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O fundamento da respon-
sabilidade civil é a repa-
ração do dano sofrido. 

Talvez por isso o homem antigo 
desejasse impor ao autor do dano 
o mesmo sofrimento da vítima, 
como um primeiro impulso, uma 
reação animal ao sofrimento. Pri-
mitivamente, a reparação do dano 
resumia-se à retribuição do mal 
pelo mal. Esse impulso natural 
passou para o domínio jurídico 
e a sociedade começou a regular 
tal reação, criando mecanismos 
para sua aplicação, limites ou re-
pressão1. A ideia moral da culpa 
veio, então, deslocar a responsabi-
lização com fundamento no dano 
para aquela cujo fundamento está 
no comportamento do agente, 
restando ao prejudicado o ônus 
do prejuízo causado, quando se 
mostrasse inocente o seu causador.

Com o advento da Revolução 
Industrial, os conflitos de inte-
resses entre indivíduos, comuns 
nas sociedades agrícolas e que en-
volviam os danos oriundos dessas 
relações, deram lugar ao chamado 
dano de incidência coletiva, que 
não mais resultava do inadimple-
mento contratual ou descumpri-
mento da lei. Os atos causadores 
dos danos deixaram de ser, muitas 
vezes, o produto da ação de indi-
víduos isolados para se tornarem 
o de grupos de pessoas ou de em-
presas, no exercício de atividades 
úteis e consentidas pela sociedade, 
ainda que perigosas.

Assim, a teoria da culpa, que ser-
via para deslocar o ônus do dano 

1 AMARAL, Francisco. Direito civil:  
introdução. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 
1998. p. 533

daquele que o sofria para aquele 
que lhe deu origem, como forma 
de punição pelo ato reprovável, 
deixou de socorrer as vítimas da 
evolução tecnológica. Como a in-
cidência de lesões resultantes de 
acidentes aumentava a propor-
ções insustentáveis, incapacitando 
um número cada vez maior de 
pessoas, com consequências dano-
sas para o equilíbrio social, surgiu 
a teoria da objetivação da respon-
sabilidade, com fundamento no 
risco para propiciar a reparação 
do dano causado. O dano objeti-
vo seria o prejuízo decorrente da 
lesão causada pela atividade de 
risco, independentemente de ili-
citude do ato ou culpa do agente.

A constatação desse fato pelos 
doutrinadores trouxe à luz a 
identificação da existência de in-
teresses que não faziam parte das 
relações entre particulares ou da-
quelas que competiam ao Estado. 
São os interesses despersonaliza-
dos de um conjunto ou conjuntos 
de pessoas, sem o caráter de direi-

to público previsto no sistema ju-
rídico. Estes ganharam expressão 
após a Revolução Industrial, que 
criou a massificação do consumo 
através da mecanização da produ-
ção em série de bens2.

A discussão dos interesses metain-
dividuais está associada à busca de 
soluções para os conflitos atuais de 
nossa sociedade moderna, caracte-
rizada por relações cada vez mais 
complexas, uma vez que o interes-
se ou o direito está sempre associa-
do ao bem que satisfaz a necessida-
de de um determinado sujeito nos 
limites da proteção legal. Nos in-
teresses individuais homogêneos, 
as pessoas afetadas pelo dano são 
determinadas e o objeto é divisível, 
restando em comum o vínculo fá-
tico entre os sujeitos, evidenciado 
pela origem compartilhada do in-
teresse protegido.

2 SOUZA, Montaury Ciocchetti. Ação 
civil pública e inquérito civil. São 
Paulo: Saraiva, 2001. p. 2.
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O interesse coletivo estaria ligado 
a sujeitos determinados, os quais 
possuem um vínculo fático que 
os aglutina e cujo objeto em re-
levo é comum ou indivisível em 
relação a esse grupo de pessoas. 
Nesse caso, o interesse não é do 
indivíduo apenas, mas de toda a 
coletividade a que está vinculado.3 
Como resultado, o dano causado 
também é coletivo e indivisível, e 
o remédio jurídico aplicado apro-
veitará um conjunto de pessoas ao 
mesmo tempo.

O interesse difuso também está 
relacionado a sujeitos vinculados 
entre si. Entretanto, abrange pes-
soas indeterminadas, isto é, não 
existe possibilidade de quantifi-
car os sujeitos afetados pelo fato 
comum e indivisível. Assim, o 
dano também é difuso, não sendo 
possível precisar quantas pessoas 
necessitarão de proteção legal. É 
nesse contexto que surge o direito 
do consumidor, como resultado 
das relações impessoais da produ-
ção em massa, para protegê-lo de 
eventual dano objetivo. Na legisla-
ção pátria, o Código de Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990) assim dispôs:

Art. 12 - O fabricante, o produ-
tor, o construtor, nacional ou 
estrangeiro, e o importador res-
pondem, independentemente 
da existência de culpa, pela re-
paração dos danos causados aos 
consumidores por defeitos de-
correntes de projeto, fabricação, 
construção, montagem, fórmulas, 
manipulação, apresentação ou 

3 BARACHO JUNIOR, José Alfredo de 
Oliveira. Responsabilidade civil por 
dano ao meio ambiente. Belo Hori-
zonte: Del Rey, 1999.p. 267.

acondicionamento de seus pro-
dutos, bem como por informa-
ções insuficientes ou inadequadas 
sobre sua utilização e riscos.

Ou seja, a responsabilidade do for-
necedor é objetiva, não havendo a 
necessidade de averiguação de do-
lo ou culpa por parte do mesmo. 
Havendo a relação jurídica, a cau-
sa, a consequência e o nexo causal, 
surge a responsabilidade do forne-
cedor pelo fato do produto.

Todavia, em que pese o avanço da 
legislação em socorro dos consu-
midores, esta não atinge plena-
mente o objetivo pretendido, ten-
do em vista o volume gigantesco 
das reclamações a serem processa-
das num sistema desenhado para 
dirimir os conflitos de interesse 
individuais, mesmo com a criação 
dos Juizados Especiais Cíveis. 

Em auxílio a essa carência, o Po-
der Judiciário emitiu a Resolução 
CNJ 125/2010, que instituiu a Po-
lítica Nacional de Conciliação do 
Judiciário e estabeleceu as diretri-
zes para implantação dessa prática 
consensual de resolução de confli-
tos. Além disso, no Anteproje-

to de Código de Processo Civil, 
apresentado em junho de 2010, 
aprovado pelo Senado Federal 
com algumas alterações, foi inse-
rida a figura do mediador judicial 
como auxiliar da Justiça (a exem-
plo dos peritos judiciais e oficiais 
de justiça). O novo Projeto de 
Lei de Mediação está em discus-
são no Congresso Nacional, cuja 
emenda substitutiva do Projeto 
de Lei do Senado (PLS) nº 517, de 
2011 (apresentada pelo Senador 
Vital do Rego e que aproveita, de 
forma harmônica, dispositivos e 
contribuições dos PLS nºs 405 e 
434, ambos de 2013), dispõe, em 
seu artigo 25:

Da Mediação Judicial [...]

Art. 25. Ao receber a petição ini-
cial, se o juiz verificar que a con-
trovérsia é passível de solução pela 
via da mediação, encaminhará o 
processo ao mediador judicial, de-
signado por distribuição.

§ 1º Ao receber os autos, o media-
dor instará as partes, por qualquer 
meio de comunicação, a manifes-
tarem-se no prazo de quinze dias 
acerca de sua disposição para sub-
meter-se ao procedimento e de sua 
aceitação ao mediador designado.
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A resolução AlternAtivA 
de conflitos

O movimento de solução alterna-
tiva de controvérsias se originou 
e desenvolveu com a resolução de 
conflitos havidos entre as etnias 
imigrantes nos Estados Unidos. 
Esses grupos decidiam suas dife-
renças em comunidade, subme-
tendo as questões aos anciãos. A 
Arbitragem Comercial apareceu 
em 1768, quando a Câmara de Co-
mércio de Nova York criou uma 
maneira própria de solucionar 
as demandas, usando como bali-
zador as práticas comerciais e os 
princípios legais locais da época4.

No final dos anos 30, início dos 
anos 40, várias cidades e estados 
instituíram a mediação para ge-
renciamento laboral. A resolução 
de pequenos conflitos interpes-
soais, raciais e de menor valor 
foi adotada, nos anos 70, pelas 
grandes corporações para tentar 
manter as questões empresariais 
fora dos tribunais, uma vez que 
houve um aumento de reclama-
ções, inclusive consumeristas.

Como o litígio pode ser caro e 
complexo, algumas disputas são 
mais bem resolvidas em fóruns 
informais do que na Justiça co-
mum. Por essa razão, executivos 
de corporações começaram a 
aprender sobre negociação, para 
lidarem melhor com controvér-
sias internas frente aos consumi-
dores e até mesmo em disputas 
havidas com a concorrência.

4  SINGER, Linda R. Settling disputes. 
Conflict resolution in business, families, 
and a legal system. 2nd edition. Westview 
Press, USA, 1994. p.6

As principais técnicas inovativas 
para a solução de conflitos são, 
portanto, a mediação, a arbitra-
gem e a negociação. Aquela mais 
comumente empregada pelas par-
tes é a negociação, que pode ser 
competitiva ou colaborativa. Na-
turalmente, nem todas as questões 
serão resolvidas.

A negociação, quando assistida, 
envolve terceiros, os quais, muitas 
vezes, auxiliam na resolução das 
desavenças. Porém, cabe às partes 
solucionarem a controvérsia. A 
mediação emprega um terceiro, 
neutro, como facilitador das ne-
gociações. Na arbitragem, o ter-
ceiro, neutro, está lá para resolver 
as disputas. 

A arbitragem foi iniciada pelas 
companhias de seguros, ainda nos 
EUA, em razão de desentendi-
mentos existentes entre os com-
pradores e as montadoras. Esse 
método era, de alguma maneira, 
contemplado em seu contrato e 
bastante eficaz, visto que 70% dos 
casos se resolviam por meio do 
árbitro contratado.

A mediação foi facilmente adap-
tada para as questões corporati-
vas de todos os tipos e comple-
xidades, dada a sua flexibilidade, 
pois possibilita que os gerentes 
corporativos resolvam sozinhos 
as disputas de sua empresa. Geral-
mente, os advogados participam 
somente como conselheiros ou 
como representantes. 

O processo enfatiza a resolução 
do problema, e não a atribuição 
de culpa. No final, com o intuito 
de prevenir a repetição do impas-
se, os mediadores ajudam as par-
tes a determinar como poderão 
resolver o assunto no futuro.

Dado o 
volume dos 
processos nos 
tribunais e a 

característica da 

responsabilidade 

objetiva na 

proteção dos 
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consumidor, a 
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e de baixo custo 
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Concluindo, dado o volume dos 
processos nos tribunais e a carac-
terística da responsabilidade ob-
jetiva na proteção dos direitos do 
consumidor, a mediação poderá 
servir como um instrumento ágil 
e de baixo custo a ser utilizado na 
solução de controvérsias. Tal me-
dida poderá, inclusive, ter um ca-
ráter preventivo com o desenho 
de um programa de atendimento 
ao consumidor que contenha tal 
previsão, demonstrando-lhe res-
peito, através de um tratamento 
que leve em conta a dignidade  
da pessoa.

Todavia, previamente à adoção de 
um programa de mediação para o 
atendimento de consumidores, al-
gumas variáveis precisam ser ana-
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lisadas, considerando-se que não 
existe um remédio único para os 
atritos advindos das relações de 
consumo, a saber: se a mediação 
será empregada indistintamente 
para todas as reclamações; se have-
rá um teto, em termos de valores 
em disputas; numa atuação nacio-
nal, se será empregada em qual-
quer área geográfica ou, ainda, se 
será faseada, ou seja, adotada após 
negociação interna ou após o in-
gresso da reclamação no Judiciário. 
Além disso, deve-se buscar saber 
se mecanismos de verificação do 
funcionamento do programa para 
medir a redução das reclamações, o 
aumento da satisfação do cliente e 
a redução de publicidade negativa 
estarão previstos. 
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