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Justiça sem burocracia
Precisamos ser tão dependentes da engrenagem estatal
para resolver nossas controvérsias?
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Muito tem se falado sobre o custo exagerado para a
manutenção da máquina judiciária brasileira. Recentemente, inclusive,
foram apresentados dados de pesquisa realizada sobre o tema por
Luciano Da Ros, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e
Matthew M. Taylor, da American University, a partir da
redemocratização do país.
Os números apresentados pelos pesquisadores são realmente
impactantes. O Judiciário consome anualmente 1,3% do PIB, significa
uma despesa anual de R$ 306,35 no bolso de cada um dos 200 milhões
de habitantes.
Com base em outros elementos indicados no relatório “Justiça em
números”, publicado em 2015 pelo Conselho Nacional de Justiça,
contabilizamos quase cem milhões de processos, ou seja, um em cada
dois brasileiros litiga nos tribunais, abstraindo-se a presença de pessoas
jurídicas de direito público e privado na ponta demandante.
Em recorte, apenas o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
recebeu uma carga de nada menos que 500 mil ações judiciais em 2014
e dois milhões nos últimos cinco anos — isso levando-se em
consideração somente ações relacionadas a fornecedores de produtos e
serviços.
Será que precisamos ser tão dependentes desta engrenagem estatal para
resolver nossas controvérsias? Seria a sociedade cúmplice deste elevado
custo e da morosidade do Judiciário brasileiro?
Talvez seja hora de começarmos a “fazer justiça com as próprias mãos” e
utilizar, sempre que possível, mecanismos de solução de disputas
privados e independentes do Judiciário.
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então, antes de partir para uma ação judicial, há a alternativa, ainda
pouco explorada, mas muito segura, de buscar o auxilio de um mediador
treinado para facilitar uma melhor negociação entre pessoas ou
empresas. O mediador é aquele profissional capacitado para construir
processos customizados de resolução de disputas de forma mais barata,
rápida e menos desgastante emocionalmente do que em um processo
judicial.
O mediador bem capacitado utiliza técnicas do campo do Direito, da
Comunicação, dos negócios e da Psicologia, obtendo em média 70% de
soluções satisfatórias e duráveis para os envolvidos em conflitos.
PUBLICIDADE

Não podemos esquecer que a Justiça deve ser uma obra
coletiva, cocriada por diversos públicos e atores de forma inteligente,
colaborativa e visando melhor qualidade de convivência. Portanto, não
podemos deixar de colocar nessa balança a contribuição de cada um de
nós para que a nossa máquina judiciária seja tão cara.
Se a sociedade assumir as rédeas das soluções de suas disputas, se
desprendendo da Justiça concentrada dentro do Estado para uma
Justiça plural, baseada no diálogo e colaboração transparente entre
público e privado, o custo do Judiciário tende a se igualar ao de diversas
outras nações que já caminharam na direção da disseminação da
utilização da mediação e de melhores práticas de resolução de suas
disputas.
Andrea Maia é professora convidada do FGV Law Program da FGV
Direito Rio e vice-presidente de mediação do Centro Brasileiro de
Mediação e Arbitragem

Maquina de Fazer Chinelos
Oportunidade de Trabalho em Casa. Máquina ChineloMaq - Como
Funciona

ANTERIOR



PRÓXIMA

Respeito ao aluno

Newsletter

As principais notícias
do dia no seu e-mail.

O motivo da saída

email@email.com.br



RECEBER

Já recebe a newsletter diária? Veja mais opções.

RECOMENDADAS PARA VOCÊ

Recomendado por

OPINIÃO

Mercosul deve mesmo Existência de estatais
pressionar a
é causa básica da
corrupção
Venezuela

Imóvel é construído
irregularmente no alto
do Morro PavãoPavãozinho

COMPARTILHAR

A vida é muito curta
para falar mal do Rio

ÚLTIMAS DA EDITORIA

BUSCAR

Veto local

ESPECIAL PUBLICITÁRIO

OPINIÃO

OPINIÃO

OPINIÃO

O motivo da saída

Justiça sem
burocracia

Mãos à obra

Dilma Rousseff está sendo removida
da cadeira para a qual foi eleita
Precisamos ser tão dependentes da
porque não conseguiu cumprir as
engrenagem estatal para resolver
funções exigidas de um presidente da
nossas controvérsias?
República

Finalmente uma agenda construtiva
para exame do Congresso: a reforma
política, o teto de gastos públicos e
os ajustes na Previdência Social

Região Portuária recebe
inovações e vira bairro
inteligente




2 de 6

EM DESTAQUE AGORA NO GLOBO

ESPORTES

BRASIL

CULTURA

BRASIL

MUNDO

Eletricistas e
bombeiros chegam à
Vila para reparos

Eduardo Suplicy é
detido durante
reintegração de posse
em São Paulo

MinC cita uso de
drogas e pessoas
armadas em
ocupações

Número de eleitores
cresce 4% e vai a 144
milhões em todo o
país

Polícia descarta ato de
terror em tiroteio em
boate na Flórida

MAIS LIDAS
força o fim do
injusto ensino
01 Crise
superior gratuito

de eletricistas
Austrália só deve ir
Atirador de
Imagens mostram
e bombeiros chega
para a Vila
Munique planejou
ataque de tigre que
02 Time
03
04
05
à Vila para fazer
Olímpica na
ataque por um ano
matou uma mulher
reparos no prédio
da Austrália

Shopping

•

Classic LS 1.0 2016 Consulte

quarta-feira

em Pequim

OPINIÃO

COMPARTILHAR

BUSCAR

VERSÃO MOBILE

RIO

ECONOMIA

CULTURA

ESPORTES

MAIS +

ANCELMO.COM
GENTE BOA
CARNAVAL
BAIRROS
DESIGN RIO
EU-REPÓRTER
RIO 2016
TRÂNSITO

MIRIAM LEITÃO
LAURO JARDIM
CARROS
DEFESA DO CONSUMIDOR
INDICADORES
INFRAESTRUTURA
NEGÓCIOS E FINANÇAS
PETRÓLEO E ENERGIA

PATRÍCIA KOGUT
TEATRO E DANÇA
ARTES VISUAIS
FILMES
LIVROS
MÚSICA
RIO SHOW

RIO 2016
BOTAFOGO
FLAMENGO
FLUMINENSE
VASCO
PANORAMA ESPORTIVO
RADICAIS
PULSO

OPINIÃO
BLOGS
VÍDEOS
FOTOS
VIAGEM
PREVISÃO DO TEMPO
INFOGRÁFICOS
EU-REPÓRTER

BRASIL

SOCIEDADE

LAURO JARDIM
ELIO GASPARI
ILIMAR FRANCO
JORGE BASTOS MORENO
MERVAL PEREIRA
BLOG DO MINEIRO
BLOG DO NOBLAT
JOSÉ CASADO

SITE O GLOBO 20 ANOS
CONTE ALGO QUE NÃO SEI
EDUCAÇÃO
HISTÓRIA
MÍDIA
RELIGIÃO
SEXO
SUSTENTABILIDADE

ELA
MODA
BELEZA
GENTE
GASTRONOMIA
HORÓSCOPO
DECORAÇÃO

TV
PATRÍCIA KOGUT

© 1996 - 2016. Todos direitos reservados a Infoglobo Comunicação e Participações S.A. Este material não pode ser publicado, transmitido por broadcast, reescrito ou redistribuído sem
autorização.

PORTAL DO ASSINANTE CLUBE O GLOBO SOU+RIO FAÇA SUA ASSINATURA AGÊNCIA O GLOBO O GLOBO SHOPPING FALE CONOSCO DEFESA DO CONSUMIDOR EXPEDIENTE ANUNCIE CONOSCO
TRABALHE CONOSCO POLÍTICA DE PRIVACIDADE TERMOS DE USO

