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Simpósio: DIREITOS HUMANOS E CULTURA JURÍDICA 

 

RESUMO: O advento do novo Código de Processo Civil brasileiro revela-se extremamente 

relevante para o objeto do presente estudo que pretende, sem nenhuma pretensão de esgotar o 

assunto, abordar a tendência brasileira de tentar positivar todas as possibilidades de problemas 

que possam ocorrer na vida em sociedade, e, portanto, pretender evitá-los ou solucioná-los 

utilizando-se do texto legal. Faz parte da cultura jurídica brasileira legislar sobre todos os 

assuntos da vida social modificando sistematicamente a legislação na tentativa de resolução dos 

problemas trazidos pela vida em sociedade, buscar maior eficiência do Estado e assegurar 

direitos subjetivos. A questão que se coloca é se a positivação de determinado tema ou problema 

é capaz de resolvê-lo ou de evitar que o mesmo ocorra ou ainda que ocorra em menor grau de 

extensão na sociedade. Esta, aliás, a realidade quando da promulgação da Constituição em 

outubro de 1.988 e nesta esteira, advieram os novos Códigos Civil e Processual Civil, 

respectivamente em 2.002 e 2.015. Com a nova legislação processual civil está sendo defendida 

a ideia de ser preciso construir, a partir de agora, o sistema do Processo Civil brasileiro. A 

mudança legislativa é repleta de boas intenções, tentando, logo no início do processo, conciliar 

as partes. Ressalta-se no entanto, de plano, as dificuldades que estão sendo encontradas na 

prática processual, não alcançadas pelo legislador ordinário ao estabelecer a mudança do 

procedimento, a começar pela conciliação no âmbito dos processos de competência da Justiça 

Federal, estabelecida no art. 109 da Constituição da República Federativa Brasileira, onde a 

União, Entidades Autárquicas e Empresas Públicas dificilmente chegam na audiência prevista 

no art. 334 com propostas de acordo, por exemplo.  Necessário verificar se o Estado brasileiro 

aparelhou o Poder Judiciário (e as demais Instituições essenciais) para acompanhar estas 

mudanças, inclusive com seus servidores, conciliadores e mediadores e se a população está 

preparada para as mudanças propostas, já que é da cultura brasileira a judicialização e não a 

composição, apregoada pelo novo Código através do princípio da cooperação. Portanto, a 

conciliação alcançada no início do processo pode muitas vezes representar o alcance da tão 

almejada justiça e da solução de um problema de forma rápida e eficaz, vez que a demora na 

prestação jurisdicional é um dos maiores problemas da justiça brasileira. No entanto, já ficou 

demonstrado que na prática, que somente a mudança legislativa não basta para o alcance 

pretendido, tornando-se premente verificar-se a sua efetividade. Tem-se, portanto, a questão:  a 

mudança legislativa será capaz de ensejar mudanças na sociedade, de forma a resolver os 

conflitos de interesses e na própria forma de aplicar o direito? 
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