A JUSTIÇA QUE SE BUSCA E A JUSTIÇA QUE SE PRESTA: análise
comparativa da eficácia de decisões judiciais e soluções de conflitos pela
mediação em Ouro Preto-MG (2009-2011)
Maria Tereza Fonseca Dias
Mestre e Doutora em Direito Administrativo pela UFMG. Professora Adjunta da UFMG e da
Universidade FUMEC. Ex-Coordenadora do Centro de Mediação e Cidadania da UFOP.
Pesquisadora de Produtividade 2 do CNPq. Email: mariaterezafdias@yahoo.com.br
Rúbia Mara Possa Pereira
Graduanda em Direito na UFOP. Mediadora e Coordenadora Discente do Centro de Mediação e
Cidadania da UFOP. Bolsista do CNPq. Email: rubiapossa@yahoo.com
Eixo temático: Direito e Sociedade.
Resumo: A partir da clássica assertiva de Cappelletti e Garth para quem a “justiça” não só deve ser
igualmente acessível a todos mas “[...] deve produzir resultados que sejam individual e socialmente
justos” (CAPPELLITTI; GARTH, 1988, p. 12), a presente pesquisa visa efetuar análise
comparativa acerca da eficácia das decisões judiciais oriundas do Poder Judiciário de Ouro Preto e
das soluções de conflitos produzidas no Centro de Mediação e Cidadania (CMC) da UFOP no
período de 2009 a 2011. Nesse sentido, segundo Arnaud “[...] uma ação eficaz é aquela que
consegue satisfazer aos objetivos previstos antecedentemente.” (ARNAUD, 1999, p. 248) Como
hipótese de trabalho, supôs-se que a mediação, diversamente do processo de heterocomposição
desenvolvido no âmbito judicial, promove maior sincronia entre a pretensão do cidadão e o acesso à
justiça, e, portanto, é método mais eficaz de solução de conflitos. Para efetuar a análise da variável
independente “acesso à justiça” com a variável dependente “eficácia da solução de conflitos”, foram
utilizados como indicadores, entre outros: a qualidade das decisões; facilidade no acesso; custo da
litigância; imparcialidade; rapidez na decisão dos casos; participação efetiva do cidadão na decisão
final produzida etc. O levantamento dos dados foi efetuado pelos pesquisadores extensionistas do
Centro de Mediação e Cidadania da UFOP, por meio da pesquisa de survey, a partir da aplicação de
questionários em duas distintas amostras aleatórias compostas a partir de casos solucionados no
período de 2009 a 2011. A primeira amostra foi composta por participantes de mediações realizadas
no Centro de Mediação e Cidadania da UFOP e cobriu 32% dos casos solucionados. A segunda
amostra foi composta por partes de processos judiciais atendidos no Núcleo de Assistência
Judiciária da UFOP (NAJOP), tendo sido analisados 30% dos casos solucionados. Após a análise e
o cruzamento dos dados coletados nos questionários aplicados, bem como do seu confronto com os
dados da pesquisa do Sistema de Indicadores de Percepção Social (SIPS), realizada pelo IPEA sobre
o tema da “crise do Poder Judiciário”, algumas conclusões parciais, ainda em fase de sistematização
final, foram obtidas, a saber: os métodos de resolução de conflitos devem incluir os cidadãos na
realização da justiça, de modo a garantir a eficácia das decisões para a solução de seus problemas,
haja visto os índices consideráveis de insatisfação com a atuação das formas de heterocomposição
de conflitos promovidas no Poder Judiciário. Dado relevante acerca da mediação como forma de
solução de conflitos é que, dos casos solucionados (35% dos casos finalizados com acordo
extrajudicial), 100% dos investigados afirmaram estar satisfeitos com o resultado do acordo
produzido pelos partícipes. Assim, devido ao seu caráter pedagógico, a mediação não só busca como inclui - novas culturas sociais ao acesso à justiça: as culturas da intercompreensão, da relação
tríplice, da alteridade, da autonomia crítica, e do redimensionamento do conflito como algo positivo
à vida em sociedade. Além disso, supõe-se que a efetividade da mediação relaciona-se ao resgate da
comunicação com o outro e a conscientização do poder decisório dos participantes, que irão,
efetivamente, promover o acesso à justiça.
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