acadêmica e à sociedade em geral informações detalhadas sobre a situação e as grandes tendências 
do setor." Disponível em:<http://portal.inep.gov.br/censo-da-educacao-superior>. Acesso em: 
05.01.2018.

 Note-se que estes dados não informam quantas instituições são comunitárias dentro da esfera das 105

instituições privadas.

http://portal.inep.gov.br/censo-da-educacao-superior
http://portal.inep.gov-.br/censo-da-educacao-superior
http://portal.inep.gov-.br/censo-da-educacao-superior
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Fonte:Relatório final da Câmara Consultiva Temática de Política Regulatória do Ensino Jurídico, MEC, 
2014. 
  

No tocante ao quantitativo de advogados brasileiros, especificamente, o 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - CFOAB informa em sua 

página virtual que o número de advogados regulares e recadastrados, em 17 de 

março de 2018 era de exatamente 1.146.107 (um milhão cento e quarenta e seis mil 

cento e sete) advogados (http://www.oab.org.br/institucionalconselhofederal/qu-

adroadvogados). Isto significa dizer que a "fábrica de bacharéis", como eram 

chamados os cursos de Direito a cerca de 90 anos atrás, segue aberta e operando 

com força total. 

 O número de bacharéis em Direito, ou seja, de pessoas que concluíram o 

curso, mas que por alguma razão não ingressaram nos quadros da Ordem dos 

Advogados do Brasil seria, de acordo com fontes não oficiais, de mais de 1,5 milhão 

(http://blogexamedeordem.com.br/segundo-oab-brasil-tem-750-mil-advogadosemais-

de-1-5-milhao-de-bachareis-em-direito/). Fato é que certamente o número de 

bacharéis em Direito é significativo, o que se confirma pelas várias entidades que 

congregam os bacharéis em Direito brasileiros, inclusive no sentido de questionar a 

constitucionalidade do Exame de Ordem exigido pela OAB para o ingresso em seus 

quadros e regular exercício da advocacia. Exemplo destas congregações de 

bacharéis são: a Ordem dos Bacharéis do Brasil - OBB, o Movimento Nacional de 

Bacharéis em Direito - MNBD e a Associação Nacional dos Bacharéis em Direito - 

ANB, não se negando a possibilidade de existência de outras mais. 

 O Brasil figura na terceira colocação do mundo no que tange ao número de 

advogados, ou seja, apenas os Estados Unidos da América e a Índia possuem uma 

classe de advogados ainda maior do que a brasileira. Somando a este dado a 

http://www.oab.org.br/institucionalconselhofederal/qu-adroadvogados
http://www.oab.org.br/institucionalconselhofederal/qu-adroadvogados
http://blogexamedeordem.com.br/segundo-oab-brasil-tem-750-mil-advogadosemais-de-1-5-milhao-de-bachareis-em-direito/
http://blogexamedeordem.com.br/segundo-oab-brasil-tem-750-mil-advogadosemais-de-1-5-milhao-de-bachareis-em-direito/
http://blogexamedeordem.com.br/segundo-oab-brasil-tem-750-mil-advogadosemais-de-1-5-milhao-de-bachareis-em-direito/
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indicação de que a aprovação no exame de ordem é de um percentual aproximado 

de 25% do total de inscritos torna-se possível perceber que o Brasil não é o país 

com o maior número de advogados do mundo apenas em função de existir o Exame 

de Ordem enquanto requisito para o exercício da advocacia (GORCZEVSKI; 

JAQUES, 2017). Este é o panorama geral representativo da situação do ensino 

jurídico no Brasil contemporâneo. O quadro caótico no qual o ensino do Direito vem 

sendo construído passa a estar delineado a partir da análise dos números acima 

revelados. 

 Destaque-se que, para que seja concedida a autorização para a abertura de 

novos cursos de Direito pelo Ministério da Educação, é necessária a manifestação 

prévia da Ordem dos Advogados do Brasil . Isto em razão da relevância pública da 106

atuação dos egressos do curso, bem como diante do dever institucional da Ordem 

dos Advogados do Brasil  de zelar pelo aperfeiçoamento da cultura e das 107

instituições jurídicas do país, pugnando pelo aprimoramento do ensino jurídico. 

(MEC, 2014)   

 Cabe salientar também as especificidades do momento político atual e os 

seus reflexos sobre a questão do ensino jurídico brasileiro. Apreensiva com a 

situação do ensino, a OAB criou já no ano de 1992 a Comissão Nacional de 

Educação Jurídica órgão responsável pelo diagnóstico de situações-problemas na 

área do ensino jurídico brasileiro. Este mesmo órgão, que atua em parceria com o 

Ministério da Educação desde o ano de 2013, estruturou uma comissão destinada a 

 Em mais uma recente inovação na regulamentação do ensino superior, o antigo Decreto nº. 106

5.773/2006 foi revogado em 15 de dezembro de 2017 e substituído pelo Decreto nº. 9..235. 
Antigamente, a manifestação da OAB estava prevista no art. 28º. Atualmente  é o art. 41º que 
menciona  a necessidade de manifestação da OAB: "Art. 41.  A oferta de cursos de graduação em 
Direito, Medicina, Odontologia, Psicologia e Enfermagem, inclusive em universidades e centros 
universitários, depende de autorização do Ministério da Educação, após prévia manifestação do 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e do Conselho Nacional de Saúde."(BRASIL, 
2017)

 "Art. 44. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), serviço público, dotada de personalidade 107

jurídica e forma federativa, tem por finalidade: 
I - defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de direito, os direitos humanos, a 
justiça social, e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo 
aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas;" (BRASIL 1994)
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elaborar o novo marco regulatório do ensino do Direito brasileiro‑  (Gorczevski; 108

saques, 2017). Este novo marco regulatória viria a atualizar as já ultrapassadas 

disposições vigentes. No entanto, desde 2013 até o momento tudo o que se sabe a 

respeito do novo marco regulatório dos cursos de Direito é que ele está em 

construção. Inúmeras audiências públicas‑  foram realizados pelo país afora para 109

debater o conteúdo deste marco regulatório, porém até então este novo marco não 

foi implementado. 

 Em coluna publicada na página do ConJur em janeiro de 2016 André Karam 

Trindade criticou a ausência do novo marco regulatório prometido desde 2013 e a 

inércia das instituições por ele responsáveis. O professor pontuou também que a 

abertura de novos cursos de Direito estava suspensa desde o ano de 2013 a espera 

do novo marco regulatório, mas que em 2016, sem que houvesse sido instituído este 

novo marco, o MEC publicou em 4 de janeiro uma Portaria Normativa (nº. 1) 

estabelecendo um calendário de inclusão junto ao sistema e-MEC de processos 

regulatórios, e dispondo em seu artigo 9º a respeito dos pedidos de autorização de 

abertura de novos cursos de Direito. Diante disso, o professor questiona como será 

resolvida a profunda crise na qual se encontra inserido o ensino jurídico e qual será 

o seu futuro já que para o momento os rumos do ensino jurídico estariam 

equiparados a uma "embarcação que sequer navega", pois não haveria nem mais 

"leme", nem "capitão", segundo o professor. (https://www.conjur.com.br/2016-jan-16/

diario-classe-marco-regulatorio-educacaoju-ridica-segue-nau-abandonada) 

 Tais informações servem para ilustrar o quão delicada é a problemática que o 

ensino jurídico brasileiro vem enfrentando. Em verdade, muito desta situação se 

 Conforme informações extraídas da página virtual do Ministério da Educação: Câmara Consultiva 108

Temática – Política Regulatória do Ensino Jurídico 
A CCT Política Regulatória do Ensino Jurídico, instituída pela Resolução CC-PARES nº 05, de 
15/06/2013, alterada pela Resolução CC-PARES nº 3, de 13/03/2014, tem por finalidade propor 
sugestões para a formulação de uma nova Política Regulatória para a área jurídica, bem como a 
revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais e a Avaliação do Curso de Direito." Disponível 
em:<http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-regulacao-e-supervisao-da-educacao-superior-seres/cc-
pares>. Acesso em:17.03.2018.

 Conforme notícia divulgada pela OAB paranaense em 23.09.2016: "Conjunto de normas 109

que deve regulamentar o ensino jurídico do país, o marco regulatório está em fase de 
elaboração. A OAB realizou 32 audiências em todo o país para levantar uma série de 
propostas e apresentá-las ao Conselho Nacional de Educação. O documento ainda aguarda 
apreciação daquele conselho." 
Disponível em: <https://www.oabpr.org.br/encontro-na-oab-debate-novas-metodologias-e-
marco-regulatorio-do-ensino-juridico/>. Acesso em 17.03.2018. Após 2016 poucas foram as 
informações disponibilizadas sobre o assunto.

https://www.conjur.com.br/2016-jan-16/diario-classe-marco-regulatorio-educacaoju-ridica-segue-nau-abandonada
https://www.conjur.com.br/2016-jan-16/diario-classe-marco-regulatorio-educacaoju-ridica-segue-nau-abandonada
https://www.conjur.com.br/2016-jan-16/diario-classe-marco-regulatorio-educacaoju-ridica-segue-nau-abandonada
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=13643&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=13643&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=17108&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-regulacao-e-supervisao-da-educacao-superior-seres/cc-pares
http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-regulacao-e-supervisao-da-educacao-superior-seres/cc-pares
http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-regulacao-e-supervisao-da-educacao-superior-seres/cc-pares
https://www.oabpr.org.br/encontro-na-oab-debate-novas-metodologias-e-marco-regulatorio-do-ensino-juridico/
https://www.oabpr.org.br/encontro-na-oab-debate-novas-metodologias-e-marco-regulatorio-do-ensino-juridico/
https://www.oabpr.org.br/encontro-na-oab-debate-novas-metodologias-e-marco-regulatorio-do-ensino-juridico/
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deve ao momento político vivenciado pelo país. A crise política pela qual passa o 

País é tamanha que envolve inclusive a questão da legitimidade do atual governo 

federal e, portanto, em muito supera as questões  estritamente educacionais . 110

 Com relação ao marco normativo do ensino jurídico, inicialmente vale lembrar 

o que dispõe a Carta Maior a respeito do direito social  à educação enquanto 111

direito de todos e dever do Estado e da família . Educação esta que deverá ser 112

promovida visando pleno desenvolvimento da pessoa. (BRASIL, 1988) Cabível, 

inclusive, uma breve reflexão acerca da expressão "pleno desenvolvimento". Esta 

expressão figura, além do texto constitucional, também na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional  e na Declaração Universal de Direitos Humanos . O 113 114

"desenvolver-se", no sentido educacional, pode ser compreendido como a busca 

 No sentido de complementar a questão da crise política do país e dos seus reflexos e tensões 110

sobre as relações entre MEC e OAB, colaciona-se trecho da reportagem veiculada pela Revista 
ConJur  em 17 de julho de 2017 na qual se lê: "MEC impede OAB de interferir em núcleos 
universitários de práticas jurídicas: O Conselho Nacional de Educação acaba de mudar dispositivo 
sobre as diretrizes curriculares dos cursos de Direito para definir que cabe a cada instituição de 
ensino, e não à Ordem dos Advogados do Brasil, regulamentar e aprovar regras sobre o 
funcionamento de núcleos de prática jurídica para estagiários. [...] O presidente da Comissão 
Nacional de Educação Jurídica da OAB, Marisvaldo Cortez Amado, considera a mudança ilegal. Para 
ele, a homologação do texto atende pressão de instituições de ensino privadas, interessadas em 
autorizar estágios a distância, e pode gerar o reconhecimento de “estágios fictícios”, só existentes no 
papel. 
Amado afirma que vai tratar o tema em reunião já agendada no MEC em 25 de julho e, caso o 
ministério não recue, acionará o Judiciário para revogar a norma. 
A OAB já fez o ministério voltar atrás de outra medida polêmica, quando foi homologada a criação de 
um curso de tecnólogo em Serviços Jurídicos no Paraná. Mendonça Filho suspendeu a autorização 
em maio deste ano, depois que a ConJur revelou o caso. A boa relação com a pasta, entretanto, 
ocorreu antes de o Conselho Federal da Ordem pedir o impeachment do presidente Michel 
Temer (PMDB)."(grifo nosso, https://www.conjur.com.br/2017-jul-17/mec-impede-oab-interferir-
nucleos-praticas-juridicas)

 "Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 111

transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição." (BRASIL, 1988)

 "Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 112

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho." (BRASIL, 1988)

 "Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos 113

ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho." (BRASIL, 1996)

 Artigo 261. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos 114

graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-
profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. 2. A 
instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do 
fortalecimento do respeito pelos direitos do ser humano e pelas liberdades fundamentais. A instrução 
promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou 
religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. (ONU, 
1948)

https://www.conjur.com.br/2017-mai-04/mec-recua-suspende-tecnologo-servicos-juridicos-parana
https://www.conjur.com.br/2017-mai-04/mec-recua-suspende-tecnologo-servicos-juridicos-parana
https://www.conjur.com.br/2017-mai-25/oab-entrega-pedido-impeachment-temer-camara-deputados
https://www.conjur.com.br/2017-jul-17/mec-impede-oab-interferir-nucleos-praticas-juridicas
https://www.conjur.com.br/2017-jul-17/mec-impede-oab-interferir-nucleos-praticas-juridicas
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pelo progresso intelectual, pela instrução, ou, dito de outra forma, pela ampliação 

das capacidades pessoais de compreensão do mundo (BENTO; MACHADO, 2013).  

 Especificamente, quanto ao ensino superior, a Constituição Federal 

estabelece a autonomia didático-científica e a inseparabilidade existente entre o 

ensino, a pesquisa e a extensão . Também é garantida em sede de texto 115

constitucional a oferta de ensino pela iniciativa privada, desde que em consonância 

com as normas gerais de educação nacional e com a autorização e avaliação 

realizadas pelo Poder Público . 116

  Recentemente, no ano de 2015 mediante a aprovação do texto da Emenda 

Constitucional nº. 85, o art. o art. 213 da Constituição Federal, em seu art. 2º passou 

a dispor sobre a possibilidade de que as universidades ou instituições de educação 

profissional e tecnológica recebam apoio financeiro do Poder Público para fins de 

pesquisa, extensão e inovação  (BRASIL, 1988).  Apesar de não trazer uma 117

definição expressa do que venha a ser compreendido enquanto ensino superior, 

  Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão 115

financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão (BRASIL, 1988).

 Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: 116

I - cumprimento das normas gerais da educação nacional; 
II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público (BRASIL, 1988);

 Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a 117

escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que: 

§ 2º As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por 
universidades e/ou por instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio 
financeiro do Poder Público. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015)" (BRASIL, 
1988)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc85.htm%23art1
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LDB traça as funções  que devem ser cumpridas por meio desta categoria de 118

ensino. Entre as finalidades do ensino superior está o estímulo ao pensamento 

reflexivo, a formação de diplomados capazes de atuar no desenvolvimento da 

sociedade brasileira, o estímulo ao conhecimento dos problemas do mundo atual e 

por fim, a prestação de serviços à comunidade (BRASIL, 1996).  

 No tocante pontualmente aos cursos de Direito, e ao seu marco legal 

regulatório, importa observar, em primeiro lugar, que a participação do Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil impactou de maneira decisiva na 

formulação do curso nos moldes em que este se desenvolve atualmente. A Portaria 

MEC nº. 1.886 de 1994 nasceu de um diálogo desenvolvido desde 1981. Esta 

portaria que se tornaria obrigatória em 1996 reformulou as diretrizes curriculares do 

curso incluindo as atividades complementares de pesquisa e extensão, além do 

trabalho final de curso e do estágio de Prática Jurídica (em um patamar mínimo de 

300 horas de atividades desempenhadas) (COUTO; MEYER-PFLUG, 2013). 

 Atualmente as diretrizes de organização dos cursos de Direito encontram-se 

na Resolução CNE/CES nº. 9 de 29 de setembro de 2004. Nela estão contidas as 

disposições a respeito do projeto pedagógico dos cursos e também sobre o perfil de 

egresso a ser construído (COUTO; MEYER-PFLUG, 2013). Apenas para fins de 

complementação da abordagem, mencione-se que a regulamentação legal dos 

procedimentos de avaliação dos cursos de ensino superior se dá por meio do 

 "Art. 43. A educação superior tem por finalidade: 118

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo; 
II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores 
profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua 
formação contínua; 
III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência 
e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do 
homem e do meio em que vive; 
IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem 
patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras 
formas de comunicação; 
V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a 
correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa 
estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 
VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e 
regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de 
reciprocidade; 
VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e 
benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 
VIII - atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica, mediante a 
formação e a capacitação de profissionais, a realização de pesquisas pedagógicas e o 
desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois níveis escolares." (BRASIL, 
1996)
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Decreto nº. 9.235 de 2017, Lei nº. 10.861 de 2004 (Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior) e pelas Portarias Normativas do MEC, de números 01, 02 e 

40/2007. Estes instrumentos prevêem os mecanismos de avaliação interna e externa 

das Instituições de Ensino Superior e a avaliação do desempenho dos alunos (MEC, 

2014). A questão dos procedimentos de avaliação dos cursos e dos acadêmicos não 

é objeto da presente proposta, razão pela qual tais instrumentos não serão 

analisados, podendo, no entanto, vir a serem mencionados em algumas análises 

pontuais.  

 Quanto às disposições constantes da Resolução CNE/CES nº. 9/2004 e nos 

limites da proposta da presente pesquisa, importa sejam verificadas as prescrições 

relativas ao perfil do acadêmico a ser formado e às competências e habilidades a 

serem por ele desenvolvidas. A resolução dispõe (art. 2º) que os cursos de 

graduação em Direito se organizam por meio do seu projeto pedagógico do qual 

deve constar o perfil do formando, suas competências, habilidades e demais 

informações relativas à realização de estágio, às avaliações, às atividades 

complementares e todos os demais aspectos que conformem o projeto pedagógico 

de cada curso (MEC, 2004).  

 Esclareça-se que por "perfil" o que se pretende apresentar são as 

características básicas, elementares, a serem identificadas nos concluintes dos 

cursos de Direito. Trata-se, portanto, da generalização de uma categoria que possui 

segmentos internos, a exemplo dos juízes, assessores, advogados, entre outros 

(OLIVEIRA, 2003). Quanto ao perfil de graduando a ser construído pelo curso de 

Direito, cabe trazer ao texto a letra da própria Resolução, diante da relevância desta 

análise e da sua relação com o derradeiro capítulo da presente proposição: 

Art. 3o. O curso de graduação em Direito deverá assegurar, no perfil do 
graduando, sólida formação geral, humanística e axiológica, capacidade de 
análise, domínio de conceitos e da terminologia jurídica, adequada 
argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e 
sociais, aliada a uma postura reflexiva e de visão crítica que fomente a 
capacidade e a aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica, 
indispensável ao exercício da Ciência do Direito, da prestação da justiça e 
do desenvolvimento da cidadania (MEC, 2004). 

  

Neste contexto, cabe Isto significa dizer que ao longo da trajetória de 

formação do profissional da área jurídica, este deve adquirir condições de, 

considerando a sua "sólida formação humanística", interpretar e valorar os 
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fenômenos jurídicos e sociais, adotando uma postura crítica e reflexiva que o torne 

capaz de aprender autonomamente já que esta é condição inafastável da prestação 

da justiça e do desenvolvimento cidadão. Perceba-se que o perfil exigido é bastante 

genérico, isto é, o artigo terceiro não traz nenhum indício objetivo da forma mediante 

a qual este perfil deverá ser construído. 

 Perceba-se ainda que a Resolução nada dispõe, enquanto perfil a ser 

construído, a respeito da formação para a utilização dos meios não adversariais de 

resolução de conflitos. Logo, o que se percebe é que o perfil formado pelos cursos 

ainda é estritamente contencioso (conforme já referido no capítulo anterior), o que se 

choca frontalmente com os objetivos da política pública judiciária atualmente vigente 

(COUTO; MEYER-PFLUG, 2013). 

 Prosseguindo na análise da Resolução CNE/CES nº. 9/2004, o artigo 4º 

complementa a noção do perfil do acadêmico ao traçar quais seriam as habilidades 

e competências mínimas que o profissional do Direito deve revelar. Em pesquisa na 

literatura da área da pedagogia, em busca da distinção entre "habilidades" e 

"competências", foram encontradas as lições do sociólogo do ensino Phillipe 

Perrenoud. Para Perrenoud (1999), competência é a capacidade de agir de maneira 

eficaz diante das situações que se apresentem a partir dos conhecimentos 

adquiridos, porém, sem que se esteja limitado apenas a tais conhecimentos. 

Exemplifica Perrenoud, mencionando a atuação do advogado que, embora 

conhecedor do Direito, a ele o advogado não se limita quando da solução de casos 

concretos (PERRENOUD, 1999). 

 Assim, não basta ao advogado ter o conhecimento do Direito para que 

consiga alcançar a melhor solução ao caso concreto. A competência deste 

profissional está na capacidade de relacionar o seu conhecimento do Direito, da 

jurisprudência, do processo e até mesmo do problema a ser solucionado. Já a 

habilidade estaria presente no momento em que aquilo que deve ser feito não 

demandar mais uma profunda reflexão, ou seja, a partir do momento em que passa 

a haver o hábito. A competência seria, portanto, um pressuposto para o 

desenvolvimento das habilidades ou hábitos (PERRENOUD, 1999). 

 As habilidades e competências exigidas dos bacharéis em Direito 

compreendem, basicamente, a aptidão para ler, compreender e elaborar textos da 

área jurídica, interpretar e aplicar o Direito (e não a lei apenas), pesquisar e utilizar 
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as variadas fontes do Direito, atuar de maneira adequada nas instâncias 

administrativas ou judiciais, raciocinar juridicamente, refletir de maneira crítica e 

dominar métodos para a permanente compreensão e aplicação do Direito. Para que 

tais competências e habilidades possam ser desenvolvidas ao longo do curso, os 

projetos pedagógicos elaborados por cada instituição de ensino superior devem 

contemplar, de forma interligada a três eixos de formação distintos. O Eixo de 

Formação Fundamental tem como objetivo inserir o estudante em seu campo de 

conhecimento, e por isso, deve estabelecer as conexões entre o Direito e as demais 

áreas do saber, notadamente envolvendo estudos sobre Antropologia, Ciência 

Política, Economia, Ética, Filosofia, História, Psicologia e Sociologia. (MEC, 2004) 

 O Eixo de Formação Profissional engloba, além do enfoque dogmático, o 

conhecimento e a aplicação das normas jurídicas, ou seja, o estudante deve ser 

preparado para efetivamente conhecer e aplicar os conteúdos essenciais em matéria 

de Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito Penal, 

Direito Civil, Direito Empresarial, Direito do Trabalho, Direito Internacional e Direito 

Processual. Estes conteúdos, ressalte-se, devem ser abordados de forma articulada 

e contextualizada com a evolução do Direito e com as mudanças sociais, políticas, 

econômicas e culturais do país. Por fim, o terceiro eixo é destinado à formação 

prática do bacharel. Este eixo tem o objetivo de correlacionar a teoria e a prática e 

engloba o estágio supervisionado, o trabalho de curso e as atividades 

complementares (MEC, 2004). 

 Antes de prosseguir é necessário traçar duas observações a respeito do que 

foi dito até então: uma primeira observação com relação ao enfoque dogmático 

eleito para o estudo das disciplinas do curso, outro com relação ao eixo de formação 

prática. O enfoque dogmático traz em sua substância a suposição de que as normas 

jurídicas são capazes de sistematizar todos os fenômenos sociais e de os solucionar 

mediante a manipulação das normas jurídicas e da atividade jurisdicional. 

  A dogmática jurídica, portanto, traça e delimita os procedimentos que irão 

conduzir o intérprete à tomada de decisão. Insere-se na dogmática jurídica a noção 

de subsunção das normas gerais e abstratas ao caso concreto. A dogmática tende, 

desta forma, a simplificar a complexidade social afim de manipulá-la pela utilização 

de conceitos abstratos que são dilatados ou retraídos conforme os atos de aplicação 

normativa. Assim é que para alcançar o entendimento acerca de conteúdos como a 
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família ou a propriedade privada recorre-se à literatura jurídica da área e às normas 

legais para, então, descobrir, aquilo que é juridicamente possível no universo de 

atuação dos operadores do Direito (RODRIGUEZ; PÜSCHEL; MACHADO, 2012). 

 O universo contido nas normas jurídicas não necessariamente será unívoco, 

podendo ser dilatado e aberto. Exemplos de dilatação dos conceitos inseridos na 

norma são as prescrições que envolvem termos como "boa-fé", "mulher honesta" e 

"função social". O caráter aberto destes termos fogem do padrão tipicamente 

racional-formal de aplicação da norma geral. O discurso jurídico é constrangido pela 

dogmática no sentido de que as normas jurídicas são o ponto de partida para a 

construção de decisões e na medida em que é dever do Poder Judiciário responder 

à totalidade dos casos concretos (RODRIGUEZ; PÜSCHEL; MACHADO, 2012). 

 Isto posto, a dogmática limita a incerteza característica do Direito na medida 

em que exige uma relação de correspondência entre as decisões judiciais passadas 

e as futuras, configurando uma determinada matriz de aplicação das normas 

jurídicas. É imperioso notar que os ordenamentos jurídicos do século XX como é o 

caso brasileiro, internalizaram diversas destas normas abertas, o que significa dizer 

que o próprio papel do Poder Judiciário foi ampliado a ponto de não mais se resumir 

à função de mero aplicador das criações realizadas pelo Poder Legislativo 

(RODRIGUEZ; PÜSCHEL; MACHADO, 2012). 

 A dogmática jurídica, portanto, depara-se frontalmente com o fenômeno 

interpretativo, revelando-se, diante disso, o fato de que: 

A indeterminação das normas é um fenômeno inevitável e a dogmática um 
imenso duelo de interpretações. É preciso compreender sua tessitura para 
dar conta de suas sutilezas e, assim, lidar com a dogmática, imaginando, se 
for o caso, outros desenhos institucionais mais adequados para controlar o 
poder. Pois esse modo de operar e pensar o direito tem limites 
(RODRIGUEZ; PÜSCHEL; MACHADO, 2012, p. 27). 

 Para que a dogmática jurídica possa preservar a sua funcionalidade, portanto, 

esta tem ampliado a sua abertura e abstração, fenômeno que recebe críticas quanto 

à possibilidade de um quadro de incertezas e de excesso de indeterminação dos 

conteúdos das normas. Impõe-se, portanto, o repensar do procedimento de 

atribuição de sentido às noras jurídicas. Perpassa por esta reflexão a possibilidade 

de abertura do processo decisório a instâncias externas ao Poder Judiciário e a 

inserção, no âmbito deste Poder de instrumentos capazes de congregar as vozes 
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dos interessados e envolvidos em casos concretos na busca pela sua solução. A 

dogmática jurídica, portanto, precisa ser compreendida enquanto ferramenta de 

construção de sentido para as normas e não apenas enquanto instrumento de 

normalização das relações sociais (RODRIGUEZ; PÜSCHEL; MACHADO, 2012). 

 Portanto a previsão contida na Resolução CNE/CES nº. 9 quanto ao enfoque 

dogmático das disciplinas do curso de Direito acende a discussão a respeito da 

adequação deste enfoque ao atual modelo de ensino aspirado tanto pelos 

operadores do Direito quanto pela sociedade que os receberá enquanto profissionais 

e enquanto agentes de transformação social. 

 Prosseguindo a abordagem das habilidades e competências previstas pela 

Resolução ora em comento, observe-se que recentemente houve mudanças de 

profundo impacto educacional sob os cursos de Direito. A Resolução nº. 3 de 14 de 

julho de 2017  alterou o artigo 7º da Resolução CNE/CES nº. 9 de 2004 que dispõe 119

sobre a realização do estágio em prática jurídica. No sentido de facilitar a percepção 

das mudanças introduzidas por meio desta resolução, serão abaixo colacionados o 

texto anterior e o atual texto do art. 7º. Redação anterior: 

                             Art. 7o O Estágio Supervisionado é componente curricular obrigatório, 
indispensável à consolidação dos desempenhos profissionais desejados, 
inerentes ao perfil do formando, devendo cada instituição, por seus 
colegiados próprios, aprovar o correspondente regulamento, com suas 
diferentes modalidades de operacionalização.  

                             § 1o O Estágio de que trata este artigo será realizado na própria 
instituição, através do Núcleo de  Prática Jurídica, que deverá estar 
estruturado e operacionalizado de acordo com regulamentação própria, 
aprovada pelo conselho competente, podendo, em parte, contemplar 
convênios com outras entidades ou instituições e escritórios de advocacia; 
em serviços de assistência judiciária implantados na instituição, nos órgãos 
do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública ou ainda 
em departamentos jurídicos oficiais, importando, em qualquer caso, na 
supervisão das atividades e na elaboração de relatórios que deverão ser 
encaminhados à Coordenação de Estágio das IES, para a avaliação 
pertinente.  

                            § 2o As atividades de Estágio poderão ser reprogramadas e reorientadas de 
acordo com os resultados teórico-práticos gradualmente revelados pelo 
aluno, na forma definida na regulamentação do Núcleo de Prática Jurídica, 
até que se possa considerá-lo concluído, resguardando, como padrão de 
qualidade, os domínios indispensáveis ao exercício das diversas carreiras 
contempladas pela formação jurídica. (grifo nosso, MEC, 2004) 

  

Redação atual: 
  

 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces09_04.pdf>. Acesso em: 19.08.2017.119

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces09_04.pdf
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Art. 7o O Estágio Supervisionado é componente curricular obrigatório, 
indispensável à consolidação dos desempenhos profissionais 
desejados, inerentes ao perfil do formando, devendo cada instituição, 
por seus colegiados próprios, aprovar o correspondente regulamento, com 
suas diferentes modalidades de operacionalização. 

                             § 1o O estágio de que trata esse artigo poderá ser realizado: 
                                        I - Na própria Instituição de Educação Superior, por meio do seu Núcleo de 

Prática Jurídica, que deverá estar estruturado e operacionalizado de acordo 
com regulamentação própria, aprovada pelo seu órgão colegiado 
competente, podendo ser celebrado convênio com a Defensoria Pública 
para prestação de assistência jurídica suplementar; 

                                         II - Em serviços de assistência jurídica de responsabilidade da Instituição de 
Educação Superior por ela organizados, desenvolvidos e implantados; 

                           III - nos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, da 
Defensoria Pública e das Procuradorias e demais Departamentos 
Jurídicos Oficiais; 

                             IV - Em escritórios e serviços de advocacia e consultorias jurídicas. 
                                        § 2o As atividades de Estágio Supervisionado poderão ser reprogramadas e 

reorientadas em função do aprendizado teórico-prático gradualmente 
demonstrado pelo aluno, na forma definida na regulamentação do Núcleo 
de Prática Jurídica, até que se possa considerá-lo concluído, resguardando, 
como padrão de qualidade, os domínios indispensáveis ao exercício das 
diversas carreiras contempladas pela formação jurídica. (sem grifo no 
original, MEC, 2017) 

  

 Perceba-se que isto significa que atualmente o estágio em prática jurídica não 

está mais atrelado à existência de um núcleo de prática junto à instituição de ensino 

superior. Esta nova regulamentação soma uma nova e profunda preocupação ao já 

tumultuado e incerto futuro do ensino do Direito no Brasil. Veja-se o quadro geral 

que se apresenta: os cursos de Direito, desde a sua implantação a 190 anos atrás 

não apenas cresceram, mas se disseminaram pelo país em velocidade e quantidade 

espantosas; soma-se a isto, as atuais pressões por parte de grandes corporações 

educacionais pela abertura de cursos ministrados à distância (os chamados cursos 

"EAD").  

 Ora, se o curso de Direito é um dos, senão o mais procurado do país, 

certamente o empresariado já tomou conhecimento deste fato, considere-se ainda 

que, em termos de infraestrutura, os cursos de Direito demandam um investimento 

mínimo se comparados com os cursos da área da saúde ou das engenharias (que 

demandam investimentos em laboratórios, equipamentos de alta tecnologia, clínicas, 

hospitais, entre outros). Para a oferta de um curso de Direito, além dos recursos 

humanos, os recursos materiais necessários se resumem à estrutura física das salas 

de aula e das bibliotecas e aos núcleos de prática, sendo que a estrutura física estes 

últimos acaba de se tornar dispensável e os demais aparatos necessários podem 

perfeitamente ser adaptados ao ambiente virtual sem maiores dificuldades. Veja-se, 

portanto, o rumo para o qual o ensino jurídico está se encaminhando. 
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 Sobre a oferta do ensino jurídico na modalidade à distância, relembre-se a 

manifestação do presidente da Comissão Nacional de Educação Jurídica da OAB, 

Marisvaldo Cortez Amado que em julho de 2017 demonstrou a sua preocupação 

com a aprovação da Resolução nº. 3 de 2017, ao mencionar que a homologação 

desta resolução atende às pressões de instituições de ensino privadas que 

pretendem autorizar os estágios à distância e com isso atribuir autenticidade a 

estágios "fictícios" (https://www.conjur.com.br/2017-jul-17/mec-impede-oabinterferir-

nucleos-praticas-juridicas).  

 A possibilidade de oferecimento de cursos de graduação em Direito na 

modalidade "à distância" já vem sendo objeto de debates envolvendo o Ministério da 

Educação e os representantes da área jurídica a longa data. Até o momento, o que 

se estabeleceu foi apenas que esta questão deverá ser resolvida em momento 

posterior à implementação do novo marco regulatório dos cursos. Neste sentido, 

dispõe o relatório final a Câmara Consultiva Temática de Política Regulatória do 

Ensino Jurídico, do ano de 2014 (MEC, 2014): 

Subcomissão, com voto divergente do representante do segmento privado, 
por orientação da SERES/MEC, entendeu excluir das deliberações e da 
proposta de instrumento único de avaliação do Curso de Direito a questão 
do Ensino Jurídico na modalidade de Educação a Distância. A SERES/MEC 
entende que esta é uma questão que será tratada em outro momento dentro 
da política pública de oferta do ensino jurídico no país, embora compreenda 
a instabilidade gerada pela omissão, bem como pelo agravamento daqueles 
3 conjuntos de fatos citados pelo relatório do GRUPO DE TRABALHO MEC/
OAB em 2005: a) EAD amplamente utilizado nos Cursos de Ciências 
Sociais Aplicadas (administração, ciências contábeis, etc.), b) EAD na 
graduação em Direito – Portaria no 4059/2004; c) EAD nos cursos de 
especialização em direito.  

  

Desta forma, sem que se queira defender uma postura conservadora com 

relação aos necessários avanços aos quais, o modelo de ensino jurídico 

necessariamente terá de se adaptar, atenta-se para o fato de que em nome de 

"atualizações", "reformas" e "progressos" podem estar encobertos meros interesses 

https://www.conjur.com.br/2017-jul-17/mec-impede-oabinterferir-nucleos-praticas-juridicas
https://www.conjur.com.br/2017-jul-17/mec-impede-oabinterferir-nucleos-praticas-juridicas
https://www.conjur.com.br/2017-jul-17/mec-impede-oabinterferir-nucleos-praticas-juridicas
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privados e mercadológicos . A crise sofrida pelo ensino jurídico atualmente tem 120

suas raízes exatamente no modelo "fordista" de oferta de diplomas, conforme já 

mencionado anteriormente, e o delicado momento político e econômico vivenciado 

pelo país torna ainda mais preocupante a ocorrência desta espécie de reforma nas 

bases curriculares do curso. Além disso, a relevância do estágio de prática na 

formação dos acadêmicos de Direito, em muito ultrapassa questões meramente 

privadas, diante do profundo reflexo social que resultará da (má) formação desta 

capacidade. 

 Tanto os estágios em si, quanto o ensino prático deve merecer atenção 

diferenciada no processo formativo dos futuros advogados, juízes, mediadores, etc., 

muito em razão da relevância social de atividades, como a advocacia, no 

encaminhamento judicial das demandas sociais. As atividades de estágio 

encontram-se nas divisas entre o academicismo (dogmática desacompanhada de 

teoria do Direito) e o pragmatismo exagerado do advogado imerso em rotinas 

práticas (um verdadeiro burocrata). Não seria exagero lembrar ainda, que os 

currículos jurídicos não podem esquecer-se de incluir entre as atividades de ensino 

a prática da advocacia preventiva. A dimensão contenciosa é apenas uma das 

dimensões a serem contempladas pelo ensino proporcionado pelos cursos, não se 

podendo olvidar as demais dimensões (BASTOS, 1998). 

 Quanto ao modelo de ensino praticado atualmente dentro dos cursos de 

Direito do país, percebe-se que estes têm mantido as mesmas características da 

época da sua instituição. Nos primeiros 100 anos após a criação dos cursos de 

Direito brasileiros a forma de transmissão do conhecimento seguiu os moldes 

tradicionais da época da sua criação, ou seja, um mero processo comunicativo de 

transferência de informações. Isto significa dizer que a tarefa primordial do professor 

 Há um tom alarmista envolvendo esta questão das reformas no ensino jurídico. Poucas 120

informações oficiais são divulgadas, mas muito se fala a respeito nos "bastidores". Certamente, muito 
em razão do delicado momento político pelo qual passa o país. Houve, inclusive, uma proposta no 
sentido de redução da carga horária dos cursos de Direito, o que foi frontalmente combatido pela 
OAB, conforme noticiado no endereço eletrônico abaixo. Com a posse do então presidente Michel 
Temer, o Conselho Nacional de Ensino suspendeu as atividades revisoras anteriormente em 
desenvolvimento, para aguardar uma nova composição de seus membros. Conforme notícia 
divulgada pela OAB em 01.07.2016: "Segundo o presidente da Comissão Nacional de Educação 
Jurídica, o ministro fez uma sinalização de apoio ao pleito da OAB, que é contra a redução do tempo 
do curso de graduação em Direito dos atuais cinco anos para três anos. Essa mudança chegou a ser 
debatida no CNE e estava em vias de ser formalizada por meio de uma proposta. O CNE, entretanto, 
foi dissolvido com a posse do presidente interino Michel Temer, que deverá abrir edital para recompor 
o conselho."  Disponível em: <http://www.oab.org.br/noticia/51865/em-reuniao-com-ministro-da-
educacao-oab-defende-periodo-de-cinco-anos-para-graduacao-em-direito>. Acesso em: 07.02.2018.

http://www.oab.org.br/noticia/51865/em-reuniao-com-ministro-da-educacao-oab-defende-periodo-de-cinco-anos-para-graduacao-em-direito
http://www.oab.org.br/noticia/51865/em-reuniao-com-ministro-da-educacao-oab-defende-periodo-de-cinco-anos-para-graduacao-em-direito
http://www.oab.org.br/noticia/51865/em-reuniao-com-ministro-da-educacao-oab-defende-periodo-de-cinco-anos-para-graduacao-em-direito
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consistia e ainda consiste em reproduzir os conteúdos através da sua exposição 

oral. Permite-se, portanto, por meio deste modelo pedagógico a preservação da 

estrutura social vigente (MARTINEZ, 2005). 

 O modelo dogmático que atravessou o oceano e desembarcou no "Mundo 

Novo" por meio da colonização tem como característica elementar o fato de ter como 

objeto de análise a norma jurídica e somente ela. Portanto, a dogmática jurídica 

identifica o direito enquanto norma. Ocorre que, enquanto ciência, o Direito em muito 

supera a análise da norma, tratando-se, isto sim, de um sistema absolutamente 

dinâmico e que deve ser capaz, em nome da manutenção deste dinamismo, de 

revisitar as suas normas e de correlacionar o seu objeto de estudo com o texto 

social, histórico, político e internacional (SILVEIRA; SANCHES, 2013). 

Neste sentido, o conhecimento que se resume a dissertar sobre a legislação 
vigente, conforme os manuais de Direito, seus resumos e apostilas, 
simplesmente reproduz o paradigma dogmático e não produz conhecimento 
jurídico algum, empobrecendo o pensamento científico e transformando o 
Direito em algo instrumental, e não emancipatório como de fato é 
(SILVEIRA; SANCHES, 2013, p. 501). 

  

Além de tolher ao Direito o seu patamar emancipatório a dogmática jurídica 

subtrai o conflito neutralizando todo o seu entorno social, político e econômico e 

transforma-o em mera questão juridicamente contornável. Assim, a decisão criada 

neste contexto não é capaz de liquidar o conflito, mas apenas de o "amortecer" 

juridicamente, como que pondo "panos quentes" sob o verdadeiro problema. O que 

acontece com o conflito é que ele perde a possibilidade de ser conhecido 

juridicamente (a partir da formação da coisa julgada), mas não porque efetivamente 

tenha deixado de existir (SILVEIRA; SANCHES, 2013).  Além disso, via de regra, a 

experiência dos Tribunais, ou seja, a jurisprudência enquanto parâmetro para o 

ensino tem sido subempregada, o que empobrece a função do Poder Judiciário 

enquanto concentração de experiência e de produção do Direito (BASTOS, 1998). 

 Já em 1993, quando os cursos de Direito se orientavam sob a égide da 

Resolução de nº 3, do ano de 1972, do Conselho Federal de Educação (CFE), o 

professor e pesquisador Horácio Wanderlei Rodrigues criticava o modelo de ensino 

do Direito vigente. Embora passados cerca de 25 anos desta crítica, percebe-se 

(inclusive empiricamente) que não houve mudanças substanciais capazes de revelar 
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uma ruptura com o modelo anterior e a instituição de uma nova cultura a partir da 

Resolução nº 9 de 2004. 

 O ensino jurídico atual preserva suas matrizes dogmáticas orientando-se pelo 

legalismo revelado pela frequente leitura dos Códigos. O Direito é normalmente 

reduzido, portanto, ao universo das leis e estas, frequentemente analisadas sob o 

aspecto da sua legalidade e validade, sendo os aspectos da eficácia e legitimidade 

excluídos do campo de análise. Há uma supervalorização do "saber fazer" em 

detrimento da análise do "por que fazer" o que fomenta a cultura do judicialismo já 

abordada nos capítulos precedentes. A metodologia de ensino primordialmente 

empregada é a da aula expositiva o que atende às expectativas do aluno 

"acomodado", ou seja, aquele que não procura alcançar algo além do simples 

diploma que o habilite a ocupar uma função qualquer no mercado de trabalho. Em 

grande parte das vezes esta representação de aluno vem acompanhada de uma 

escolha inconsciente pelo curso, por vezes diante da falta de opções de curso a 

seguir, por vezes por influência de familiares que atuem em profissões da área 

(RODRIGUES, 1993). 

 Voltando-se as atenções também ao corpo docente dos cursos de Direito, e 

sem que se caia na falácia das generalizações inconsistentes, é forçoso notar que 

muitas vezes o corpo docente não se mostra efetivamente preparado para o 

exercício das atividades de ensino. Muitos dos profissionais responsáveis pela 

formação do quadro de operadores jurídicos brasileiros possuem apenas a 

graduação, outros se dedicam à docência apenas com a finalidade de  

complementação de renda ou de "vitrine" para a verdadeira profissão que exercem, 

não se dedicando, assim, às atividades de pesquisa, por exemplo, e limitando-se a 

reproduzir em sala de aula o aprendizado dos seus tempos de estudante 

(RODRIGUES, 1993).  

 Além disso, a profissionalização do professor enquanto acadêmico ocorre de 

maneira muito vagarosa em função do autodidatismo envolvido neste processo 

(BASTOS, 1998). Isto porque, conforme mais um entre os tantos ensinamentos do 

filósofo e educador de Paulo Freire "ninguém começa a ser professor numa certa 

terça-feira às 4 horas da tarde. Ninguém nasce professor ou marcado para ser 

professor. A gente se forma como educador permanentemente na prática e na 

reflexão sobre a prática”. E esta formação, de fato, demanda tempo. 
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 As atividades de pesquisa e extensão e a análise crítica e reflexiva dos 

fenômenos jurídicos são, normalmente, consideradas secundárias. Há a persistência 

de uma cultura de ensino de acordo com a qual para aprender o Direito bastam os 

Códigos e os professores (RODRIGUES, 1993). Este é o quadro fático que se 

apresenta, em oposição ao ideal que seria o incentivo ao desenvolvimento de 

práticas monográficas em disciplinas voltadas para esta atividade nas quais os 

resultados de atividades de pesquisa pudessem ser apresentados. Mais do que 

apenas proposições abstratas, seria o momento de criação e proposta de soluções 

para questões de alta relevância jurídico-social (BASTOS, 1998). 

 Corroborando o quadro fático apresentado, dados de 2012 a respeito do perfil 

do corpo docente dos cursos de graduação em Direito revelam que, quanto à 

titulação, apenas 25% dos professores possuem título de doutorado, 45% possuem 

mestrado, 28% são especialistas e 2% graduados. Quanto ao regime de trabalho, 

apenas 6% dos docentes exercem suas funções em tempo integral e com dedicação 

exclusiva, 28% exercem a docência em tempo integral, porém sem dedicação 

exclusiva, 34% dos professores atuam em regime parcial e 32% são horistas (MEC, 

2014). 

  Sendo assim, se 66% dos professores dos cursos de Direito não possuem 

uma vinculação em tempo integral aos cursos, e 94% do total de professores não se 

vinculam de maneira exclusiva às atividades docentes, isso significa que para 

apenas 6% do total de professores do Direito a docência é, sem dúvida, a única 

profissão aos quais estes se dedicam. Os demais podem exercer somente a 

docência, mas é de conhecimento geral que isto dificilmente ocorre. Além disso, as 

atividades de pesquisa normalmente são desempenhadas pelos professores que 

possuem a titulação de doutor, ou seja, 25% do total de professores. Estes 

professores, geralmente desenvolvem suas atividades prioritariamente junto a 

Programas de Pós-Graduação. Ou seja, para os alunos da graduação a pesquisa 

representa nada mais do que um "susto" chamado "Trabalho de Conclusão de 

Curso". 

 Encerrando a análise da situação atual dos cursos de Direito, é imperativo 

refletir, a respeito dos reflexos sociais dos cursos de Direito e, consequentemente, 

da relevância da reformulação das suas bases curriculares. Neste sentido, explica 

Aurélio Wander Bastos (sem grifo no original, 1998, p. 293-294) que: 
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A reformulação dos currículos jurídicos pode implicar a reformulação das 
próprias regras de pensar a ordem jurídica e a vida social, ao contrário das 
reformulações curriculares de outras áreas que, normalmente, têm como 
objetivo, apenas, absorver novas linhas ou novas dimensões do 
conhecimento técnico. Ao contrário da pura e simples absorção tecnológica, 
a forma de se ensinar o Direito pode ter evidentes efeitos na própria 
forma de se criar e produzir o Direito, condicionando e realocando o 
objetivo da sua regulamentação. Conseqüentemente, esta reversão 
pedagógica adquire uma importância social bastante significativa, 
porque, no fundo, o que se questiona não são, apenas, as formas de 
transmissão do conhecimento, mas os seus efeitos sobre as formas de 
organização jurídica da vida social. 

  

Portanto, rever a forma de ensinar o Direito implica, em última análise rever a 

própria criação do Direito e, consequentemente, os efeitos decorrentes desta ciência 

sobre o corpo social. Além disso, suprir a defasagem existente entre o ensino 

ofertado e as expectativas sociais é a tarefa primordial das faculdades de Direito. 

Somente a partir da superação desta defasagem é que as escolas de Direito serão 

capazes de cumprir o papel de motores do progresso social construindo o 

conhecimento jurídico socialmente aproveitável (BASTOS, 1998). Ou seja, somente 

alinhando as expectativas sociais com o produto entregue pelos cursos de Direito à 

sociedade, é que estes estarão cumprindo com a sua função social. 

 Enfim, percebe-se que os cursos de Direito brasileiros nasceram e se 

mantiveram em uma mesma sistemática ao longo de quase 200 anos. Não obstante 

as tentativas pontuais de reforma das matrizes curriculares dos cursos, estas 

ocorreram de maneira superficial, nunca alcançando o cerne da formação jurídica. 

Estipula-se a inclusão de determinadas disciplinas, outras são excluídas, mas tanto 

o perfil profissional quanto os recursos pedagógicos seguem sendo os mesmos. 

Mais grave de tudo, é que apesar da profunda dinâmica social, os cursos de Direito 

seguem orientados pelo paradigma liberal: seguem lineares, codicistas e acríticos.  

 A lógica de mercado bate às portas do ensino jurídico com força 

desarrazoada: os cursos de Direito via internet não tardarão a se tornar realidade, é 

o que indicam as últimas movimentações políticas percebidas no país. Enquanto 

isso, a sociedade espera por uma ordem jurídica justa, capaz de cumprir com aquilo 

a que se propõe: pacificar a sociedade. Mas como alcançar uma ordem jurídica justa 

sem profissionais capazes de atuar em busca de justiça? Aliás, é bem possível que 

a maioria dos egressos dos cursos de Direito sequer tenha dialogado ao longo dos 5 

anos de curso a respeito do que é uma "ordem jurídica justa". Estes, portanto, são 
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os traços que compõem o semblante do ensino jurídico brasileiro deste início de 

século. 

 O que é possível afirmar é que, diferente daquilo que seria o ideal para o 

enfrentamento da crise vivenciada pelo Poder Judiciário, para o fiel cumprimento da 

função promocional do Direito, bem como para a construção de uma sociedade 

calcada na solidariedade social, os cursos de Direito brasileiros constróem um perfil 

de egresso apático diante dos problemas sociais, normalmente limitados à mera 

repetição de tarefas burocráticas e, enfim, um cidadão acomodado e infantilizado, 

que se socorre do Poder Judiciário para que este solucione os seus problemas 

particulares. Identifica-se, portanto, a necessidade de uma quebra de paradigma e 

inauguração de um novo momento para o futuro do ensino jurídico no país. 

 Realizadas todas as análises prévias, relativas consecutivamente à 

relativização da dicotomia público/privado aliada à emergência do solidarismo 

jurídico, às formas consensuais de composição de conflitos e ao ensino jurídico 

descompassado com esta realidade, abre-se caminho para a proposição pretendida 

neste trabalho. O derradeiro capítulo da presente tese cumprirá com o seu propósito: 

trará uma proposta de adequação do ensino do Direito em nível de graduação à 

concepção contemporânea de solução de conflitos nas relações inter-privadas 

mediante a reformulação do perfil profissional a ser construído pelo curso e 

consequente reformulação das diretrizes curriculares nacionais do curso.  

 Esta proposta tomará como base a Resolução nº. 09 de 29 de setembro de 

2004, do Conselho Nacional de Educação, que institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Direito traçando o perfil, as habilidades e 

competências que devem ser alcançadas pelos egressos dos cursos de Direito do 

país. 
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5 PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO DO ENSINO DO DIREITO EM NÍVEL DE 

GRADUAÇÃO À SISTEMÁTICA SOLIDARISTA DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS  

  

"Encheram a terra de fronteiras, carregaram o céu de bandeiras, mas só há duas 
nações – a dos vivos e dos mortos." 

Mia Couto 

A presente proposta consiste, sinteticamente, em analisar a inadequação do 

atual perfil formado pelos cursos de Direito brasileiros, com relação à capacidade 

dos egressos de alcançar uma formação que os torne aptos a atuar na construção 

de uma sociedade solidária, solucionando e prevenindo os conflitos nas relações 

inter-privadas, propondo, ao final, uma revisão deste perfil. 

Em função da utilização do método fenomenológico, foram verificados os 

fenômenos relacionados à atual sistemática do ensino jurídico brasileiro, o 

solidarismo jurídico e sua influência nas relações inter-privadas, e o fenômeno da 

litigiosidade e seus consequentes reflexos sobre a crise do Poder Judiciário. 

Superadas estas essenciais análises prévias, portanto, torna-se possível realizar a 

proposta de adequação do ensino jurídico ao patamar solidarista alcançado pelo 

Estado Constitucional de Direito brasileiro. 

Cabe para o momento a realização de uma proposta que revela a pretenção 

de colaborar com a construção do novo marco regulatório do ensino jurídico do país, 

com vistas à superação da lógica individualista e contenciosa que insiste em 

permear a formação pessoal e profissional dos egressos dos cursos de Direto a 

quase 200 anos.  

 Para que seja possível demonstrar a necessidade e a viabilidade da proposta 

do perfil a ser desenvolvido, serão tomados por base os contributos teóricos do 

antropólogo e sociólogo Edgar Morin acerca dos saberes necessários à construção 

da sociedade futura e acerca dos desafios enfrentados pelo ensino diante da 

complexidade que marca a sociedade contemporânea. 

 Sem mais delongas, inicia-se a etapa final da presente proposição. 
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5.1 A Construção do Perfil dos Graduandos dos Cursos de Direito no Brasil e 

as Amarras à Lógica do Litígio 

  
 Conforme referido anteriormente a Resolução nº. 125 do ano de 2010 do 

Conselho Nacional de Justiça introduziu no contexto da Política Pública judiciária 

nacional uma nova percepção de política nacional de tratamento adequado de 

conflitos. Esta reformulação impôs uma revisão da "cultura da sentença" 

predominante no cenário jurídico nacional, a sua substituição pela "cultura da paz" e 

a efetivação da função promocional do Direito. Ocorre que, diante do diagnostico do 

ensino jurídico realizado até o momento percebe-se que um dos entraves mais 

significativos para a implementação desta nova cultura é a permanência do ensino 

jurídico em padrões idênticos aos praticados a 190 anos atrás. Disto decorre, 

inevitavelmente, que o perfil profissional desenvolvido pelos cursos de Direito se 

mantém equivalente àquele que foi concebido quando da instalação dos primeiros 

cursos de Direito do país. Ou seja, mantem-se o bacharelismo, mantem-se o 

individualismo, mantem-se a apatia diante das demandas sociais. 

 Esta resistência do modelo de ensino praticado impede que os operadores do 

Direito alcancem uma formação devidamente identificada com o objetivo 

constitucional de construção de uma sociedade solidária e, consequentemente, 

identificada com a cultura da paz. A lógica do litígio é, ainda, a lógica que se extrai 

do ensino dogmático e reducionista, o que impacta de maneira especialmente 

prejudicial no âmbito das relações privadas, na medida em que estas relações, 

historicamente, se construíram sobre as bases do individualismo e do 

patrimonialismo. Ao se falar em "patrimonialismo", é importante que se esclareça 

que não se está tratando apenas de uma atitude reverencial frente à expressão 

atribuída os bens de consumo na sociedade contemporânea. Existem, na verdade, 

reflexos muito mais perversos decorrentes do patrimonialismo do que pode, à 

primeira, parecer. 

 No Brasil, o patrimonialismo tem origens que remontam ao período de 

colonização pela Coroa Portuguesa, no sentido de que a estrutura do Estado 

desempenhava a função de encaminhar a renda da colônia para a Coroa. Mas, mais 

do que isso, há uma outra faceta do patrimonialismo que conduz à "colonização do 
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Estado" pelos interesses privados. Isto é, o patrimonialismo pode usurpar a 

autonomia da máquina estatal para o planejamento de ações de interesse coletivo 

na medida em que esta máquina se veja sobrecarregada pelos interesses privados 

(SORJ, 2000). Não seria este exatamente o efeito causado pelo demandismo das 

relações privadas? 

 Conforme os desenvolvimentos teóricos realizados ao longos dos primeiros 

capítulos desta tese, o Direito Privado brasileiro desenvolveu-se historicamente sob 

as bases do individualismo e do patrimonialismo. Ou seja, trata-se de um ramo do 

Direito dirigido às questões de cunho eminentemente econômico, que regula, em 

síntese, as diversas formas de transferência de patrimônio abarcadas pelo Direito: 

os negócios jurídicos, as formas de aquisição e transmissão da posse e da 

propriedade, os regimes de bens destinados a regular a comunicação entre os 

patrimônios dos cônjuges e companheiros, a transmissão causa mortis de 

patrimônio, as obrigações empresariais e a circulação de valores por meio de títulos 

de créditos. A lógica solidarista instituída pela promulgação da Constituição Federal 

de 1988 tem sido objeto de investigação por parte dos pesquisadores da área 

jurídica apenas muito recentemente, não havendo indícios, no marco regulatório dos 

cursos jurídicos, de que esta lógica tenha alcançado o ambiente de formação 

profissional dos operadores do Direito. Os dados apresentados quando da análise 

do fenômeno da litigiosidade e de seus reflexos sobre o Poder Judiciário revelaram 

que esta lógica litigiosa é diretamente percebida no quantitativo de demandas 

propostas em torno de questões jurídicas de cunho privado. 

 Diferente da incorporação de uma lógica de conduta solidarista e com olhos 

voltados ao bem comum, conforme anseio constitucionalmente previsto, o ensino 

jurídico brasileiro tem sido historicamente privatista. Conforme demonstrado no 

capítulo anterior, a predominância de disciplinas da área do Direito Privado transmite 

ao acadêmico uma clara mensagem: os interesse privados são mais relevantes do 

que os interesses coletivos. E é precisamente neste fato que reside a necessidade 

de que o ensino jurídico supere este antigo axioma liberal e avance para uma 

concepção publicista dos interesses privados. A este respeito explicam Vladmir 

Oliveira da Silveira e Samyra Haydêe Dal Farra Naspolini Sanches (2013, p. 507): 

A par t i r da exegese dos textos legais , o Ensino Jur íd ico, 
predominantemente privatista, caracteriza-se muito mais por defender 
institutos da propriedade privada, liberdade de contratar e autonomia da 
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vontade - em que o estudo dos direitos individuais é a tônica - do que pelo 
estudo de novos direitos e garantias fundamentais. Com isso, desatende-se 
à função social e solidária da propriedade, aos conflitos coletivos e aos 
direitos humanos de segunda e terceira dimensões (SILVEIRA; SANCHES, 
2013, p. 507).  

  

Isto, portanto, revela um ensino descompromissado e desatento à própria 

função promocional do Direito. Se o ensino jurídico não tem cumprido com a sua 

função de pacificação social e de construção de uma sociedade justa, livre e 

solidária, a que tem servido então? 

 O problema da litigiosidade que marca o perfil construído pelas escolas de 

Direito é tão destacado que esta questão foi amplamente debatida nas recentes 

tentativas de proposição de um novo marco regulatório para o curso, conforme será 

demonstrado em seguida. O entendimento aqui expressado, no entanto, é no 

sentido de que a inclusão de disciplinas voltadas para a utilização dos mecanismos 

preventivos e não litigiosos de solução de conflitos desacompanhadas de uma 

perspectiva ampla de formação solidária, (perspectiva esta que deve permear a 

totalidade da grade curricular dos cursos) esvaziaria de sentido a aprendizagem 

destas práticas.  

 Isto porque é necessário que os alunos aprendam não apenas "como" mediar, 

por exemplo, mas sobretudo, "porque" mediar. É importante que o egresso saiba 

não apenas "como" previnir um litígio, mas "porque" é seu dever o previnir. E esta 

compreensão é justamente a compreensão que o solidarismo jurídico oferece, na 

medida em que a lógica solidarista requer a assunção da responsabilidade pessoal 

de cada operador do Direito na construção de uma sociedade solidária e pacífica. 

 É preciso, notadamente no âmbito das relações privadas, que a perspectiva 

individualista de acordo com a qual a cada um cabe a solução dos seus problemas, 

ceda espaço à perspectiva de que a cada um cabe a construção de um país justo e 

solidário para todos. E é por isso que especialmente na área do Direito Privado 

impõe-se a reconstrução da forma de ensino do Direito para que o dever de 

solidariedade social e jurídica ingresse, efetivamente, no âmago das relações 

privadas. Este esgotamento da perspectiva individualista já se faz sentir sobre o 

direito privado a longa data. 

 Já dizia Orlando Gomes em 1955 que ao se acompanhar a evolução do 

direito privado a partir de 1804 e da promulgação do Código Civil francês (que 

conforme já explicado foi o modelo no qual o direito privado brasileiro se inspirou), 
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percebe-se nitidamente que as transformações sociais se opõem frontalmente à 

dogmática jurídica oriunda daqueles tempos e ainda hoje praticada. De um lado, há 

um esforço dos juristas no sentido de demonstrar este desgaste, de outro, há a 

incapacidade de substituição do instrumental jurídico defasado por outro adequado à 

contemporaneidade. A inaptidão dos juristas para ler o Direito Privado em 

concordância com as novas necessidades sociais tem sua origem no apego aos 

standards primitivos deste ramo do Direito, desenvolvidos ainda no limiar do século 

XVIII. (GOMES, 2005)  O individualismo, ou seja, a percepção diametralmente 121

oposta ao solidarismo jurídico é o que se esconde no âmago deste esgotamento 

instrumental. As palavras de Orlando Gomes (2005, p. 122) são elucidativas: 

                                   Os juristas insurgem-se, com maior ou menor veemência, contra o 
individualismo jurídico, mas, no fundo, conservam o respeito, a admiração e 
o fervor por essa harmoniosa racionalização de interesses privados.  Não 
externam confessadamente esses sentimentos. Procuram, antes, dissimulá-
la. Sente-se, porém, que os conservam, porque, nas suas dissecações mais 
arrojadas, suspendem o bisturi sempre que percebem que vão atingir a 
ponto vital. O individualismo, com efeito, permanece com uma fôrça de 
atração, que, simultânea e paradoxalmente, desencadeia impulsos de ódio 
e amor.  

  

A maneira individualista e, portanto, egoísta de compor os interesses privados 

foi reproduzida desde a instalação dos primeiros cursos jurídicos do país. Ora, como 

mudar esta percepção de Direito se não a partir da mudança da forma como se 

aprende o Direito? A opção cômoda pela mera leitura dos Códigos configura mera 

reprodução do status quo. Portanto, sem que se abandone o necessário 

conhecimento da lei, importa que este conhecimento esteja acompanhado de uma 

leitura solidarista de mundo, de realidade e, obviamente, de Direito. 

 A "estatolatria " é uma fórmula que reduz o Direito às emanações do 122

Estado, enquanto na verdade o Direito é emanação também das relações inter-

privadas, já que Direito e leis não são categorias equivalentes. 

 A crença perniciosa na onipotência do legislador reduzia o campo de 

investigação do Direito à vontade daquele, levada à público por meio da 

promulgação da legislação estatal. Esta cultura incutia no professor de outrora o 

 Houve a republicação, no ano de 2005, de capítulo da obra A Crise do Direito, São Paulo: Max 121

Limonad, 1955, pp. 234-255, com autorização de Marcelo Gomes, presidente da Fundação Orlando 
Gomes.

 Conforme expressão de Orlando Gomes (2005, p. 124).122
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dever de protestar contra inovações que levassem à substituição da vontade do 

legislador por qualquer outra. A atividade crítica do professor, do advogado, do juiz e 

de maneira geral, de todos os estudiosos do Direito, era absolutamente 

desencorajada na medida em que a função destes profissionais limitava-se à 

interpretação dos textos legais. A crítica a este sistema nasceu da constatação de 

que a complexidade da vida social não cabe nos estreitos limites da lei (GOMES, 

2005). Portanto, a inércia dos particulares quanto à definição dos rumos e das 

resoluções das questões privadas é construção que foi reproduzida culturalmente 

dentro da própria sala de aula. 

 O jurista pertence ao grupo qualificado de pessoas que fornecem à sociedade 

a leitura de mundo conveniente a cada momento histórico. Assim é que as 

concepções de mundo irradiam do próprio material de trabalho dos juristas, a 

exemplo da concepção conservadora da ideologia liberal de outrora. (GOMES, 

2005) Portanto, o jurista carrega em sua profissão uma destacada função social, já 

que possui em suas mãos as ferramentas necessárias à interpretação do mundo 

conforme as necessidades de cada momento histórico. 

 Quando se define um determinado instituto jurídico, por exemplo, "obrigação 

jurídica" se está a ela atribuindo uma função. E as funções atribuídas aos institutos 

jurídicos têm refletido repetidamente a concepção do Direito enquanto mecanismo 

repressivo de determinadas condutas. Não é possível, no entanto, que diante de 

todos os avanços operados pelo advento do Estado social as técnicas de 

desencorajamento típicas do Estado liberal sejam ainda as mesmas técnicas 

utilizadas pelo Estado social. É imperativo que tais mecanismos sejam substituídos 

pelo encorajamento de condutas e que seja realizado o enfrentamento ao abalo que 

esta inovação inevitavelmente provocará nas estanques e tradicionais estruturas 

jurídicas vigentes (BOBBIO, 2007). 

  Impõe-se, portanto uma renovação metodológica de maneira a superar a 

cultura de que a interpretação jurídica se resume à leitura da norma quando na 

verdade esta interpretação deve estar direcionada à solução do conflito. Os critérios 

para o alcance da solução justa ao caso concreto são variados, não estando 

adstritos à frieza das prescrições legais (CARDOSO, 2013). Por certo que não se 

está sustentando aqui a possibilidade de construções jurídicas contrárias à lei, mas 

sim, o que se quer demonstrar é que muitas vezes a solução construída pelas partes 
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diante da sua autonomia privada será muito mais satisfatória do que a quela solução 

prevista pela lei.  

 Portanto, a capacidade de percepção do Direito enquanto complexo de 

possibilidades e de mecanismos disponíveis à construção de uma sociedade 

solidária deve fazer parte do perfil a ser construído pelos cursos de Direito. Se faz 

necessário que os egressos dos cursos de Direito possuam consciência de todo o 

ferramental do qual dispõem para atuar profissionalmente e socialmente. A leitura de 

mundo através das lentes do individualismo liberal e da "cultura da sentença" deve 

ceder espaço para a leitura de mundo através das lentes do constitucionalismo 

contemporâneo e da "cultura da paz" dele decorrente. Os egressos dos cursos 

jurídicos, em síntese, devem saber a que "deus" irão servir: se ao "deus" da paz ou 

ao "deus" da guerra. 

 Para auxiliar na proposição deste novo perfil a ser construído, o próximo 

tópico irá se basear nos contributos de Edgar Morin a respeito da construção 

interseccionada e complexa dos saberes. É especificamente esta forma de 

compreender o Direito que deve substituir a forma legalista e geometrizante que vem 

marcando o ensino jurídico brasileiro desde 1827 até os dias de hoje. 

5.2 Direito e Complexidade: as intersecções jurídicas entre o público e o 

privado enquanto pressupostos de formação do perfil dos graduandos dos 

cursos de Direito no Brasil 

  
 Do ponto de vista do saber as interconexões do mundo são objeto de análise 

dos mais variados ramos da ciência. Ao que tudo indica, no entanto, no âmbito do 

Direito algumas relações ainda parecem estanques, ensimesmadas diante de um 

senso de completude e auto suficiência dignos de curiosidade. Exemplo disso é a 

separação muitas vezes hermética entre os ramos do Direito Público e do Direito 

Privado, conforme já abordado no capítulo inaugural da presente tese. Mas esta 

forma de compreender o Direito é adequada às necessidades e demandas sociais 

contemporâneas? Não. E os motivos são explicados abaixo.  
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 Primeiramente é necessário estabelecer a que se presta a educação nos dias 

de hoje, ou seja, qual a finalidade para a qual a educação é construída 

contemporaneamente e para quem ela é construída. 

 De acordo com Edgar Morin, Emilio-Roger Ciurana e Raúl Domingo Motta, 

(2003) para que seja possível compreender a condição humana no mundo atual é 

necessário, antes de tudo, perceber a emergência da era planetária. Isto significa 

dizer que é imprescindível que se compreenda a história geral da humanidade, 

história esta que se inicia a partir da diáspora do homo sapiens pelo planeta, 

iniciando a primeira etapa da mundialização. A partir daí, a humanidade espalhou-se 

pelo globo criando sociedades estranhas entre si, com linguagem, ritos e crenças 

diversificadas. Com o passar do tempo e com o evoluir do processo histórico a 

movimentação do ser humano no mundo passou por movimentos imigratórios (como 

a imigração dos Europeus para a América e para a Austrália), pelo avanço das 

relações comerciais, pelo progresso da tecnologia e por outros fluxos de movimento 

que abriram caminhos para uma era planetária. A era planetária " é prenúncio da 123

conformação de uma sociedade planetária, sociedade esta que se encontra, 

atualmente, em processo de desenvolvimento (MORIN; CIURANA; MOTTA, 2003). 

A palavra “planetarização” contém, assim, a aventura grega de Odisseus, 
mas hoje. Odisseus é toda a humanidade errante, situada num pequeno 
planeta localizado num subúrbio do cosmos. Mostra que essa errância é 
uma itinerância, uma aventura incerta. Aventura desconhecida em busca de 
seu destino. Compreender essa aventura e seu possível destino é o desafio 
principal da educação planetária e, nesse contexto, é primordial para 
alcançar uma civilização planetária (MORIN; CIURANA; MOTTA, 2003, p. 
64). 

  
 A missão reservada à educação na era planetária é estabelecer as condições 

para o advento de uma sociedade-mundo constituída por cidadãos protagonistas, 

conscientes e empenhados na edificação de uma civilização planetária. Para que 

esta missão se torne viável é necessária a ação institucional no sentido da 

incorporação pelos espaços educativos de diretrizes estratégicas para a ação 

cidadã. Conforme Morin, Ciurana e Motta, "a educação planetária deve propiciar 

 Esclareça-se que o termo "planetarização"  traça uma concepção mais complexa do que a noção 123

de "globalização", não sendo sinônimo desta, portanto. A "planetarização" compreende o planeta não 
apenas enquanto o local por onde a humanidade se espraia, mas o percebe enquanto totalidade 
complexa, ou seja, física, biológica e antropológica, percebendo, portanto, a vida enquanto 
consequência da história da Terra e a humanidade enquanto decorrência histórica desta vida. 
Enquanto isso, o termo "globalização" é normalmente utilizado na abordagem da mundialização em 
termos econômicos e tecnológicos (MORIN; CIURANA; MOTTA, 2003, p. 63).
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uma mundologia da vida cotidiana". (2003, p. 99) A função do saber engloba, 

portanto, o refletir e o discutir em busca do esclarecimento da ação do homem no 

mundo. 

 Mas em que ponto o solidarismo jurídico e a reformulação do ensino jurídico 

efetivamente se encontram inseridas nesta missão educacional? Edgar Morin (2003) 

responde a esta indagação quando explica que a educação deve auxiliar na 

"autoformação" pessoal, ou seja, deve auxiliar o educando a tomar os rumos de sua 

vida assumindo a sua condição humana e de cidadania. Ocorre que a um cidadão 

define-se "[...] em uma democracia, por sua solidariedade e responsabilidade em 

relação à sua própria pátria." (sem grifo no original, MORIN, 2003, p. 65)  

 Portanto, o ponto de encontro entre a necessidade de uma reformulação do 

ensino jurídico e a construção de uma sociedade solidária enquanto objetivo 

fundamental constitucionalmente consagrado, está na revisão do perfil a ser 

edificado pelo curso de Direito, ou seja, um perfil que necessita estar preparado para 

assumir as suas responsabilidades sociais perante o País e, mesmo, perante o 

planeta , de acordo com esta percepção de sociedade-mundo. É preciso, nesta 124

mesma sequência de ideias, superar a linearidade e a binariedade características do 

século XIX (conforme mencionado ao longo dos capítulos anteriores) e incorporar ao 

ensino a percepção de complexidade, percepção sem a qual as grandes dicotomias 

jamais serão superadas. 

 Dito de outra maneira, é preciso que a relação entre causas e efeitos seja 

recontextualizada, pois há um elemento de incerteza em todas estas relações que 

reside precisamente no fato de que as mesmas causas não necessariamente 

conduzem aos mesmos efeitos, posto que estes variam conforme o agrupamento ao 

qual se dirigem, assim como causas diferentes podem ser provocadoras de efeitos 

idênticos. Em termos de conhecimento, atualmente admite-se com maior 

propriedade que o conhecimento das partes está subordinado ao conhecimento do 

todo e vice-versa, ou seja, o conhecimento obedece a uma concepção sistêmica. O 

 A respeito da necessidade de uma solidariedade compartilhada a nível planetário, Morin (sem 124

grifo no original, 2003, p. 73) explica que: "A consciência e o sentimento de pertencermos à Terra e de 
nossa  identidade terrena são vitais atualmente. A progressão e o enraizamento desta consciência d e 
pertencer a nossa pátria terrena é que permitirão o  desenvolvimento, por múltiplos canais e em 
diversas regiões do globo, de  um sentimento de religação e intersolidariedade, imprescindível para  
civilizar as relações humanas (ONGs, Sobrevivência Internacional, Anistia Internacional, Greenpeace 
etc. são pioneiros da cidadania terrena). Serão a alma e o coração da segunda globalização, produto 
antagônico da primeira, que permitirão humanizar essa globalização. "
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pensamento a ser construído deve contemplar o fato de que a realidade é ao mesmo 

tempo solidária e conflituosa. Ou, conforme as palavras de Morin (2003, p. 89), "é 

preciso substituir um pensamento que isola por pensamento que distingue e une. É 

preciso substituir um pensamento disjuntivo e redutor por um pensamento do 

complexo, no sentido originário do termo: o que é tecido junto". (MORIN, 2003)   

 Transpondo tal pensamento para o âmbito do Direito, esta compreensão 

corrobora a percepção anteriormente mencionada, segundo a qual as causas e 

efeitos devem ser compreendidas enquanto um "todo". Não há como assimilar, por 

exemplo, que cabe aos particulares agir em prol da construção de uma sociedade 

solidária quando o ensino compartimentado induz à assimilação do oposto: cabem 

aos particulares zelar pelos seus próprios interesses e ao Estado cabe o zelo pelos 

interesses coletivos. 

 Veja-se, portanto, o quão desarrazoada é a antiga concepção estanque de 

conhecimentos que isola os âmbitos do Direito Público e do Direito Privado, em 

universos distintos e desconectados. Há uma imensa dificuldade em se superar os 

velhos e gastos paradigmas jurídicos que serviram (bem ou mal) ao Direito de 

outrora. Conforme ilustra Luís Alberto Warat (1997, p. 42): 

[...] o saber jurídico permanece sempre igual a si mesmo, ensinado e 
encenado como uma situação pré-hipnótica (que nos prepara para o pior). 
Somos fascinados por esse discurso brilhante que nos deixa moles como 
um gato adormecido e sem condições de reagir contra formas de sociedade 
cada vez mais despolitizadas e desumanizadas. 

  

É necessário que esta percepção seja relativizada em termos de ensino 

jurídico para que o conhecimento das partes não ocorra de maneira isolada do 

conhecimento do todo. Não há, portanto, como isolar o estudo do Direito Privado do 

estudo do Direito Público e dos influxos constitucionais dele decorrentes. E é por tal 

razão que o objetivo fundamental de construção de uma sociedade solidária deve 

permear integralmente o ensino e a aprendizagem do Direito Privado. 

 Esclareça-se que o pensamento complexo não é, no entanto, holista, isto é, 

não reclama a compreensão do todo, mas das conexões subjacentes ao todo. O que 

o pensamento complexo demanda é o enfoque nas conexões entre o todo e as 

partes. Enquanto seres situados no mundo, o objeto de conhecimento do qual se 

dispõe não é ontológico, mas fenomenológico, ou seja, o conhecimento se 

desenvolve a partir da análise da vivência dos seres no mundo. Há uma permanente 
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troca de energia entre o ser humano e o meio ambiente, de maneira que o ser 

humano recebe as influências do contexto no qual está inserido e passa a influenciar 

outros seres humanos com suas ações (energias) e, por conseguinte, influencia o 

próprio ambiente (RODRIGUES; GRUBBA, 2012). Portanto, pensar, em moldes 

complexos, significa relacionar a vivência com as suas consequências, relacionar 

aquilo que se oferece, com aquilo que se recebe do mundo. O pensamento 

complexo relaciona, portanto, os fenômenos com as suas essências. 

 Este modo de pensar, reflete um novo paradigma de conhecimento, no qual a 

complexidade capacita para a organização do pensamento em detrimento da 

acumulação infrutífera de informações. Em outras palavras é o paradigma do 

conhecimento para a formação de uma "cabeça bem-feita" em detrimento do 

conhecimento a serviço de uma "cabeça bem cheia". Sinteticamente: "uma cabeça 

bem-feita é uma cabeça apta a organizar os conhecimentos e, com isso, evitar sua 

acumulação estéril." (MORIN, 2003, p. 24)  

 A incapacidade de contextualizar fatos e conhecimentos de maneira global 

reflete diretamente na esfera cívica, na medida em que corrói o senso de 

responsabilidade e de solidariedade. Ao aprender que a cada um cabe unicamente o 

desempenho de uma determinada tarefa especializada rompe-se o elo orgânico que 

liga as partes ao corpo social. Reformar o pensamento, portanto, é empregar a 

inteligência em busca de soluções para problemas complexos. (MORIN, 2003, p. 24) 

No caso do Direito o elo de ligação entre o pensamento complexo (uma "cabeça 

bem-feita") e o ensino jurídico emancipador está justamente no solidarismo jurídico, 

conforme é possível depreender das palavras de Edgar Morin (2003, p. 97): 

Isso indica que um modo de pensar, capaz de unir e solidarizar 
conhecimentos separados, é capaz de se desdobrar em uma ética da união 
e da solidariedade entre humanos. Um pensamento capaz de não se fechar 
no local e no particular, mas de conceber os conjuntos, estaria apto a 
favorecer o senso de responsabilidade e o da cidadania. A resposta do 
pensamento teria, pois, consequências existenciais, éticas e cívicas. 

  

É somente mediante a percepção do Direito enquanto complexo 

transdisciplinar, portanto, que poderá haver a superação da percepção de que cabe 

ao Estado e apenas a este a responsabilidade pela solução de litígios enquanto que 

aos particulares nada mais pode ser exigido a não ser a sua inércia frente à 

conflituosidade.  
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 Em última análise, o pensamento complexo é a base fundante sobre a qual o 

ensino jurídico precisa ser reconstruído de maneira a permitir que a lógica da 

solidariedade possa se fazer presente em todos os âmbitos do Direito, notadamente 

no Direito Privado, reorientado, assim, o próprio ensino jurídico para as finalidades 

às quais se destina: para a formação do ferramental humano necessários à 

construção de uma sociedade, justa, igualitária, pacífica e solidária. 

5.3 Proposta de Inserção Transversal da Lógica Solidarista de Acesso à 
Justiça na Formação Jurídica Oferecida pelos Cursos de Graduação em Direito 

no Brasil 

 Baseada em todos os fenômenos descritos ao longo da análise aqui 

realizada, abre-se espaço para a proposição de um novo perfil a ser construído 

pelos cursos de graduação em Direito no Brasil. Esta proposta será contextualizada 

frente a um conjunto de proposições já existentes: uma proposta de novo marco 

regulatório para os cursos de Direito divulgada pelo Ministério da Educação - 

MEC , e um conjunto de proposições para a elaboração deste novo marco 125

divulgado pela Associação Brasileira de Ensino do Direito - ABEDI . 126

  Proceder-se-á desta forma, por razões muito práticas e simples: a proposta 

divulgada pelo MEC reúne o fruto de longos debates realizados pelo País em torno 

da criação deste novo marco, debates dos quais participaram todos os atores 

envolvidos na questão do ensino jurídico (professores, representantes da OAB, 

representantes do MEC, etc.). As proposições divulgadas pela ABEDI, por sua vez, 

são provenientes de pesquisadores brasileiros proficuamente dedicados à área do 

ensino jurídico. Portanto, o contraponto realizado entre a proposta aqui engendrada 

e as proposições constantes destes dois documentos somente poderá enriquecer a 

análise aqui proposta.  

 Trata-se do relatório final da Câmara Consultiva Temática de Política Regulatória do Ensino 125

Jurídico (Resolução CC-PARES no 05/2013).

 ABEDI. Associação Brasileira de Ensino do Direito. Subsídios ao Debate para a Reformulação da 126

Resolução CNE/CES no 9/2004 – Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Direito: 
relatório final da consulta aos associados.
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 Evidentemente, nenhuma destas propostas coincide com a proposição aqui 

em construção, porém, é certo que não se pode negar o valor que tais sugestões 

possuem, inclusive por se tratarem do conjunto sistematizado de recomendações 

construídas por inúmeros pesquisadores da área do Direito Educacional. Portanto, 

estas recomendações serão devidamente contextualizadas com a proposta aqui 

realizada, conforme se perceberá abaixo. 

 A crise do ensino jurídico, conforme já enfrentado anteriormente, vem 

provocando debates e pesquisas das quais inúmeras sugestões de revisão vêm 

frutificando. Até o presente momento, no entanto, segue vigorando a Resolução 

CNE/CS nº 9 de 2004. É importante pontuar que os debates e as propostas estão 

sendo criadas em variados sentidos: propondo novos mecanismos de avaliação dos 

cursos, novas competências e habilidades a serem construídas, novas grades 

curriculares, entre outras. No entanto, para que o enfoque aqui traçado não se 

perca, é importante lembrar que a presente pesquisa possui como problema a ser   

analisado, o perfil do egresso do curso de Direito. Certamente que, desta proposta 

de um novo perfil decorrerão propostas outras que complementarão esta proposição 

inicial. No entanto, é preciso esclarecer que não há para este trabalho o intuito de 

ingressar em searas como a dos instrumentos de avaliação, exame de ordem, entre 

outras. 

  A partir da criação, no ano de 2013, de um grupo de trabalho objetivando a 

formulação de um novo marco regulatório para o ensino jurídico no País (informação 

já mencionada no capítulo anterior), o Ministério da Educação divulgou, no ano de 

2014, um relatório informando as propostas que haviam sido elaboradas até 

então . Esta proposta divulgada em 2014 foi construída com a participação de 127

especialistas no ensino jurídico, representantes da OAB, representantes de 

instituições de ensino superior, do Ministério da Justiça, da Associação Brasileiro de 

Ensino do Direito e também do MEC. O relatório divulgado apresenta a 

sistematização das conclusões, reflexões e propostas construídas após inúmeras 

reuniões e debates (MEC, 2014). É importante repetir aqui algumas das conclusões 

a que chegou este plural grupo de trabalho para que se perceba a convergência 

entre aquilo que foi relatado nas páginas precedentes e a percepção conjunta do 

  Disponível em: <http://abedi.org/wp-content/uploads/2017/04/Relatorio-Final-Com-Anexos-CCT-127

Ensino-Juridico-2014.pdf>. Acesso em: 15.03.2018.

http://abedi.org/wp-content/uploads/2017/04/Relatorio-Final-Com-Anexos-CCT-Ensino-Juridico-2014.pdf
http://abedi.org/wp-content/uploads/2017/04/Relatorio-Final-Com-Anexos-CCT-Ensino-Juridico-2014.pdf
http://abedi.org/wp-content/uploads/2017/04/Relatorio-Final-Com-Anexos-CCT-Ensino-Juridico-2014.pdf
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grupo acima identificado. De certa forma é desconcertante perceber que a crise do 

ensino possui características tão evidentes quanto as que aqui foram abordadas. 

 Primeiramente, foi mencionado pelo grupo de trabalho criado pelo MEC que a 

discussão sobre o ensino jurídico parte de algumas premissas entre as quais, 

evidencia-se o fato de que esta crise não é atual, mas, que segue reproduzindo os 

mesmos traços que a caracterizavam já no século XIX. Trata-se, portanto, de uma 

crise atemporal. É preciso destacar também que a crise percebida no ensino 

superior não nasceu no próprio ensino superior. Trata-se de uma das faces de uma 

crise que é do ensino como um todo. Evidentemente a expansão do ensino superior 

ocorreu de maneira desacompanhada de uma expansão qualitativa do ensino médio 

e fundamental. (MEC, 2014)  

 As proposições realizadas pela Câmara Consultiva Temática englobam a 

totalidade das diretrizes curriculares nacionais vigentes, ou seja, abordam o perfil do 

acadêmico, o projeto pedagógico dos cursos, as competências e habilidades do 

egresso e os mecanismos de avaliações dos cursos e dos alunos. Destacou-se 

entre os problemas identificados na questão da avaliação dos cursos, a carência de 

dados que comprovem o impacto dos cursos de graduação em direito em seu 

entorno social e, destaque-se, a impossibilidade de verificação de um efetivo 

comprometimento dos projetos pedagógicos dos cursos com os objetivos 

fundamentais da República: 

                                        A presente proposta de reformulação dos instrumentos de avaliação do 
curso de direito está balizada por um elemento central: faltam informações 
ricas sobre o funcionamento cotidiano dos cursos de graduação em direito e 
seu entorno social, e o comprometimento dos Projetos Pedagógicos 
com os objetivos fundamentais da República, que ficam mais evidentes 
nas discussões do marco regulatório, mas necessitam, de algum modo, 
expressarem-se na política avaliativa (sem grifo no original, MEC, 2014, p. 
38). 

  

Efetivamente, a proposta que aqui se está construindo parte desta idêntica 

percepção: não há no marco regulatório vigente uma clara identificação entre o perfil 

a ser implementado ao longo do curso e os objetivos fundamentais da República. E 

entre estes, destaque-se o objetivo de construção de uma sociedade solidária 

especificamente em razão do seu viés social e pacificador, inafastável ao 

cumprimento da função social dos cursos de Direito. 
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 A respeito dos instrumentos avaliativos o relatório menciona que estes: 
                             Do ponto de vista da proposta de construção de um instrumento avaliativo, 

as proposições acabaram sendo um reflexo destas inovações no marco 
regulatório (proposta de diretriz curricular), propondo-se indicadores que 
induzam a estruturação e efetiva implantação por parte dos Cursos de 
Direito da preocupação nacional com a efetividade do acesso à justiça 
e a concreção dos objetivos da República (sem grifo no original, MEC, 
2014, p. 41). 

  

Portanto, inovando no marco regulatório, invariavelmente os instrumentos 

avaliativos deverão refletir tal inovação na medida em que irão aferir a efetiva 

implementação por parte dos cursos, de mecanismos que conduzam a uma maior 

efetividade jurisdicional e, consequentemente, ao alcance dos objetivos 

fundamentais da República. Por tais razões, inclusive, é que se optou nesta análise 

pelo enfoque no perfil acadêmico, pois este perfil irá refletir em todo o curso de 

maneira ampla e irrestrita. Da mesma forma, compreende-se que a mera inserção 

de novas disciplinas no catálogo das disciplinas obrigatórias não conduz aos efeitos 

esperados pela criação de um novo marco regulatório. 

 Neste mesmo sentido foi o relatório final da Câmara Consultiva Temática de 

Política Regulatória do Ensino Jurídico que entendeu ser contraproducente este tipo 

de indicação. Foi feito o registro, no entanto, com relação à possibilidade de 

ampliação do espaço destinado pelos cursos ao estudo dos meios consensuais de 

solução de conflitos (MEC, 2014). 

 Bastante pertinente foi a abordagem realizada pela Câmara Consultiva com 

relação aos trabalhos de conclusão de curso. O modelo atual recebeu críticas diante 

da sua flagrante inexpressividade em termos de formação do egresso, ou seja, 

atualmente o trabalho de conclusão de curso configura um mero requisito de 

passagem, mal fiscalizado, inclusive. Diante deste quadro, sugeriu-se que os moldes 

do trabalho final de curso poderiam evoluir para apresentações dramáticas, filmes, 

apresentação de trabalho com caráter social na forma de estudo de caso, atividade 

desenvolvida em comunidades carentes ou produção de informativos jurídicos para 

leigos, como cartilhas ou manuais para crianças ou idosos (MEC, 2014). Tais 

proposições certamente seriam de utilidade social inestimável. Em termos de estágio 

em prática jurídica também houve debates e propostas profícuas e de caráter 

relevante às proposições aqui mencionadas. 

 A discussão a respeito do estágio de prática foi bastante expressiva e de 

todos os debates frutificaram propostas que, sinteticamente, tratam da inclusão, nos 



!  193

projetos pedagógicos dos cursos, dos meios consensuais de solução de conflitos e 

da arbitragem, destaque-se "[...] como instrumento de disseminação de uma nova 

mentalidade dos futuros bacharéis em Direito, para além das técnicas tradicionais de 

pacificação social, de caráter extrajudicial e judicial" (MEC, 2014, p. 27). Destaque-

se, ainda, com relação ao eixo de formação prática, a indicação pela coordenação 

de elementos de aprendizagem no âmbito da responsabilidade social do acadêmico, 

por meio de assessoria e assistência a grupos sociais vulneráveis. (MEC, 2014) 

   A proposta apresentada pela Câmara Consultiva Temática com relação ao 

perfil do egresso apenas acrescentou o parágrafo único, mantendo a redação já 

constante da Resolução atualmente em vigor, conforme segue abaixo: 

                                         Art. 3o - O curso de graduação em Direito deverá assegurar, no perfil do 
graduando, sólida formação geral, humanística e axiológica, capacidade de 
análise, domínio de conceitos e da terminologia jurídica, adequada 
argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e 
sociais, aliada a uma postura reflexiva e de visão crítica que fomente a 
capacidade e a aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica, 
indispensável ao exercício da Ciência do Direito, da prestação da justiça e 
do desenvolvimento da cidadania.  

                             Parágrafo único – Os planos de ensino deverão identificar, por meio de seus 
objetivos, a pertinência para a formação desse perfil (MEC, 2014, p. 38). 

  

 Antes de passar à apresentação da proposta aqui construída, cabe ainda a 

verificação das sugestões realizadas recentemente, no ano de 2017 pela Associação 

Brasileira de Ensino do Direito para a criação do novo marco regulatório dos cursos 

de Direito. 

 Atendendo a pedido de seus associados, a Associação Brasileira de Ensino 

do Direito – ABEDI instaurou um processo de coleta de sugestões  e subsídios 128

para auxiliar o Conselho Nacional de Educação na elaboração de seu esboço de 

alteração da Resolução CNE/CES nº. 9/2004. Diversamente da Câmara Consultiva 

Temática criada pelo MEC, no entanto, a ABEDI optou por analisar as propostas 

elaboradas pelos associados e encaminhar sugestões ao debate que já ocorre em 

torno da elaboração de um novo marco teórico. Isto porque, na percepção da ABEDI 

ainda há um universo restrito de propostas, sendo que o debate deveria ser 

ampliado para que fossem realizadas ainda outras audiências públicas que 

pudessem enriquecer a construção em andamento (ABEDI, 2017). Mesmo não 

 Disponível em: <http://abedi.org/wp-content/uploads/2017/07/ABEDi-Relatorio-DCN-Final-Modelo-128

PDF.pdf>. Acesso em: 07.01.2018.

http://abedi.org/wp-content/uploads/2017/07/ABEDi-Relatorio-DCN-Final-Modelo-PDF.pdf
http://abedi.org/wp-content/uploads/2017/07/ABEDi-Relatorio-DCN-Final-Modelo-PDF.pdf
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tendo sido apresentada uma proposta de novo marco regulatório, o relatório da 

ABEDI comporta sugestões que muito se relacionam à abordagem aqui realizada. 

 Com relação ao "estágio supervisionado", expressão que consta da 

Resolução nº. 9/2004 houve a proposição, por parte de Horácio Wanderlei 

Rodrigues, no sentido de que esta expressão poderia ser substituída pela expressão 

"práticas jurídicas", já que estas possuem um caráter mais abrangentes, contendo 

em si os estágios mas não restando adstritas a ele (ABEDI, 2017). 

 Com relação ao perfil do egresso, especificamente, a alternativa à redação 

vigente, aceita pela maioria dos associados foi a abaixo colacionada, com destaque 

para os trechos que se distinguem da redação atual: 

Art. 3o O curso de Graduação em Ciências Jurídicas e Sociais e em 
Direito deverá assegurar, no perfil do graduando, sólida formação geral, 
humanística e axiológica, capacidade de análise e de utilização de formas 
consensuais para solução de conflitos, domínio de conceitos e da 
terminologia jurídica, domínio de conceitos e da terminologia jurídica, 
adequada capacidade de raciocinar, argumentar e decidir 
juridicamente, compreensão, interpretação e valorização de fenômenos 
jurídicos e sociais, aliada a uma postura reflexiva e de visão crítica que 
fomente a capacidade de ampliar conhecimentos e competências 
sistêmicas, interpessoais e instrumentais de forma autônoma e 
dinâmica, indispensável ao exercício da Ciência do Direito, à prestação da 
justiça e ao desenvolvimento da cidadania. Parágrafo único. Os planos de 
ensino, especialmente na indicação das estratégias e meios, devem 
demonstrar como cada disciplina e atividade contribuirá para que 
sejam atingidos os seus objetivos e ocorra a adequada formação do 
graduando em face do perfil almejado pelo curso (sem grifo no original, 
ABEDI, 2017). 

 A atual redação do artigo 3º, que trata do perfil dos egressos dos cursos de 

Direito é a seguinte: 

                                        Art. 3o. O curso de graduação em Direito deverá assegurar, no perfil do 
graduando, sólida formação geral, humanística e axiológica, capacidade de 
análise, domínio de conceitos e da terminologia jurídica, adequada 
argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e 
sociais, aliada a uma postura reflexiva e de visão crítica que fomente a 
capacidade e a aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica, 
indispensável ao exercício da Ciência do Direito, da prestação da justiça e 
do desenvolvimento da cidadania (MEC, 2004). 

  
A expressa inclusão dos conhecimentos das formas consensuais de solução 

de conflitos tem como fundamento justamente a necessidade de construção de um 

perfil pacificador em substituição a um perfil contencioso, conforme hoje são 

construídos pelos cursos (ABEDI, 2017). A menção da ampliação dos 
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conhecimentos e competências "sistêmicas" também parece ser uma forma de 

ratificar a abordagem anteriormente realizada no sentido da necessidade de uma 

melhor concatenação dos conhecimentos acumulados ao longo do curso. 

 Há ainda um ponto a ser destacado junto ao relatório apresentado pela 

ABEDI que diz respeito à prevenção de litígios e que não consta da proposta 

formulada pela Câmara Consultiva Temática. A proposta de redação eleita pela 

maioria dos associados da ABEDI , com relação às competências e habilidades a 129

serem desenvolvidas para a prevenção e solução consensual de conflitos, foi: 

Art.4o O curso de Graduação em Ciências Jurídicas e Sociais e em Direito 
deverá possibilitar a formação profissional que revele, pelo menos, as 
seguintes habilidades e competências:  

                                        [...]  
IX - capacidade de atuação em procedimentos autocompositivos; X - 
desenvolvimento da habilidade de escuta; XI - utilização de técnicas que 
privilegiem o diálogo; 
XII - utilização da linguagem oral como ferramenta.§1o Tal formação teórico-
prática deve ter como objetivo desenvolver as seguintes competências e 
habilidades cognitivas, instrumentais e interpessoais, no intuito de capacitar 
o graduando a:  

                             a) interpretar e aplicar princípios e regras do sistema jurídico nacional, 
observando a experiência estrangeira e comparada, quando couber, 
articulando o conhecimento teórico e prático;  

                             b) demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, 
atos e documentos jurídicos, de caráter negocial, processual ou normativo 
bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas;  

                             [...] 
                             e) adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de 

argumentação jurídicos com objetivo de propor soluções e decidir questões 
no âmbito do Direito;  

                             f) desenvolver as capacidades autocompositivas baseadas na cultura do 
diálogo e voltadas à solução negociada e consensual de conflitos, bem 
como estratégias visando a prevenção de conflitos;  

                             [...] (sem grifo no original, ABEDI, 2017, p. 25-26) 

 A título comparativo, perceba-se que a redação atual é: 

                                   Art. 4o. O curso de graduação em Direito deverá possibilitar a formação 
profissional que revele, pelo menos, as seguintes habilidades e 
competências: 

                             I - leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos 
ou normativos, com a devida utilização das normas técnico-jurídicas; 

                             II - interpretação e aplicação do Direito; 
                             III - pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de 

outras fontes do Direito; 
                             IV - adequada atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias, 

administrativas ou judiciais, com a devida utilização de processos, atos e 
procedimentos; 

 Em razão da excessiva extensão do artigo proposto, optou-se por colacionar ao texto apenas os 129

pontos elementares ao desenvolvimento do raciocínio proposto.
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                             V - correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência do Direito; 
                             VI - utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de 

reflexão crítica; 
                             VII - julgamento e tomada de decisões; e, 
                             VIII - domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e 

aplicação do Direito. (MEC, 2004) 
  

Claramente, há uma tendência à ampliação do catálogo de competências e 

habilidades que, majoritariamente, entende-se, deveriam ser desenvolvidas ao longo 

do curso de Direito. Porém, o mais adequado seria realizar um esforço de 

concentração deste elenco, evitando sobreposições e duplicidades (ABEDI, 2017). 

 A este respeito cabe, inclusive, uma crítica. De maneira geral, o operador 

jurídico brasileiro revela em seu perfil uma matriz codicista, conforme destacado em 

diversos momentos da presente pesquisa. A dificuldade de trabalhar com normas 

abertas, e a cultura do apego à letra da lei são algumas das críticas mais 

frequentemente opostas ao intérprete do Direito brasileiro. Portanto, ao elaborar o 

próprio marco regulatório dos cursos de Direito do Brasil, seria correto proceder 

desta forma? Há, efetivamente a necessidade de desenhar detalhadamente, com 

riqueza de minúcias, cada uma das habilidades e competências que devem ser 

desenvolvidas pelos egressos dos cursos de graduação em Direito? Salvo melhor 

juízo esta técnica parece ultrapassada e incoerente com a proposta de curso que se 

pretende construir. Desta forma, entende-se que ao traçar o perfil de egresso a ser 

desenvolvido pelo curso, não há a necessidade de que se venha a pormenorizar 

cada detalhe a respeito de como este perfil será efetivamente incorporado. 

 Inclusive, é de se salientar que os cursos de graduação em Direito possuem 

autonomia  para moldar o curso às suas particularidades locais, de maneira que é 130

absolutamente improfícua a exigência de pormenores que, na verdade, serão 

construídos pelo projeto pedagógico individual de cada curso. As diretrizes 

curriculares nacionais, portanto, são normas de caráter geral e como tais devem 

traçar princípios gerais a serem observados pelos projetos pedagógicos de cada 

 "Art. 2o A organização do Curso de Graduação em Direito, observadas as Diretrizes Curriculares 130

Nacionais se expressa através do seu projeto pedagógico, abrangendo o perfil do formando, as 
competências e habilidades, os conteúdos curriculares, o estágio curricular supervisionado, as 
atividades complementares, o sistema de avaliação, o trabalho de curso como componente curricular 
obrigatório do curso, o regime acadêmico de oferta, a duração do curso, sem prejuízo de outros 
aspectos que tornem consistente o referido projeto pedagógico.  
§ 1° O Projeto Pedagógico do curso, além da clara concepção do curso de Direito, com suas 
peculiaridades, seu currículo pleno e sua operacionalização, abrangerá, sem prejuízo de outros, os 
seguintes elementos estruturais:  
I - concepção e objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas inserções 
institucional, política, geográfica e social; [...]" (MEC, 2004)
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curso, o que será devidamente aferido quando da abertura e da avaliação de cada 

um dos cursos de Direito existentes no país. Feitas tais considerações, segue abaixo 

a proposta de perfil de egresso que se compreende ser a mais adequada às 

tendências jurídicas e às demandas sociais contemporâneas. 

 Assim como consta da atual Resolução que institui as diretrizes curriculares 

nacionais dos cursos de Direito, os dois primeiros artigos permaneceriam abordando 

a forma de organização dos cursos: 

                        RESOLUÇÃO CNE/CES N°  X, DE XX de XX de 2018 
                             Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Direito e dá outras providências. 
                             Art. 1o A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares do Curso de 

Graduação em Direito, Bacharelado, a serem observadas pelas Instituições 
de Educação Superior em sua organização curricular. 

                             Art. 2o A organização do Curso de Graduação em Direito, observadas as 
Diretrizes Curriculares Nacionais se expressa através do seu projeto 
pedagógico, abrangendo o perfil do formando, as competências e 
habilidades, os conteúdos curriculares, o estágio curricular supervisionado, 
as atividades complementares, o sistema de avaliação, o trabalho de curso 
como componente curricular obrigatório do curso, o regime acadêmico de 
oferta, a duração do curso, sem prejuízo de outros aspectos que tornem 
consistente o referido projeto pedagógico. 

  

Já no artigo 3º, que trata do perfil do egresso, haveria uma alteração 

substancial, conforme segue: 

 Art. 3º. O curso de graduação em Direito deverá assegurar, no perfil do 
graduando, sólida formação geral, humanística, axiológica e solidarista, 
capacidade de análise, domínio de conceitos e da terminologia jurídica, 
adequada argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos 
jurídicos e sociais, capacidade de prevenir e solucionar conflitos 
consensualmente aliada a uma postura reflexiva e de visão crítica que 
fomente a capacidade e a aptidão para a aprendizagem autônoma e 
dinâmica, indispensável ao exercício da Ciência do Direito, da prestação da 
justiça e do desenvolvimento da cidadania. 

 Parágrafo Único. A ênfase na construção de um perfil profissional 
voltado à prevenção, solução pacífica de conflitos e à construção de 
uma sociedade solidária deve constar de forma inequívoca e 
transversal de todos os eixos formativos do curso. 

 A inclusão de um parágrafo único ao atual artigo 3º tem o objetivo de reforçar 

a obrigatoriedade de que o perfil do egresso seja construído ao longo de todo o 

curso de Direito, ou seja, desde a formação fundamental do acadêmico, passando 
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pela formação profissional e encerrando na formação prática. A transversalidade  131

de que se trata significa que este perfil deve ser construído sistematicamente, ou 

seja, ao longo de todo processo de formação, em todas as disciplinas, sendo 

assegurada a correlação entre a teoria do solidarismo jurídico e as reais demandas 

sociais. 

 Já dizia Luís Alberto Warat (1997) que somente um ensino jurídico capaz de 

contribuir para a construção de personalidades (e porque não perfis?) vividamente 

comprometidas com a as dimensões éticas da dignidade e da solidariedade seria um 

ensino capaz de edificar uma sociedade melhor. Além disso, é de se ratificar que, 

frequentemente, a solidariedade é erroneamente confundida com a caridade ou com 

o paternalismo, formas de narcisismo e de afastamento de problemas, quando  em 

verdade a solidariedade caminha em sentido exatamente oposto, tratando-se de 

uma forma de aceitação do outro (WARAT, 1997). A ética do ensino, de acordo com 

Luís Alberto Warat (1997, p. 61): 

 [...] tem que descansar na aprendizagem da dignidade e da solidariedade e 
não da demonstração cerimoniosa e ideológica de certos preconceitos 
estereotipadamente instituídos. O espaço da sala de aula pode ser um 
espaço propício para isso, na medida em que possamos convertê-la num 
território de cumplicidades lingüísticas, isto é, de desejos e amores, de 
reconhecimentos dos outros.  

 [...] 
 Razões pelas quais penso que o ensino jurídico, como prática produtora de 

dimensões simbólicas comprometidas com os direitos do homem, tem que 
responder pela formação de uma pedagogia da dignidade e da 
solidariedade social. 

  

 Assim é que a lógica da solidariedade seria capaz de redirecionar o ensino do 

Direito, especificamente o ensino do Direito Privado para o encontro das finalidades 

comuns em detrimento da atenção exclusiva às finalidades individuais. 

 Como consequência da exigência deste perfil, às habilidades e competências 

a serem desenvolvidas pelo acadêmico deverão ser agregadas: 

 Art. 4o. O curso de graduação em Direito deverá possibilitar a formação 
profissional que revele, pelo menos, as seguintes habilidades e 
competências: 

 "Termo que, na educação, é entendido como uma forma de organizar o trabalho didático na qual 131

alguns temas são integrados nas áreas convencionais de forma a estarem presentes em todas elas. 
O conceito de transversalidade surgiu no contexto dos movimentos de renovação pedagógica, 
quando os teóricos conceberam que é necessário redefinir o que se entende por aprendizagem e 
repensar também os conteúdos que se ensinam aos alunos." (MENEZES; SANTOS, 2001).
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 I - leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos 
ou normativos, com a devida utilização das normas técnico-jurídicas; 

 II - interpretação e aplicação do Direito; 
 III - pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de 

outras fontes do Direito; 
 IV - adequada atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias, 

preventivas, administrativas ou judiciais, com a devida utilização de 
processos, atos e procedimentos; 

 V - postura reflexiva quanto às consequências coletivas das ações ou 
omissões privadas; 

 VI - correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência do Direito; 
 VII - utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de 

reflexão crítica; 
 VIII - julgamento e tomada de decisões; e, 
 IX - domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e 

aplicação do Direito. 

 Entende-se que esta postura reflexiva seria uma decorrência lógica do perfil 

acadêmico proposto. Até mesmo em virtude de que a transversalidade da proposta 

demandaria o estabelecimento das correlações entre os atos praticados e os 

reflexos por eles ocasionados. Conforme explicam Horácio Wanderlei Rodrigues e 

Leilane Serratine Grubba (2012, p. 3643): 

                                   [...] seria um discurso meramente tautológico se o Direito, enquanto saber, 
fosse identificado ao seu componente formal, isto é, o Direito como norma. 
A norma é parte constitutiva do Direito, sem a qual ele não existe, mas este 
não se restringe a sua limitação formal; é ele também um ente social que se 
funda na própria práxis humana.  

  
O conhecimento do Direito enquanto categoria complexa, portanto, não pode 

se dar de forma inconsciente, desconectada das relações humanas.  O ordenamento 

jurídico deve ser analisado de acordo com as suas intersecções sociais que são, em 

última análise, o próprio nascedouro do ordenamento jurídico. Assim, a sua análise 

deve divisar os resultados concretos das regulamentações normativas 

(RODRIGUES; GRUBBA, 2012). O Direito, sob esta perspectiva, não se resume ao 

complexo de normas jurídicas, mas envolve, sobretudo, o conhecimento das normas 

e os efeitos práticos delas decorrentes. 

 Com relação aos eixos ou ciclos de formação (conforme expressão proposta 

pela Câmara Consultiva Temática formada pelo MEC) as alterações propostas são 

as que seguem destacadas abaixo: 

                                Art. 5o O curso de graduação em Direito deverá contemplar, em seu Projeto 
Pedagógico e em sua Organização Curricular, conteúdos e atividades que 
atendam aos seguintes eixos interligados de formação: 
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                             I - Eixo de Formação Fundamental, tem por objetivo integrar o estudante no 
campo, estabelecendo as relações do Direito com outras áreas do saber, 
abrangendo dentre outros, estudos que envolvam conteúdos essenciais 
sobre Antropologia, Ciência Política, Economia, Ética, Filosofia, História, 
Psicologia e Sociologia. 

                            II - Eixo de Formação Profissional, abrangendo, além do enfoque dogmático, 
o conhecimento e a aplicação, observadas as peculiaridades dos diversos 
ramos do Direito, de qualquer natureza, estudados sistematicamente e 
contextualizados segundo a evolução da Ciência do Direito e sua aplicação 
às mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais do Brasil e suas 
relações internacionais, incluindo-se necessariamente, dentre outros 
condizentes com o projeto pedagógico, conteúdos essenciais sobre Direito 
Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito Penal, Direito 
Civil, Direito Empresarial, Direito do Trabalho, Direito Internacional e Direito 
Processual; com ênfase na prevenção e solução pacífica de conflitos;  

                             III - Eixo de Formação Prática, objetiva a integração entre a prática e os 
conteúdos teóricos desenvolvidos nos demais Eixos, especialmente nas 
atividades relacionadas com o Estágio Curricular Supervisionado, Trabalho 
de Curso, Atividades Complementares e atividades de assessoria a 
grupos sociais vulneráveis. 

  

 As inserções realizadas nos incisos II e III traduzem os objetivos de ratificar o 

compromisso com a construção de uma sociedade solidária e de aproximar o 

egresso do curso às reais demandas da sociedade, conscientizando-o acerca da 

função promocional desempenhada pelo Direito. É preciso retomar, neste ponto, a 

questão da complexidade apontada anteriormente. 

 A complexidade demanda a construção de uma visão de mundo, ou seja, de 

uma percepção contextualizada de ser humano. O ser humano, portanto, não pode 

ser realmente compreendido se disperso do meio ambiente no qual se insere. Muito 

embora não se confunda com o meio, o ser humano o integra. O ser humano é, 

sobretudo, contextual, ou seja, entremeado por uma complexidade antropológica, 

econômica, cultura, ambiental e política (RODRIGUES; GRUBBA, 2012). Portanto, 

uma formação jurídica adequada à construção de um perfil apto a impactar a 

sociedade não pode estar alijada da contextualização e compreensão do seu 

entorno social. 

 O artigo 6º seria mantido da forma como se encontra. 

                                         Art. 6o A organização curricular do curso de graduação em Direito 
estabelecerá expressamente as condições para a sua efetiva conclusão e 
integralização curricular de acordo com o regime acadêmico que as 
Instituições de Educação Superior adotarem: regime seriado anual; regime 
seriado semestral; sistema de créditos com matrícula por disciplina ou por 
módulos acadêmicos, com a adoção de pré-requisitos, atendido o disposto 
nesta Resolução. 
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Quanto ao artigo 7º, que trata do estágio supervisionado, convém lembrar que 

este artigo foi alterado recentemente de maneira que passou a ser autorizada a 

realização de estágio supervisionado fora do âmbito da instituição de ensino. No 

entendimento que aqui se expressa, estas recentes mudanças não parecem atender 

às expectativas atuais com relação ao perfil a ser formado pelos cursos de Direito. 

Desta forma, a proposta que se apresenta é a de retorno à sistemática anterior, 

conforme abaixo colacionado, com a inclusão das alterações em destaque: 

                             Art. 7o O Estágio Supervisionado é componente curricular obrigatório, 
indispensável à consolidação dos desempenhos profissionais desejados, 
inerentes ao perfil do formando, devendo cada instituição, por seus 
colegiados próprios, aprovar o correspondente regulamento, com suas 
diferentes modalidades de operacionalização. 

                             § 1o O Estágio de que trata este artigo será realizado na própria instituição, 
através do Núcleo de Prática Jurídica, que deverá estar estruturado e 
operacionalizado de acordo com regulamentação própria, aprovada pelo 
conselho competente, podendo, em parte, contemplar convênios com outras 
entidades ou instituições e escritórios de advocacia; em serviços de 
assistência judiciária implantados na instituição, nos órgãos do Poder 
Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública ou ainda em 
departamentos jurídicos oficiais, importando, em qualquer caso, na 
supervisão das atividades e na elaboração de relatórios que deverão ser 
encaminhados à Coordenação de Estágio das IES, para a avaliação 
pertinente. 

                             § 2o As atividades de Estágio poderão ser reprogramadas e reorientadas de 
acordo com os resultados teórico-práticos gradualmente revelados pelo 
aluno, na forma definida na regulamentação do Núcleo de Prática Jurídica, 
até que se possa considerá-lo concluído, resguardando, como padrão de 
qualidade, os domínios indispensáveis ao exercício das diversas carreiras 
contempladas pela formação jurídica. 

                             § As atividades de Estágio deverão refletir o perfil profissional voltado 
à prevenção e pacificação de conflitos, incorporando práticas de 
mediação, conciliação, arbitragem, entre outras adequadas à 
construção do perfil previsto no artigo 3º. 

  

Por fim, o artigo 9º do marco regulatório dos cursos de Direito trata dos 

mecanismos avaliação dos cursos, artigo ao qual se apresenta a seguinte proposta, 

conforme destacado: 

                             Art. 9o As Instituições de Educação Superior deverão adotar formas 
específicas e alternativas de avaliação, interna e externa, sistemáticas, 
envolvendo todos quantos se contenham no processo do curso, centradas 
em aspectos considerados fundamentais para a identificação do perfil do 
formando. 

                             § 1º. Os planos de ensino, a serem fornecidos aos alunos antes do início de 
cada período letivo, deverão conter, além dos conteúdos e das atividades, a 
metodologia do processo de ensino-aprendizagem, os critérios de avaliação 
a que serão submetidos e a bibliografia básica. 

                             § 2o. Os critérios de avaliação deverão contemplar a incorporação do 
perfil de egresso disposto no art. 3º da presente resolução. 
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Para as demais previsões constantes das atuais diretrizes curriculares 

nacionais, não se entende necessária a realização de outras alterações que venham 

a ratificar e assegurar a construção do perfil profissional pretendido, razão pela qual 

não serão colacionadas. 

 A proposta de inserção de uma formação solidária enquanto perfil de egresso 

é uma proposta que entende que, sendo este o perfil a ser construído, a lógica 

solidarista estaria disposta ao longo de todas as disciplinas e demais atividades do 

curso. Desta forma, a litigiosidade, o individualismo, o patrimonialismo e o 

distanciamento da realidade social, fatores que atualmente marcam o perfil do 

acadêmico em Direito seriam, paulatinamente extirpados da cultura jurídica. 

Havendo esta mudança de cultura, por sua vez, o Poder Judiciário contaria com o 

auxílio de profissionais orientados para a pacificação, o que, diferente do que ocorre 

hoje em dia, certamente refletiria positivamente sobre aquele Poder e sobre a 

política pública judiciária atual. 

 No que tange às relações inter-privadas especificamente é que esta proposta 

demonstraria todo o seu potencial transformador. Isto porque conforme os 

desenvolvimentos teóricos precedentes, o Direito Privado é um ramo que, 

historicamente, pauta-se em posturas individualistas e egocêntricas, de maneira que 

a partir da implementação desta proposta e de sua característica transversal é que o 

Direito Privado passaria a ser ensinado e compreendido de maneira diversa, de 

forma que pela primeira vez a figura do particular seria conclamada pelo 

ordenamento jurídico a assumir as suas responsabilidades perante a sociedade 

como um todo. Tornaria-se possível, a partir daí, o abandono à "estatolatria", ao 

comodismo que marca as relações entre Estado e particulares e a consequente 

assunção, por parte dos particulares, do seu protagonismo enquanto atores de 

pacificação social. 

 Certamente que a maior beneficiária desta mudança de cultura jurídica seria a 

sociedade brasileira que contaria com profissionais capacitados para atuar no 

sentido de evitar o surgimento de conflitos, e, em os havendo, tais profissionais se 

revelariam capazes de os solucionar de forma pacífica e eficaz. O objetivo de 

construção de uma sociedade solidária estaria, desta forma, deixando o plano da 

expectativa e passando ao plano da concretude. Encerrando a presente análise, o 

último tópico irá concluir a construção da proposta aqui realizada tratando dos 
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mecanismos a serem implementados para a conformação do perfil de egresso de 

acordo com os moldes solidaristas. 

5.4 A Adequação do Ensino do Direito no Nível de Graduação à Concepção 

Solidarista: propostas para a efetividade da política pública de tratamento de 

conflitos 

Retomando as lições de Edgar Morin, o tópico derradeiro deste estudo 

buscará demonstrar a partir de quais instrumentos a lógica solidarista seria capaz de 

moldar o perfil de egresso do bacharel em Direito. Se faz necessário lembrar que, 

não pretende-se aqui opinar acerca da obrigatoriedade na oferta de determinadas 

disciplinas, tendo em conta que as instituições de ensino superior possuem 

liberdade de adequação de suas propostas pedagógicas em conformidade à 

realidade na qual se inserem. Entretanto, o perfil de egresso traçado no marco 

regulatório nacional dos cursos de Direito não poderá jamais ser desprezado por 

nenhum projeto pedagógico, razão pela qual entende-se que é a partir do 

delineamento do perfil de egresso pretendido que se tornará possível a 

compatibilização entre as necessidades e propostas individuais de cada instituição 

de ensino superior e a necessidade comum de adoção de um perfil profissional 

pacifista.  

Ademais, é necessário pontuar que as proposições em busca de soluções 

para a crise (praticamente eterna) do ensino jurídico brasileiro tem se mantido em 

torno de alterações curriculares, de proposições de novas metodologias, de 

qualificação do corpo docente ou na interdisciplinaridade. Porém, o fato é que tais 

propostas, notadamente aquelas relativas à reformas curriculares e adoção de 

novas metodologias não abordam o âmago da questão, ou seja, não atingem as 

causas da crise, mas apenas as suas consequências. Ocorre que o currículo e a 

metodologia de ensino são meramente as consequências de uma "estrutura de 

pensamento"  consolidada (RODRIGUES, 2000). E é por tais razões que se optou 132

aqui por propor não uma nova estrutura curricular ou uma nova metodologia de 

 Conforme expressão de Horácio Wanderlei Rodrigues, 2000, p. 11.132
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ensino, mas uma nova estrutura de pensamento a ser expressado por meio do perfil 

solidarista a ser implementado ao longo do curso de graduação em Direito. 

 Primeiramente, é necessário pontuar que o perfil profissional acima proposto 

somente se vislumbra concebível se acompanhado de um ensino transdisciplinar, 

conforme expressa a transversalidade constante da proposta acima realizada. 

 A transdiciplinaridade é uma forma de conhecer a um determinado objeto sem 

que este seja isolado em uma ou outra disciplina, ou seja, é o conhecimento 

mediante "[...] esquemas cognitivos que podem atravessar as disciplinas." A 

interdisciplinaridade e a  multidisciplinaridade   se assemelham na medida em que 133

podem se resumir à simples reunião de diferentes disciplinas em torno de um 

mesmo objeto. (MORIN, 2003, p. 115) No caso da transdiciplinaridade, contudo, as 

barreiras entre uma e outra disciplina são relativizadas, de forma que o 

conhecimento ocorre de maneira íntegra, transversal, permeando todas as esferas 

(disciplinas) do conhecimento. Desta forma, entende-se ser a maneira mais ampla 

de abordar um determinado conhecimento, adequando-se, portanto, às 

complexidades sociais contemporâneas. 

 Conforme as palavras de Morin (2003, p. 115): "Voltemos aos termos interdisciplinaridade, 133

multidisciplinaridade e transdiciplinaridade, difíceis de definir, porque são polissêmicos e imprecisos. 
Por exemplo: a interdisciplinaridade pode significar, pura e simplesmente, que diferentes disciplinas 
são colocadas em volta de uma mesa, como diferentes nações se posicionam na ONU, sem fazer 
nada além de afirmar, cada qual seus próprios direitos nacionais e suas próprias soberanias em 
relação às invasões do vizinho. Mas interdisciplinaridade pode significar também troca e cooperação, 
o que faz com que interdisciplinaridade possa vir a ser alguma coisa orgânica. A multidisciplinaridade 
constitui uma associação de disciplinas, por conta de um projeto ou de um objeto que lhes sejam 
comuns; as disciplinas ora são convocadas como técnicos especializados para resolver tal ou qual 
problema; ora ao contrário, estão em completa interação para conceber esse objeto a esse projeto, 
como no exemplo da hominização. No que concerne à transdiciplinaridade, trata-se frequentemente 
de esquemas cognitivos que podem atravessar as disciplinas, as vezes com tal virulência, que as 
deixam em transe. De fato são os complexos de inter-multi-trans-disciplinaridade que realizaram e 
desempenharam um fecundo papel na história das ciências; é preciso conservar as noções chave 
que estão implicadas nisso, ou seja, cooperação; melhor, objeto comum; e, melhor ainda, projeto 
comum."
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 A fragmentação  do conhecimento que ora se combate é facilmente 134

perceptível na segmentação das disciplinas e departamentos dos cursos de Direito. 

Esta segmentação reflete a fragmentação da estrutura educacional. As disciplinas do 

primeiro ao último semestre são apresentadas nos currículos universitários, o qual 

dispõe também a respeito do conteúdo de cada uma das disciplinas. Normalmente o 

parâmetro utilizado para a organização dos conteúdos é o índice dos códigos e 

manuais de Direito. Esta sistematização é facilmente percebida nas disciplinas de 

direito civil, por exemplo, normalmente verticalizadas e isoladas das demais ao longo 

do curso (ROCHA; COSTA, 2013). 

 Esta perspectiva abrangente do conhecimento jurídico já se revela necessária 

a longa data. Neste mesmo sentido Aurélio Wander Bastos já mencionava em 1998 

a respeito de um conflito internamente criado pelos próprios cursos de Direito, 

consistente em, de um lado, longas discussões buscando demonstrar que o fato 

social é objeto do Direito para, em seguida, durante o ciclo profissional, limitar o 

ensino deste mesmo Direito a um sentido estritamente napoleônico e desconectado 

da realidade social. O que se consegue, desta maneira, é demonstrar que as 

normas substantivas e processuais não estão, em tese, interligadas aos fenômenos 

sociais a elas pré-existentes (BASTOS, 1998). Por tal razão, foi acima realizada a 

sugestão de inclusão de atividades de assessoria jurídica a grupos sociais 

vulneráveis, pois a incorporação destas atividades ao ciclo de formação prática 

tornaria evidente as inter-relações entre os fatos sociais e a tutela jurídica. 

                             O desenvolvimento e o aprimoramento do ensino jurídico não podem 
privilegiar a dogmática e desprezar a pragmática e o método de pensar e 
ensinar o Direito. As proposições curriculares devem estar vinculadas às 
proposições metodológicas de ensino, sendo imprescindível que os 
programas sejam desenvolvidos através de modelos de ensino discursivo, 
por problemas, por casos, ou por verificação documental, como forma 
especial de se ensinar a pensar e a fazer (pragmática). O modelo de ensino 
não deve estar dissociado da sua proposição preliminar: ensinar o aluno a 

 Há um interessante diálogo entre Luís Alberto Warat e Edgar Morin a respeito dos saberes 134

fragmentados que merece ser trazido ao texto a título de enriquecimento da análise: "Concordo com 
autores como Edgar Morin que me foram mostrando, que me ajudaram a aprender que o crescimento 
técnico-econômico provoca um subdesenvolvimento moral, psiquíco, emocional, desejante. Que a 
hiperespecialização provoca perda de solidariedade, que as disciplinas multi- informativas 
apresentam conhecimentos claros, mas geram uma incapacidade intelectual para reconhecer os 
problemas de sensibilidade. A cultura jurídica caiu prisioneira das formas mais perversas do 
pensamento fragmentado. Se conhecem fragmentos sem conhecer as partes (os atores do conflito). 
Se conhecem fragmentos dos conflitos normativos sem poder nunca alcançar uma compreensão da 
totalidade dos conflitos, desmembrados em valores por um lado, normas por outro e fatos provados 
por outro, mas nunca levando-se em consideração as partes, os atores e suas necessidades sócio- 
emocionais. Um pensamento jurídico sem nenhuma humanidade." (WARAT, 2003, p. 20).
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pensar os códigos e os fatos juridicamente significativos, nunca a pensar 
apenas com os códigos. O desprezo ao método como forma de pensar, de 
ensinar e de aprender é uma das causas fundamentais do anquilosamento, 
não só do ensino jurídico, como também do processo interpretativo e do 
conhecimento da pragmática do Direito. Nas aulas, não se deve privilegiar o 
domínio dos códigos, deve-se ensinar a marcha e os métodos para alcançá-
los (BASTOS, 1998, p. 294). 

  

A transdiciplinaridade, em última análise, empresta suas forças para o 

combate à "hisperspecialização alienante" já mencionada anteriormente, ou seja, ao 

aprofundamento tão consistente em uma determinada área que se impede a 

percepção do todo. (RODRIGUES, 1993) O saber fragmentado não se revela útil à 

complexidade do mundo contemporâneo, pois reduz as capacidades compreensivas 

e reflexivas e impossibilita a percepção de soluções profícuas e duradouras. 

Problemas graves e complexos como os atuais não comportam soluções simples e 

reducionistas (MORIN, 2003). Portanto, o curso que pretende formar 

"solucionadores de problemas" também não pode ofertar um ensino reducionista e 

simplista. 

 Para atuar diante das complexidades, o arcabouço solidarista proposto 

revelará um inestimável valor. Ao cultivar um perfil pacifista de bases constitucionais 

solidárias, as práticas preventivas e consensuais de solução de conflitos 

inevitavelmente se tornarão a tônica dos cursos de Direito. Conforme explica João 

Pedro Schmidt (2016, p. 02) "[...] tarefas complexas só são viáveis mediante ações 

conjuntas [...]", e a lógica da cooperação é justamente a lógica implementada pelo 

solidarismo jurídico. 

 O processo de aproximação do formando da realidade social, seja mediante a 

prestação de assessoria jurídica a grupos vulneráveis, seja mediante a elaboração 

de uma proposta de atividade de caráter social por meio do trabalho final de curso, 

conforme sugestão elaborada pela Câmara Consultiva Temática instituída pelo MEC,   

possibilitaria também a superação de um dos maiores entraves opostos à educação 

dos dias correntes. Trata-se do problema da incompreensão do outro. O abandono 

do caráter egoísta e individualista que historicamente moldou as relações inter-

privadas exigirá o alcance deste patamar de evolução.  

 Ao tratar dos sete saberes necessários à educação do futuro, Edgar Morin 

trata, basicamente, do desenvolvimento do saber calcado na ética da solidariedade 

e na percepção de complexidade do mundo e da vida. De maneira sintética, estes 

sete conhecimentos seriam (MORIN, 2000): 
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a. compreender o que é o próprio conhecimento em si, estudando as 

características cerebrais e culturais do conhecimento humano, suas dificuldades e 

seus processos; 

b. fomentar o conhecimento útil, capaz de criar estratégias de solução para 

problemas complexos e globais; 

c. ensinar a condição humana de forma transdisciplinar; 

d. ensinar em conformidade com a realidade da era planetária, que solidariza 

todas as partes do mundo diante dos mesmos problemas da vida e em torno de 

objetivos comuns; 

e. incorporar a aprendizagem das incertezas do mundo que compõem um 

verdadeiro oceano diante de um pequeno arquipélago das certezas já alcançadas; 

f. ensinar a compreensão em todos os níveis da educação, pois somente a 

partir da compreensão mútua é que existirão bases seguras para uma educação 

voltada para a paz; 

g. construir uma antropo-ética por meio do ensino, ou seja, a ética de 

perceber-se ao mesmo tempo enquanto indivíduo, sociedade e espécie. 

  Portanto, para englobar os sete saberes necessários à construção do 

conhecimento útil à construção do futuro percebeu-se ser necessário que os cursos 

de Direito proporcionem: 

a. a compreensão do próprio conhecimento em si, por exemplo, nas 

disciplinas do eixo de formação fundamental, composto pelas disciplinas de 

Antropologia, Ciência Política, Ética, História, Sociologia, entre outras, disciplinas 

estas que devem abordar os aspectos culturais do conhecimento humano, suas 

dificuldades, seu contexto e suas finalidades sociais; 

b. enquanto decorrência desta compreensão, as disciplinas e demais 

atividades do curso devem fomentar o conhecimento útil, incentivando a criação de 

estratégias para o enfrentamento de problemas complexos e globais, como a criação 

de projetos de extensão que busquem solucionar problemas concretos e que podem 

(e devem) ser implementados em conjunto com outras áreas do conhecimento (a 

exemplo do que ocorre em algumas instituições de ensino com relação ao 

atendimento aos imigrantes e refugiados, atendimento este proporcionado por 

equipes transdisciplinares); 
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c. a apreensão da condição humana de forma transdiciplinar conectando os 

saberes explorados em diferentes componentes curriculares, por exemplo, ao se 

trabalhar em uma disciplina de Sociologia questões sobre machismo ou racismo, 

seria pertinente relacionar esta abordagem com os efeitos práticos das políticas que 

buscam combater estes problemas, como é o caso das medidas protetivas da seara 

processual, conteúdos, portanto, que embora pertencentes a disciplinas diversas 

podem ser abordados transversalmente tanto em uma disciplina quanto em outra; 

d. o envolvimento das questões planetárias no contexto do ensino, ou seja, 

analisando as repercussões extraterritoriais das realidade local, como no caso do 

Direito Ambiental que deve provocar a análise reflexiva dos problemas ambientais 

em perspectiva global, ou das questões humanitárias que poderão ser objeto de  

abordagem em diversas disciplinas da grade curricular, como o Direito Constitucional 

(ao tratar da soberania, das relações internacionais, da migração e da atenção aos 

refugiados), entre outros momentos que possibilitarão estas reflexões; 

e. a incorporação ao ensino da incerteza e da mutabilidade que caracteriza a 

complexa sociedade contemporânea, a exemplo do que pode ser abordado quando 

do estudo do Direito do Consumidor e do risco que caracteriza o próprio 

desenvolvimento tecnológico (e que impacta nas relações de consumo), ou mesmo 

ao longo do estudo do Direito Processual e das diferentes interpretações normativas 

levadas à cabo pelas decisões judiciais, característica inafastável da dinamicidade 

do universo jurídico plural e permanentemente mutável; 

f. a compreensão mútua enquanto base para a educação voltada para a paz, 

mediante a incorporação, por exemplo, de disciplinas com enfoque no 

desenvolvimento de habilidades empáticas, cooperativas e não violentas, como 

pode ser buscado mediante a incorporação à grade curricular de aulas de 

comunicação não violenta (que podem compor uma disciplina "autônoma" ou fazer 

parte de disciplinas como a de linguagem e argumentação jurídica ou de oratória) ou  

ainda mediante a implementação de projetos de pesquisa e de extensão como os 

que provocam o aluno a vivenciar experiências junto à pessoas com deficiência, o 

que pode ser implementado quando do estudo do Estatuto da Pessoa Com 

Deficiência; 

g. a construção da antropo-ética, ou seja, é preciso proporcionar mecanismos 

a partir dos quais o aluno se perceba quanto indivíduo, sociedade e espécie, por 
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exemplo, a partir do fomento à empatia, anteriormente mencionado, o que pode ser 

implementado no momento do estudo das práticas restaurativas e da mediação, 

categorias que exploram os efeitos interpessoais e sociais causados por atitudes 

individuais, devendo este enfoque empático estar inserido entre os objetivos de tais 

disciplinas. 

 Adverte Morin (2000) que o problema da incompreensão alcançou proporções 

tais, que a superação deste problema é uma das mais cruciais finalidades da 

educação do futuro. Esclareça-se que o avanço das tecnologias da comunicação 

(como o telefone e a internet) não conduzem, por si só, à compreensão de que aqui 

se está tratando. A compreensão de que se fala é aquela na qual "[...] encontra-se a 

missão propriamente espiritual da educação: ensinar a compreensão entre as 

pessoas como condição e garantia da solidariedade intelectual e moral da 

humanidade." (MORIN, 2000, p. 93). 

 A compreensão enquanto solidariedade comporta um conhecimento "sujeito a 

sujeito". Neste sentido, quando se percebe o choro de uma criança, a compreensão 

se dá na medida em que as aflições infantis do próprio expectador fazem com que 

este compreenda, identifique-se com o choro da criança, e não em razão de uma 

compreensão do expectador com relação à salinidade da lágrima, por exemplo. 

Trata-se da capacidade de exercício da empatia (MORIN, 2000).  

 Cabe relembrar, neste tocante, as informações previamente trazidas a este 

estudo, quanto a outras áreas do conhecimento que vêm incorporando mecanismos 

de desenvolvimento da empatia, como a Columbia University Business School, em 

Nova York, que introduziu em seu currículo de MBA a pedagogia da inteligência 

social. Ora, se outros campos do conhecimento já despertaram para esta 

necessidade, como o Direito pode estar tão apático a estes influxos? 

 Quando Morin menciona a construção de uma antropo-ética, o faz indicando 

os caminhos para o cumprimento da missão antropológica do milênio destacando, 

enquanto missão da humanidade, o desenvolvimento da ética da solidariedade. Esta 

missão é fruto, inclusive da percepção da finitude geográfica do planeta que por si 

só impõe um destino comum a todos os habitantes do planeta e, consequentemente, 

impõe a solidariedade enquanto modelo vital (MORIN, 2000). 

 A profissionalização dos egressos dos cursos de Direito, no atual momento 

histórico, se dará apenas quando estes estiverem preparados para atuar a serviço 
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da sociedade em busca de uma justiça efetiva. Portanto, pseudo-profissionais 

superficialmente especializados não fazem parte deste grupo. Mais do que meras 

grades curriculares são necessárias novas teorias sobre o Direito, teorias estas 

capazes de transformar até mesmo a prática jurídica. E quais seriam estas novas 

teorias? São as novas simbologias por meio das quais se compreende o fenômeno 

jurídico. Estas novas simbologias fazem as vezes de uma utopia, instituindo metas a 

serem implementadas (RODRIGUES, 2000). Este é, no caso aqui exposto, o papel 

do solidarismo jurídico: traçar o objetivo de construção de uma sociedade solidária, 

objetivo este que para ser alcançado necessita ser incorporado ao ensino jurídico. 

 Este modelo proposto pode até mesmo parecer utópico, o que não 

necessariamente significa algo ruim: 

                            O homem só conseguiu evoluir e mudar a realidade, no decorrer da história, 
no momento em que começou a sonhar. O novo não pode ser fruto do 
passado, do velho e do ultrapassado. O novo sempre é fruto dos sonhos e 
das utopias daqueles que têm a coragem de ultrapassar o instituído, 
jogando-se no desconhecido (RODRIGUES, 2000, p. 18). 

  

O fato é que a práxis jurídica não pode se modificar se não houver também a 

mudança do simbólico do qual ela decorre. Há que se pensar em novos paradigmas 

capazes de alterar o status quo, de maneira que se torne possível promover uma 

mudança estrutural no ensino jurídico contemporâneo ao qual o paradigma 

positivista já não mais consegue sustentar. É necessário o estabelecimento de um 

pensamento revolucionário e de propostas alternativas que atuem na estrutura do 

sistema vigente, ou seja, propostas que não se prendam às tradicionais indagações 

a respeito de currículos e práticas pedagógicas (RODRIGUES, 2000). 

 Por todas estas razões expostas é que se entende que a forma mais 

adequada de promover uma verdadeira reforma no ensino jurídico brasileiro é a 

partir da vinculação do perfil do egresso à uma formação em moldes solidários. 

Todas as conexões entre prevenção, pacificação de conflitos, superação do 

individualismo nas relações inter-privadas e o solidarismo jurídico já foram feitas. 

Portanto, justificam-se os motivos para a apresentação da presente proposta. 

 Há que se destacar que para que o perfil proposto efetivamente se traduza 

em uma nova cultura jurídica harmonizada aos ditames constitucionais, os 

instrumentos de avaliação dos cursos de Direito deverão exigir a comprovação da 

efetiva construção deste perfil. Neste tocante, o complexo de instrumentos de 
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avaliação disponíveis tanto pelas instituições de ensino superior quanto pelo Poder 

Público , e até mesmo pela Ordem dos Advogados do Brasil, desempenhariam um 135

relevante papel da implementação de uma nova cultura jurídica no país, na medida 

em que fizessem constar as necessárias adequações metodológicas voltadas ao 

desenvolvimento do perfil ora em proposição.  

 Desde o processo de autorização  de novos cursos passando ao longo do 136

processo de credenciamento e reavaliação destes, entende-se que deveria haver a 

verificação da adequação do projeto pedagógico com relação ao perfil de egresso 

acima sugerido. Os órgãos de classe, a exemplo da Ordem dos Advogados do Brasil 

seriam importantes parceiros no processo de implementação desta mudança de 

cultura na medida em que internalizassem em seus instrumentos de avaliação estes 

mesmos pressupostos. Neste sentido, lembre-se que a Ordem dos Advogados do 

Brasil deverá ser chamada a se manifestar quando da solicitação de criação de 

novos cursos de Direito no país, conforme dispõe o artigo 28, § 2o do Decreto nº. 

5.773 de 9 de maio de 2006: 

 Conforme dispõe a legislação vigente: 135

Constituição Federal 
"Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: 
I - cumprimento das normas gerais da educação nacional; 
II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público." (BRASIL, 1988) 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação: 
"Art. 7º O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: 
I - cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino; 
II - autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo Poder Público; 
III - capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no art. 213 da Constituição 
Federal." (BRASIL, 1996)

  Conforme dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação: 136

"Art. 46. A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de instituições de 
educação superior, terão prazos limitados, sendo renovados, periodicamente, após processo regular 
de avaliação. (Regulamento)        (Regulamento)       (Vide Lei nº 10.870, de 2004) 
§ 1º Após um prazo para saneamento de deficiências eventualmente identificadas pela avaliação a 
que se refere este artigo, haverá reavaliação, que poderá resultar, conforme o caso, em desativação 
de cursos e habilitações, em intervenção na instituição, em suspensão temporária de prerrogativas da 
autonomia, ou em descredenciamento.          (Regulamento)        (Regulamento)          (Vide Lei nº 
10.870, de 2004) 
§ 2º No caso de instituição pública, o Poder Executivo responsável por sua manutenção 
acompanhará o processo de saneamento e fornecerá recursos adicionais, se necessários, para a 
superação das deficiências. 
§ 3o  No caso de instituição privada, além das sanções previstas no § 1o deste artigo, o processo de 
reavaliação poderá resultar em redução de vagas autorizadas e em suspensão temporária de novos 
ingressos e de oferta de cursos.   (Incluído pela Lei nº 13.530, de 2017) 
§ 4o  É facultado ao Ministério da Educação, mediante procedimento específico e com aquiescência 
da instituição de ensino, com vistas a resguardar os interesses dos estudantes, comutar as 
penalidades previstas nos §§ 1o e 3o deste artigo por outras medidas, desde que adequadas para 
superação das deficiências e irregularidades constatadas. (Incluído pela Lei nº 13.530, de 2017) 
§ 5o  Para fins de regulação, os Estados e o Distrito Federal deverão adotar os critérios definidos pela 
União para autorização de funcionamento de curso de graduação em Medicina.   (Incluído pela Lei nº 
13.530, de 2017)" (BRASIL, 1996)

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm%23art213
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm%23art213
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/decreto/D2207.htm
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/decreto/D2306.htm
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.870.htm%23art1
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/decreto/D2207.htm
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/decreto/D2306.htm
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.870.htm%23art1p
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.870.htm%23art1p
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13530.htm%23art6
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13530.htm%23art6
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13530.htm%23art6
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13530.htm%23art6
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                                   Art. 28. As universidades e centros universitários, nos limites de sua 
autonomia, observado o disposto nos §§ 2o e 3o deste artigo, independem 
de autorização para funcionamento de curso superior, devendo informar à 
Secretaria competente os cursos abertos para fins de supervisão, avaliação 
e posterior reconhecimento, no prazo de sessenta dias. 

                 § 2o A criação de cursos de graduação em direito e em medicina, 
odontologia e psicologia, inclusive em universidades e centros 
universitários, deverá ser submetida, respectivamente, à manifestação do 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ou do Conselho 
Nacional de Saúde, previamente à autorização pelo Ministério da Educação. 
(Redação dada pelo Decreto nº. 5.840 de 2006) (BRASIL, 2006) 

   

A Ordem dos Advogados do Brasil, órgão de classe de grande expressão no 

cenário nacional tem, também, a missão institucional de zelar pelo aperfeiçoamento 

constante das instituições e da cultura jurídica  devendo estar atenta a esta 137

proposta em construção. Além disso, o Conselho Federal da OAB também tem a 

competência necessária para influir no aperfeiçoamento dos cursos jurídicos 

mediante a emissão de pareceres opinativos quando da apresentação de pedidos 

para a criação, reconhecimento ou credenciamento dos cursos de graduação em 

Direito (BRASIL, 1994). 

 É necessário, enfim, para o enfrentamento desta crise que é sistêmica e que 

envolve o Poder Judiciário e o ensino jurídico, que haja um enfrentamento conjunto 

em busca de soluções que certamente irão demandar certo período de tempo para 

que passem a frutificar. É necessário um esforço conjunto para a superação do 

paradigma vigente e implementação de uma nova cultura jurídica ser construída a 

partir do estabelecimento de um novo perfil de egresso dos cursos de Direito. 

  A efetividade da política pública de solução adequada de conflitos requer esta 

união de medidas. Os cursos de Direito não podem se furtar ao exercício de sua 

função social de permanente busca pela construção de uma sociedade livre justa e 

solidária posto que, por se tratar de um objetivo constitucionalmente albergado é 

dever de todos emprestar esforços a esta causa. 

 "Art. 44. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), serviço público, dotada de personalidade 137

jurídica e forma federativa, tem por finalidade: 
I - defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de direito, os direitos humanos, a 
justiça social, e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo 
aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas; 
[....] 
Art. 54. Compete ao Conselho Federal: 
[...] 
XV - colaborar com o aperfeiçoamento dos cursos jurídicos, e opinar, previamente, nos pedidos 
apresentados aos órgãos competentes para criação, reconhecimento ou credenciamento desses 
cursos;" (BRASIL, 1994)
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 A superação de uma cultura de individualismo pela instauração de uma 

cultura de solidariedade deve impactar especialmente no âmbito das relações inter-

privadas, conforme longamente destacado. Este é o objetivo para o qual se 

construiu a presente proposta. 
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CONCLUSÃO 

    

 O Direito dos dias de hoje é fruto (como não poderia deixar de ser)  do seu 

desenvolvimento histórico. E, historicamente, o Direito brasileiro serviu a finalidades 

egoístas, individualistas e patrimonialistas. Portanto, as questões que realmente  

importam dizem respeito a como o Direito poderia deixar de ser essencialmente 

litigioso, como poderia não instigar o conflito e como o ensino jurídico poderia ter 

como propósito ensinar algo além da letra fria da lei. E a resposta para todas estas 

questões é apenas uma: até o presente momento não poderia ter sido diferente. 

 Os cursos de Direito brasileiros nasceram para suprir uma vontade privada: a 

elite que comandava o país precisava de pessoas capacitadas para as ajudar a 

ocupar os postos públicos, naquele momento, vagos. O objetivo dos cursos de 

Direito nunca foi produzir uma cultura de paz ou uma cultura jurídica erudita. Como a 

regra geral do Direito nacional, o próprio curso de Direito nasceu para suprir 

interesses particulares. Criado em moldes privatistas, para atender a finalidades 

privatistas e reproduzir uma cultura privatista, o ensino jurídico brasileiro não teve a 

chance de escapar ao seu destino: nasceu e cresceu voltado à lógica da 

manutenção do status quo e dos privilégios de classes. Muito embora tenham 

havido, aqui e ali, algumas pequenas reformas, esta sistemática nunca foi 

subvertida.  

 O excesso de litigiosidade com a qual o Poder Judiciário não consegue lidar 

mesmo diante de um número vertiginosamente crescente de "funcionários" do 

Direito é ao mesmo tempo fruto e reflexo desta cultura. Desta forma, explicar como 

um país que tem uma população de advogados tão imensa (que sozinha poderia 

fundar um outro país) não consegue acomodar satisfatoriamente os interesses 

conflitantes de sua população é, de certa forma, simples: este contingente jurídico 

não foi formado para pacificar. Foi formado para fazer cumprir a lei, no entanto, sem 

a questionar e sem questionar o seu papel diante do andamento da máquina 

judiciária. 

 Há, atualmente, no entanto, um espaço para que ocorra esta mudança: 

revejam-se os objetivos aos quais o próprio Direito nacional de destina e será 

possível encontrar ali a verdadeira finalidade para a qual os 1.184 cursos  de Direito 

brasileiro se dirigem. Ou deveriam dirigir-se. Há um objetivo constitucionalmente 
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previsto, qual seja, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, objetivo 

este que sem o apoio dos operadores jurídicos do país jamais será implementado. 

 É possível concluir, portanto, que a cultura privatista brasileira representa um 

grande entrave para a realização do objetivo de construção de uma sociedade 

solidária. Esta cultura reflete no Poder Judiciário, no sentido de que os particulares 

não assumem o destino de suas próprias vidas, entregando ao Poder Público o ônus 

de solucionar os seus problemas e privatizando, assim, a própria máquina estatal, 

na medida em que esta passa a volta-se à atenção de interesses particulares. 

 Portanto, incialmente, é preciso superar as barreiras que isolam os agentes 

privados em um contexto no qual imperam apenas os seus interesses: parte da 

sociedade que são, os atores privados também têm o dever de colaborar para a 

construção da sociedade na qual todos desejam viver. No constitucionalismo 

contemporâneo, o Poder Público possui a incumbência de agir no sentido de garantir 

a realização dos fins previstos na Constituição, mas não apenas o Poder Público 

tem esta incumbência, os particulares também a detêm. 

 O rompimento desta primeira barreira precisa refletir no campo do ensino 

jurídico: o ensino deve ser transdisciplinar e complexo, de maneira a permitir que o 

Direito seja compreendido enquanto o todo indivisível que efetivamente é. É preciso 

que haja uma conexão entre as abordagens, hoje frequentemente isoladas, para que 

torne-se possível a percepção do Direito enquanto complexo funcional. O Direito  

existe para servir à sociedade (e não para dela servir-se) e para atuar sobre ela no 

sentido de eliminar os focos de conflitos sociais.  

 O processo de aproximação do formando da realidade social, seja mediante a 

prestação de assessoria jurídica a grupos vulneráveis, seja mediante a elaboração 

de uma proposta de atividade de caráter social por meio do trabalho final de curso, 

conforme sugestão elaborada pela Câmara Consultiva Temática instituída pelo MEC,   

possibilitaria também a superação de um dos maiores entraves opostos à educação 

dos dias correntes. Trata-se do problema da incompreensão do "outro". O abandono 

do caráter egoísta e individualista que historicamente moldou as relações inter-

privadas exigirá o alcance deste patamar de evolução.  

 É importante lembrar que a proposta aqui realizada não pretende usurpar das 

instituições de ensino superior as suas liberdades para a criação de seus projetos 

pedagógicos de curso, razão pela qual não se está propondo uma matriz curricular 
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unificada, mas sim, se está indicando um perfil a ser construído por todas as 

instituições, proposta que ao ser implementada deve atender também ao perfil 

individual de cada curso e das suas particularidades. Retomando a literatura de 

Edgar Morin, a respeito dos sete saberes necessários para a educação do futuro é 

possível propor, conclusivamente, uma gama de mudanças na estrutura dos cursos 

de Direito do País, a serem implementadas de acordo com os objetivos propostos 

por cada curso de Direito em seus respectivos projetos pedagógicos. 

 Neste sentido, foi possível concluir, de toda a análise realizada, que os 

saberes necessários à educação do futuro devem estar plasmados na ética da 

solidariedade e na complexidade do mundo e da vida, razão que sustenta o perfil de 

egresso proposto. 

 Enfim, estas conclusões tomam por base as análises realizadas a respeito da 

litigiosidade e do individualismo, e partem das matrizes teóricas eleitas para análise 

buscando, portanto, apontar uma possibilidade de mudança na cultura jurídica por 

meio da superação de um ensino incompreensivo, simplista, individualista e apático. 

 A transdisciplinaridade, portanto, requer uma busca conjunta pela construção 

de um determinado perfil de egresso, de maneira que o isolamento dos saberes em 

disciplinas diversas não se transforme em um empecilho para a conexão necessária 

à construção do conhecimento útil, aplicável aos problemas concretos e complexos. 

Esta perspectiva certamente depende de uma postura pedagógica condizente, ou 

seja, de um quadro docente também preparado a atuar nesta sistemática.  

 Para que haja a conexão entre os saberes é necessário que haja também o 

diálogo entre os educadores enquanto parceiros na implementação deste ideal de 

ensino. Desta forma, a titularidade de determinada disciplina curricular não pode ser 

compreendida como uma autorização para que o professor isole a sua abordagem 

dos demais conteúdos do curso. Antes, é indispensável a construção colegiada das 

atividades do curso, seja no que tange ao ensino, à pesquisa ou à extensão, de 

modo a que a aprendizagem transdisciplinar efetivamente seja posta em prática.  

 O operador do Direito deve possuir, portanto, uma formação que o possibilite 

atuar diante da complexidade dos conflitos sociais, a partir de uma educação jurídica 

transdisciplinar e solidarista, seja prevenindo conflitos, seja os solucionando, porém 

sempre da maneira menos traumática possível. O conflito pode ser cura e pode ser 

doença, a depender da maneira como será abordado. Pode ser a cura de uma 
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situação problemática mal resolvida ou pode ser a causa de uma doença na medida 

em que a soma de uma pretensão e de uma resistência frutifique em mais e mais 

conflito.  

 A ausência de perspectiva de solução diante de um problema jurídico é 

problema de saúde pública, conforme já fora referido. Isso porque diante da 

incredulidade nas habilidades dos mecanismos jurídicos para o alcance de uma 

solução justa o cidadão adoece: deprime-se, isola-se, sente o pânico tomar conta de 

si. E, por vezes, busca por seus próprios meios autotutelar seus conflitos na 

tentativa desesperada de os solucionar. É hora de os cursos de Direito assumirem a 

sua responsabilidade social começando a oferecer à sociedade mais do que 

burocratas, é hora de oferecer à "pátria amada" um pouco de esperança, em doses, 

talvez homeopáticas, de remédios para a doença da litigiosidade. 

 As lições de Edgar Morin são valiosas neste sentido: é preciso (e sobretudo 

no curso de Direito) que se construa uma visão "antropo-ética" segundo a qual o 

homem é ser individualizado, mas é concomitantemente um ser social, encontrando, 

portanto, a sua origem e o seu fim na própria sociedade. Em síntese poética, John 

Donne explica a condição do homem em clássica passagem na qual diz que 

"homem nenhum é uma ilha de si mesmo; cada um é uma peça do continente, uma 

parte do todo, a morte de qualquer homem me diminui porque faço parte da 

humanidade e, assim, nunca mandes perguntar por quem os sinos dobram: eles 

dobram por ti". 

  Esta é a percepção que o princípio constitucional da solidariedade traça 

sobre o ordenamento jurídico: todos são partes desta mesma ilha de forma que os 

atitudes de cada um refletem indistintamente em benefício ou malefício de todos 

Este entrelaçamento inevitável é o que impõe a cada um e a todos o dever de agir 

em prol do bem comum. 

 O ensino jurídico deve ser capaz de fazer notar que o Direito não é apenas 

uma estrutura intrincada e matemática segundo a qual a cada ato corresponderá 

uma determinada sanção. Muito além disso, o Direito tem função promocional 

conforme embasamento teórico de Norberto Bobbio, ou seja, possui meios de 

incentivar comportamentos, direcionando a sociedade para o alcance das finalidades 

almejadas pelo ordenamento jurídico. É fundamental, portanto, que o operador do 

Direito seja preparado para trabalhar nesta lógica, que saiba como se utilizar dos 
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mecanismos que incentivam condutas (mecanismos de ganhos mútuos, como a 

mediação, por exemplo) não restringindo o seu atuar somente na utilização de 

mecanismos repressivos. É preciso deixar de compreender o Direito apenas 

enquanto "castigo", repressão ou punição e passar a percebê-lo enquanto fonte de 

incentivos, meio de construção, enfim, enquanto  estrutura promocional. Somente 

mediante um conjunto de novas formas de perceber o Direito é que a cultura jurídica 

poderá se reinventar, abandonando os surrados moles oitocentistas e abrindo 

espaço para os moldes contemporâneos. 

 A partir de uma visão complexa e transdisciplinar, o problema de pesquisa 

proposto foi respondido da seguinte forma: é necessário que o novo marco 

regulatório dos cursos jurídicos do País disponha expressamente a respeito da 

necessidade de implementação de um perfil profissional solidarista. A partir de uma 

formação transversal em moldes solidários o futuro operador do Direito estará apto a 

atuar na complexa sociedade contemporânea de maneira a prevenir e a solucionar 

adequadamente os conflitos sociais. A formação jurídica em moldes solidários será 

capaz de redirecionar o ensino do Direito Privado (e consequentemente a solução 

dos conflitos inter-privados) no sentido de uma formação personalista, pacifista e 

funcionalista em oposição à atual e persistente formação individualista, litigiosa e 

patrimonialista. Em síntese: é preciso substituir uma "cabeça bem cheia" de 

informações jurídicas por uma "cabeça bem-feita" por uma cultura jurídica eficiente 

(e promocional). 

 Optou-se pela proposição de um novo perfil de egresso em virtude da 

aplicabilidade prática desta propostas. A proposição de uma grade curricular seria 

inócua diante da adaptabilidade dos cursos à sua realidade local. Portanto, não há 

como cogitar de uma grade curricular única a ser implementada por todos os cursos 

de Direito do Brasil. A inclusão de uma ou outra disciplina entre aquelas já 

consideradas elementares também parece não ser o melhor caminho a percorre, em 

virtude de que não se trata de um "problema" relativo à esta ou àquela disciplina do 

curso.  

 Não se trata da ausência de uma determinada disciplina: trata-se da ausência 

de uma adequada visão do todo. E assim sendo, a construção de um perfil de 

profissional inteiramente voltado para a solução de conflitos pareceu ser a proposta 

mais viável e mais factível a ser construída. Mediante a proposta aqui realizada, não 
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se está suprimindo a autonomia de cada uma das Instituições de Ensino Superior na 

elaboração dos projetos pedagógicos dos seus cursos. A única (e relevantíssima) 

alteração que se propõe é: adequar o perfil de egresso dos cursos de Direito aos 

objetivos fundamentais constitucionalmente previstos e às demandas sociais 

contemporâneas. 

 É buscando harmonizar o perfil construído por meio do ensino jurídico com a 

relativização da dicotomia público/privado e consequente advento do solidarismo 

jurídico que o Direito estará livre das amarras do litígio e caminhará em direção à 

lógica da solidariedade. 

A hipótese de que a solução de conflitos, dentro da lógica imposta pela 

Constituição Federal de 1988, exige que o operador do direito tenha uma formação 

voltada a um perfil solidarista, notadamente no que se refere à solução de conflitos 

nas relações inter-privadas foi confirmada e o perfil de egresso proposto. 

 É possível afirmar também que a proposta aqui elaborada ultrapassa, 

inclusive, os limites da atuação profissional dos futuros formados em Direito, na 

medida em que muitos dos bacharéis em Direito poderão não atuar 

profissionalmente na área. Independentemente dos motivos desta não atuação 

profissional na área, estes egressos também serão agentes de transformação social 

na medida em que incorporarão à sua formação pessoal um perfil solidário e 

pacificador. 

 Conclui-se, enfim, que o ensino jurídico deve ser reformado para que reflita na 

construção de uma sociedade pacífica e sedimentada nos moldes solidários 

constitucionalmente desejados. As amarras que separam o público e o privado 

precisam se soltar de forma a permitir que as intersecções entre estes âmbitos se 

tornem óbvias. É preciso que o profissional do Direito perceba de maneira fácil qual 

o seu papel no mundo, este papel deve ser facilmente descrito pelos acadêmicos: 

pacificar a sociedade, fazendo dela um lugar melhor para os que aqui estão e para 

aqueles que ainda virão. 
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