, DE 2017

Da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E ESPORTE, em decisão
terminativa, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 305, de 2017, do Senador
Edison Lobão, que institui o Dia
Nacional da Resolução de Conflitos.

Relator: Senador JOÃO ALBERTO SOUZA

I – RELATÓRIO
Vem à Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE)
o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 305, de 2017, do Senador
Edison Lobão, que institui o Dia Nacional da Resolução de
Conflitos.
A proposição compõe-se de dois artigos, dos quais o
art. 1º institui a referida efeméride, a ser celebrada, anualmente, na
terceira quinta-feira do mês de outubro. O art. 2º determina a
entrada em vigor da lei na data de sua publicação.
Na justificação, o autor ressalta a necessidade da
conscientização sobre a importância dos meios pacíficos e criativos
de resolução consensual de conflitos, a exemplo da mediação, da
arbitragem e da conciliação. Informa, também, sobre a realização,
no dia 29 de agosto deste ano, de audiência pública na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, com a
presença de representantes da Corregedoria-Geral da Justiça
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Federal e do Fórum Nacional Previdenciário e de Conciliação do
Conselho da Justiça Federal; do Núcleo Permanente de Mediação
e Conciliação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios; da Fundação Getúlio Vargas; e do Comitê Brasileiro
de Arbitragem. Os convidados presentes à audiência manifestaramse pela relevância de instituir, por meio de lei, uma data
comemorativa, de âmbito nacional, alusiva à resolução consensual
de conflitos.
O PLS nº 305, de 2017, foi encaminhado à apreciação
exclusiva e terminativa da CE.
Não foram apresentadas emendas.
II – ANÁLISE
Compete à CE opinar sobre proposições que versem
sobre datas comemorativas, conforme o art. 102, inciso II, do
Regimento Interno do Senado Federal.
Não obstante os avanços em nossa legislação relativos
aos meios alternativos de resolução de conflitos, a exemplo do art.
334 do novo Código de Processo Civil, ou das alterações na Lei de
Arbitragem promovidas pela Lei nº 9.307, de 2015, constatamos
que ainda é muito arraigada, em nossa cultura, a tendência à
judicialização. Assim é que, de acordo com o Conselho Nacional
de Justiça, cerca de 100 milhões de processos estão tramitando na
Justiça brasileira, num período médio de 4 anos na primeira
instância.
São diversas as vantagens desses procedimentos
alternativos, entre os quais destacamos a mediação e a conciliação.
Além do tão almejado ganho de celeridade no processo, evitando
anos de espera para a consecução da justiça, temos menores custos
financeiros, desburocratização, menor desgaste das partes
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conflitantes e construção de soluções adequadas às reais
necessidades e possibilidades dos interessados. A virtual
diminuição da carga processual sobre o Poder Judiciário, nas
diversas esferas e instâncias, permitirá a concentração nos
processos de mais difícil resolução, trazendo também maior
celeridade nas suas decisões.
Sem dúvida, a criação da proposta data comemorativa
atuará, precisamente, em um dos pontos decisivos da questão, que
é a necessidade de consolidar e difundir amplamente, em nosso
país, uma cultura da resolução de conflitos baseada na busca
comum de entendimento e na simplificação dos procedimentos.
A proposição não apresenta óbices quanto a sua
constitucionalidade, técnica legislativa e adequação ao regimento
interno. Tampouco há problemas no que se refere à juridicidade,
cabendo destacar a adequação às disposições da Lei nº 12.345, de
9 de dezembro de 2010, que regula a instituição, por lei, de datas
comemorativas, incluindo a realização da audiência prévia prevista
em seus arts. 2º, 3º e 4º.
III – VOTO
Consoante o exposto, o voto é pela APROVAÇÃO do
Projeto de Lei do Senado nº 305, de 2017.
Sala da Comissão,
, Presidente

, Relator
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