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RESUMO 
 
 
Este trabalho pretende discutir sobre os métodos de resolução de conflitos 
presentes no atual Código de Processo Civil, com um foco maior nos institutos da 
mediação e conciliação. O estudo do conceito de mediação e conciliação traz a 
cidadania e a busca pela pacificação social pelos próprios envolvidos dos conflitos. 
O Conselho Nacional de Justiça e as legislações pertinentes buscam métodos para 
desafogamento do Poder Judiciário, porém muito mais do que buscar uma 
celeridade na solução dos processos, busca-se as partes tomem suas próprias 
decisões de forma autônoma e responsável, em vez de um terceiro, o magistrado. A 
conciliação e a mediação, passa a ser mais presente no ordenamento jurídico 
brasileiro, diante de sua institucionalização no Código de Processo Civil promulgado 
em 2015. Com o incentivo aos métodos de solução de conflitos pelo CNJ e o Código 
de Processo Civil determinou que os Tribunais de Justiça criem os Centro Judiciários 
de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), afim de organizar e determinar as 
diretrizes das sessões de conciliação e mediação, assim aplicando a efetiva política 
pública de solução de conflitos. Nesse trabalho demonstra a necessidade de 
mudança de cultura da sociedade. Assim, para que ocorra as mudanças necessárias 
no Poder Judiciário deve-se reinventar e apresentar a sociedade as vantagens de 
resolver o conflito pela autocomposição entre as partes.   
 
Palavras-chave: Código Processo Civil. Mediação. Conciliação. Autocomposição. 
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ABSTRACT 
 
 
This paper intends to discuss the methods of resolution of conflicts which are present 
in the current Code of Civil Procedure, with a larger focus on the institutions of 
mediation and conciliation. The study of the concept of mediation and conciliation 
brings citizenship and the search for social pacification through those who are 
involved in the conflict itself. The National Council of Justice and the pertinent 
legislations search for methods to unburden the Judicial Power, although much more 
than looking for celerity in the solution of lawsuits, it intends the parts to take their 
own decisions in an autonomous and responsible way, instead of a third part, the 
magistrate. The conciliation and mediation begins to be more present in the Brazilian 
legal system, given its institutionalization in the Code of Civil Procedure promulgated 
in 2015. With the incentive to methods of solution of conflicts by the CNJ and the 
Code of Civil Procedure has determined the Courts of Justice to create the Judicial 
Centers of Solution of Conflicts and Citizenship (CEJUSC), in order to organize and 
determine the guidelines of the sessions of conciliation and mediation, therefore 
applying the effective public policy of solution of conflicts. In this paper, it is 
demonstrated the necessity for changes of culture of the society. In this way, for the 
necessary changes to occur in the Judicial Power, advantages on the resolution of 
conflicts for the self-composition between the parts must be reinvented. 
 
Keywords: Code of Civil Procedure. Mediation. Conciliation. Self-composition. 
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1 INTRODUÇÃO 
  

É inquestionável as mudanças que vem acontecendo no Poder 

Judiciário Brasileiro, desde da promulgação da Constituição Federal Brasileira de 

1988, o judiciário tem buscado métodos de solução de conflitos que possam 

humanizar o atendimento à população e tornar mais célere a atuação do judiciário. 

Necessita-se aprimorar e ampliar as formar de acesso à justiça diante da demora do 

tradicional método processual. 

O Poder Judiciário está́ superlotado de processos, e nada mais 

adequado ao momento, que estimular múltiplas opções de resolução de conflitos de 

forma extrajudicial e judicial, de preferência mais próximas da própria sociedade, o 

que é o caso do instituto da mediação e da conciliação, que será tratada neste 

trabalho. 

Além da Constituição Federal do Brasil de 1988, outros instrumentos 

legislativos foram determinantes que a política pública de tratamento adequado de 

solução de conflitos, como a Lei nº 9.307 de 1996, chamada de Lei de Arbitragem, a 

Resolução nº 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça, a Lei nº 13.140 de 2015, 

chamada de Lei da Mediação e o Código de Processo Civil, promulgado em 2015. 

Tais legislações buscam que o Poder judiciário seja mais justo para todos os 

envolvidos, para encontrem um ponto de equilíbrio, assim solucionar o conflito em 

discussão sem a decisão de um terceiro, no caso do judiciário a figura do 

magistrado. 

Será abordado neste trabalho dois métodos presentes no atual 

Código de Processo Civil, a mediação e a conciliação, que tem um capítulo 

dedicados somente a eles e são citados em vários artigos do Código. A mediação e 

conciliação são técnicas destinadas a solucionar conflitos entre as partes. O objetivo 

principal é expandir a comunicação entre os envolvidos, de forma a permitir uma 

troca positiva de ideias e opiniões entre as partes, que tornem possível o acordo. 

Assim, a figura do mediador e conciliador serve como um catalizador da solução do 

litígio que está em discussão, e sempre, que possível, buscar e fazer com que as 

partes observem que a autocomposição é a via mais adequada para a solução do 

conflito.  

A mediação e conciliação são institutos que são muitos parecidos, 

porém o Código de Processo Civil trouxe a melhor aplicação de cada técnica.  A 
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conciliação, será aplicada, preferencialmente, nos casos onde não houve vínculo 

anterior entre as partes, como no caso de acidentes de trânsito. A mediação deverá 

ser aplicada, preferencialmente, nos casos onde há um vínculo entre as partes 

envolvidas do litígio.  

O Código de Processo Civil, prevê ainda a criação de centros 

judiciários de solução consensual de conflitos, chamados de Cejusc, em cada 

Tribunal de Justiça, onde são responsáveis pela organização e realização de 

sessões de audiências de conciliação e mediação, assim como também delimitado 

também na Resolução nº 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça. 

É necessária uma mudança de comportamento entre todas as partes 

envolvidas, como: operadores do direito, mediadores/conciliadores e a sociedade, 

permitindo mudança cultural sobre a solução de conflitos, através de informação a 

respeito dos meios alternativos de conflitos. A conciliação e a mediação apresentam-

se como dois importantes meios de tratamento de conflitos, sendo sempre 

importante relembrar que o objetivo principal do processo é muito mais do que a 

celeridade processual, mas sim a efetividade da pacificação social.  
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2 MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 

Nas palavras de Tartuce1, por haver diversos termos para esse 

recorrente fenômeno nas relações pessoais, a expressão “conflito” costuma ser 

usada como sinônimo de “controvérsia”, “disputa”, “lide” e “litígio”. O conflito pode ser 

visto como uma crise na interação entre as pessoas.  

Os métodos alternativos de solução de conflitos, conhecidos por sua 

sigla em inglês como ADR (Alternative Dispute Resolution), sendo formas de 

solucionar os conflitos com ou sem da participação da justiça estatal, ensina Pucci2, 

que são as quais realçam a preocupação dos juristas modernos na utilização destes 

meios alternativos, outros caminhos, outras opções, para obtenção de redução de 

controvérsias com maior agilidade, economia e confidencialidade da que se obteria 

recorrendo à Justiça Pública.  

No Brasil, discorre Serpa3, os métodos alternativos de solução de 

conflitos se constitui de todas as formas, que não a judicial, utilizadas para resolver 

conflitos que se transformaram em disputas. 

Comenta Celant4, nunca na história, houve tantos conflitos entre os 

membros da sociedade e tem crescendo a cada ano, assim há um crescente 

exponencial de ações judiciais em todos os âmbitos do Direito. 

Conforme as relações dos membros da sociedade foram se 

sofisticando, a instituição estatal de monopólio da aplicação do Direito, o judiciário, 

aparece e toma para si o poder de coerção. Lima5 destaca que através da jurisdição, 

o Estado entra como um terceiro que substitui as partes titulares dos interesses 

                                                 
1 TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2019. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530983482/. Acesso em: 29 mar. 2019.  p. 

3. 
2  PUCCI, Adriana Noemi. Mercosul: seus efeitos jurídicos, econômicos e políticos nos estados-membros. 2. ed. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. Disponível em: http://pucci.adv.br/novidades/19/1997-01-01/medios-

alternativos-de-solucion-de-disputas. Acesso em: 18 mar. 2019.  p. 318-339.  
3 SERPA, Maria de Nazareth. Mediação, processo judicioso de resolução de conflito. Belo Horizonte: 

Faculdade de Direito da UFMG, 1997. Disponível em: http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistas/fonamec/ 

volumes/volumeI/revistafonamec_numero1volume1_321.pdf. Acesso em: 25 abr. 2019. p. 96-107. 
4 CELANT, João Henrique Pickcius, A mediação e a conciliação como formas de responsabilidade e 

autonomia dos indivíduos na solução de conflitos. Universidade do vale do Itajaí – UNIVALI, 2015. 

Disponível em: 

https://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/09/f3b2aa138ee019cabb2d22026fe7ea63.pdf. Acesso em: 06 

maio 2019.  p. 14.  
5 LIMA, Lizana Leal; SPENGLER, Fabiana Marion. Meio Alternativos à jurisdição: uma resposta à crise do 

judiciário? Revista eletrônica direito e política, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica 

da UNIVALI, Itajaí, v. 4, n. 3, 3. quadrimestre, 2009. Disponível em: www.univali.br/direitoepolitica. Acesso 

em: 19 abr. 2019. p. 8. 
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envolvidos, a fim de assegurar a convivência social por meio da neutralização das 

disputas pela aplicação forçada do direito positivo. 

Sobre a atual relação entre os indivíduos da sociedade, Celant6 

descreve os seguintes apontamentos:  

 
Quando na atualidade a jurisdição entra em crise, novos métodos 
alternativos à jurisdição começam a surgir e ganhar força, 
exatamente com o objetivo de resolver essa crise e suprir as 
deficiências do processo, e é dessa forma que os métodos de 
Solução de Conflitos são tratados e vistos, porém suas funções vão 
muito além de simplesmente ser uma ajuda aos problemas do 
Judiciário. Os métodos consensuais funcionam por uma lógica 
diversa, permitindo um tratamento do conflito diverso daquele 
realizado pelo juiz, gerando efeitos mais funcionais para os 
indivíduos e para a sociedade. Assim, não devem ser analisados 
apenas como uma alternativa à jurisdição, mas como formas 

autônomas com suas próprias particularidades. 
 

Na perspectiva de Tartuce7, os meios alternativos não têm o objetivo 

de substituir ou enfraquecer o Poder Judiciário, mas, sim, oferecer meios mais 

adequados de resolução de conflitos e inserindo uma modernização do Poder 

Judiciário, facilitando a efetiva prestação jurisdicional. 

O Poder Judiciário finalizou o ano de 2018 com 78,7 milhões de 

processos em tramitação, aguardando alguma solução definitiva, segundo Justiça 

em Números 2019 divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça8. Desses, 14,1 

milhões, ou seja, 17,9% estavam suspensos, sobrestados ou em arquivo provisório, 

aguardando alguma situação jurídica futura. Dessa forma, desconsiderados tais 

processos, tem-se que, em andamento, ao final do ano de 2018 existiam 64,6 

milhões ações judiciais, conforme o anexo F. 

A conciliação, política permanente do CNJ desde 2006, apresenta 

lenta evolução. Em 2018 foram 11,5% de processos solucionados via conciliação, 

anexo D. Apesar do novo Código de Processo Civil (CPC) tornar obrigatória a 

realização de audiência prévia de conciliação e mediação, em três anos o índice de 

conciliação cresceu apenas 0,5 ponto percentual. O dado positivo é o crescimento 

                                                 
6  CELANT, 2015, p. 33. 
7  TARTUCE, 2019, p. 195. 
8 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. [2019a]. Departamento de Pesquisas Judiciárias. Justiça em 

números 2019. Brasília: CNJ, 2019. Disponível em: 

https://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2019/08/4668014df24cf825e7187383564e71a3.pdf. Acesso em: 

05 set. 2019. p. 79. 
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na estrutura dos CEJUSCs em 66,4% em três anos - em 2015 eram 654 e em 2018, 

1.0889. 

Para Guerrero10:  

As formas de solução de conflitos são classificadas em métodos 
autocompositivos e métodos heterocompositivos, com características 
diversas nos âmbitos de atuação e resultados diversos do ponto de 
vista da técnica processual, mas não necessariamente do ponto de 
vista da do resultado final do processo como forma de solução de 

controvérsias.   
 

É necessário que aponte a distinção entre autocomposição e 

heterocomposição. Para Guilherme11 destaca que a autocomposição é um meio de 

solução de controvérsia promovido pelas próprias partes que o vivenciam, sem a 

atuação de outra parte na tentativa de resolução do conflito, sem nenhum tipo de 

coerção dos indivíduos. Na verdade, para facilitar a compreensão, é um método de 

solução que se dá por intermédio dos próprios envolvidos, sem que eles se valham 

de uma terceira pessoa para contribuir ou definir o seu desfecho. 

Já na heterocomposição, segundo Guilherme12:  

 
O litígio é resolvido por meio da intervenção de um terceiro agente 
que está fora do conflito original. Em vez de as partes isoladamente 
ajustarem o deslinde, o conflito é submetido a um terceiro que 
procura, analisando o caso concreto, buscar uma solução pacifica e 

justa entre as partes do litígio, o caso da arbitragem. 
 

Os métodos de solução de conflitos elencados no atual Código de 

Processo Civil têm como objetivo principal diminuir a demanda do judiciário e 

alcançar um nível de celeridade e efetividade processuais até então desconhecido 

dos órgãos judiciários. No entendimento de Roberto Malaquias13, os métodos e os 

procedimentos adotados no sistema processual atual têm demonstrado falhas, tanto 

na fase de conhecimento quanto na de execução, deixando afastado o cidadão de 

                                                 
9    CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, [2019a], p. 79. 
10 GUERRERO, Fernando, L. Os métodos de solução de conflitos e o processo civil. Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-970-0367-3/. Acesso em: 08 jun. 2019. p. 13. 
11 GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida. Manual de arbitragem e mediação: conciliação e 

negociação. 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/ 

#/books/9788553601530/. Acesso em: 23 maio 2019. p. 38. 
12  Ibidem. 
13  MALAQUIAS, Roberto Antônio Darós. Arbitragem, conciliação e mediação no novo Código de Processo 

Civil de 2015 à luz da filosofia contemporânea. Revista de processo, REPRO, v. 260, out., 2016, Disponível 

em: <http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_ 

biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RPro_n.260.16.PDF>. Acesso em: 18 abr. 

2019.  p. 12. 
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seus direitos, causando uma excessiva prolongação de prazos e os diversos 

recursos interpostos que se consagram diante da morosa atividade judicial. 

A sociedade necessita de mudanças no sistema jurídico brasileiro, 

sendo que todos os integrantes do poder judiciário devem visualizar o processo 

como instrumento de harmonização dos cidadãos. Malaquias14 discorre que para 

isso ocorra é extremamente necessária a superação da ineficácia e a falta de 

celeridade da atividade judiciária, tendo em vista a necessidade de exigência da 

resposta rápida para colocar fim ao conflito de interesses, pois, a morosidade 

processual impõe angústia nos envolvidos, em função do excessivo tempo por uma 

solução judicial, conforme demonstrados nos anexos E e G. 

Guerrero15 afirma que é necessário feito uma conjugação entre a 

técnica processual estabelecida na legislação atual e a instrumentalidade do 

processo, visto como método de solução de conflitos, de modo a garantir a sua 

efetividade na medida em que a técnica deve estar a serviço da eficiência do método 

de trabalho de solução de conflitos. 

 

2.1 Breve Histórico e Pensamento Contemporâneo 

 

Durante muito tempo considerou-se que a autocomposição era uma 

prática de solução de conflitos típica dos primitivos, assim explica Grinover16, 

enquanto o processo jurisdicional representava a insuperável conquista da 

civilização. Porém, tal pensamento não é mais predominante, ressurgindo o 

interesse pelas vias alternativas ao processo, capazes de ser mais rápido ou até 

mesmo podendo ser evitado.  

Malaquias17 descreve a evolução dos conflitos e suas soluções com 

o passar da história: 

 

Em rápida digressão histórica pode-se afirmar que o período arcaico 
e clássico se resume na ordem jurídica privada denominada “ordo 
iudiciorum privatorum” que se caracterizava como o processo civil 
romano essencialmente privado. Os procedimentos desse referido 

                                                 
14 MALAQUIAS, 2016, p.12-13. 
15 GUERRERO, 2019, p. 4. 
16 GRINOVER, Ada Pellegrini. Os Fundamentos da Justiça Conciliativa. In: GRINOVER, Ada 

Pellegrini; WATANABE, Kazuo; LAGRASTA NETO, Caetano (Coord.). Mediação e gerenciamento do 

processo: Revolução na Prestação Jurisdicional. São Paulo: Atlas, 2008. Disponível em: 

http://bdjur.tjdft.jus.br/xmlui/handle/123456789/11826. Acesso em: 03 abr. 2019. p. 1. 
17 MALAQUIAS, op. cit., p. 8. 
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processo se apresentavam em duas fases: a “legis actiones” que se 
estendeu desde épocas muito remotas (754 a 149 a.C.) até a metade 
do século II a.C., sendo dessa fase a Lei das XII Tábuas, que surgiu 
no ano 450 a.C. É também nessa fase que a autoridade pública 
começa a preestabelecer, em forma abstrata, regras destinadas a 
servir de critério objetivo e vinculativo para suas decisões, afastando 
assim os temores de julgamentos arbitrários e subjetivos. Nesse 
momento cronológico surge a insipiente projeção da figura do 

legislador. 
 

Nas palavras de Malaquias18, ainda no período da “cognitio extra 

ordinem” (209 a 468 d.C.) em que o pretor, até então a figura do magistrado, passou 

a conhecer do mérito dos conflitos entre as partes particulares, proferindo assim uma 

decisão, ao invés de investir um árbitro nomeado pelas partes. Assim, nesse período 

da história romana passou da justiça privada para a justiça pública. 

Os métodos de solução de controvérsias estão na gênese do Estado 

brasileiro. Já na Constituição de 182419, a primeira promulgada de nosso país após 

a sua independente, estipulava-se a utilização das partes para se usar a arbitragem 

como forma de solução de controvérsias no art. 160, bem como se impedia que 

qualquer processo judicial tivesse início sem ser demonstrada “tentativa de 

reconciliação”, descrito no art. 161 da Constituição de 1824, entre as partes. 

A presença dos métodos consensuais de solução de conflitos no 

ordenamento brasileiro possui sua base no movimento de acesso à justiça iniciado 

na década de 70, clamava-se por alterações sistêmicas que fizessem com que o 

acesso à justiça fosse melhor na visão do próprio jurisdicionado, como explica 

Azevedo20. O principal fator que influenciou, consideravelmente, esse movimento foi 

a busca por regulamentos de solução de disputas que auxiliassem na melhoria das 

relações dos indivíduos envolvidos na disputa. 

Devido as grandes modificações na sociedade brasileira inicia-se 

pela observação de que os princípios gerais do direito processual têm sofrido grande 

influência institucional e política do país. Assim explica Malaquias21, que a 

regulamentação do processo depende dos conceitos e princípios filosóficos, políticos 

                                                 
18 MALAQUIAS, 2016, p. 8.  
19BRASIL. [1824]. Constituição política do império do Brazil de 1824. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm. Acesso em: 24 maio 2019. 
20 AZEVEDO, André Gomma de (Org.). Manual de mediação judicial. 4. ed. Brasília: Ministério da Justiça, 

2013. Disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/07/f247f5ce60df2774c59d6e2dddbfec54.p.Acesso em: 31 jun. 

2019. p. 21. 
19 MALAQUIAS, op. cit., p. 12.  
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e culturais do país, assim como a participação e intervenção dos membros do poder 

judiciário torna-se imprescindível, devendo os envolvidos no conflito comprometer-se 

com a efetividade do processo em busca de resultados consistentes que tragam a 

pacificação social. 

Celant22 destaca que o conflito não pode ser compreendido apenas 

como o embate de uma parte contra a outra. O conflito não separa os envolvidos, 

mas os une, e se bem resolvido pode resultar em uma integração nos envolvidos 

posterior a resolução do conflito. 

Não se pode criar uma mentira judicial e afirmar que as partes em 

conflito saem sempre ganhando. Ao contrário, a manifestação da vontade somente 

será real se os envolvidos tiverem a consciência sobre a necessária perda mínima 

que cada indivíduo terá na mediação e conciliação em função da renúncia ao direito 

para a celeridade e justiça processual, assim como descrito no atual código de 

processo civil. Deve-se buscar uma valorização dos interesses da sociedade e a sua 

harmonização com os interesses individuais. 

Segundo Celant23 comenta sobre o ordenamento jurídico pátrio: 

 
O dogmatismo filosófico que caracteriza o processo no ordenamento 
jurídico pátrio fundamentou-se no Estado democrático de direito 
surgido sob a influência dos ideais da Revolução Francesa e da 
independência norte-americana, ganhando status de dogma 
constitucional na Constituição Federal de 1988, integrando o texto da 
Carta Magna e criando as bases do atual processo e impondo-se 
diante da legislação infraconstitucional, renovando-se agora com os 
emergentes institutos jurídicos introduzidos pelo novel diploma 

processual civil brasileiro. 
 

Conforme ensina Marília Calou24, sabe-se que a instituição da 

distribuição da justiça em determinado tempo e lugar sofre a influência da cultura e 

da filosofia política produzida de cada época. Sendo que uma mudança no 

comportamento de relações humanas no âmbito da resolução de conflitos. Assim, o 

processo judicial parece ter sido o centro de onde emanam as formas que 

padronizam o relacionamento entre os homens. 

                                                 
22 CELANT, 2015, p. 15. 
23 Ibidem, p. 14. 
24 CALOU, Marília Bitencourt Campos. A cultura de mediação: entre as teorias adversarias de enfrentamento 

de conflitos e o novo paradigma de cooperação. Dissertação de mestrado – Universidade de Fortaleza, 2016. 

Disponível em: http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/09/ df7a9174e6ba11ed7b066f43a3f2e293.pdf. 

Acesso em: 31 abr. 2019.  p. 68. 
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Como explica Celant25:  

 
A importância de se dar valor às práticas consensuais de soluções 
de conflitos tem seu principal fundamento na concepção do indivíduo 
como pessoa capaz de ser responsável de sua própria existência e 
atitudes por meio de suas próprias escolhas e ações. 

 

A autonomia da vontade é princípio tipicamente do direito privado. 

Indica-se por esse paradigma que as partes são livres para efetuarem a vinculação 

jurídica que desejarem, segundo Miranda26, sendo obedecidas, certos limites legais, 

que podem variar de sistema para sistema jurídico.  

Nesse aspecto Salles27 leciona que nos métodos alternativos de 

solução de conflitos há uma clara e natural liberdade envolvida, sendo claramente 

possível que as partes moldem o melhor método de solucionar seus problemas e 

conflitos, de acordo com os seus interesses. 

Fernada Tartuce28 explica que é preciso se abrir à perspectiva para 

que o conflito possa ser construtivo:  

 
Afinal, sua ocorrência previne o não progresso, estimula o interesse 
e permite a manifestação de problemas em busca de solução, 
constituindo a raiz de mudanças pessoais e sociais. Não é fácil, 
porém, lidar com suas circunstâncias dos conflitos, especialmente no 
calor dos acontecimentos que causaram os impasses. 

  

2.2 Diferentes Métodos de Soluções de Litígios mais utilizados no Brasil  
 

Há muitos anos no Brasil já existe uma preocupação do acesso à 

justiça através de métodos alternativos de resolução de conflitos, como vimos 

anteriormente, passando por várias fases evolutivas até chegarmos ao patamar em 

que nos encontramos atualmente. 

O judiciário deve incentivar o desenvolvimento de vias diversas e 

criar, paralelamente à administração da justiça tradicional, novas vias de solução de 

conflitos, preferencialmente por meio de instituições leves, relativa ou totalmente fora 

                                                 
25 CELANT, 2015, p. 73. 
26 MIRANDA, Custódio da Piedade Ubaldino. Autonomia privada: conceito atuação e limites. Revista da 

Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, n. 9, v. 7, p. 53-60, [20--]. Disponível em: 

https://bdpi.usp.br/item/ 001368260. Acesso em: 27 mar. 2019.   
27 SALLES, Carlos Alberto de. Mecanismos alternativos de solução de controvérsias e acesso à justiça: a 

inafastabilidade da tutela jurisdicional recolocada. Disponível em: 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2570911/mod_resource/content/1.pdf. Acesso em: 21 abr. 2019.  p. 779. 
28 TARTUCE, 2019, p. 6. 
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dos parâmetros de formalidade. O acesso deve ser de baixo custo, senão mesmo 

gratuita, e localizada de modo que facilite o acesso aos serviços, operando de forma 

simplificada para obter soluções mediadas entre as partes. 

Como explica Celant29: 

 
A conciliação, a mediação e outros métodos de solução de conflito 
devem ser estimulados por todos os membros do judiciário 
envolvidos: juízes, advogados, defensores públicos e do Ministério 
Público, inclusive no curso do processo judicial. Ao juiz cabe 
promover a qualquer tempo a autocomposição, preferencialmente 
com o auxílio de conciliadores e mediadores judiciais, assim como 
determina o art. 3º, §3º do Código de Processo Civil. 

 

Cita Tartuce30, é notório, a necessidade de uma nova mentalidade:  

 

Ao se defrontar com uma controvérsia, devem o jurisdicionado, o 
gestor do sistema de justiça e o operador do Direito considerar, em 
termos amplos, qual é a melhor forma de tratá-lo, cotejando não 
apenas as medidas judiciais cabíveis, mas também outros meios 
disponíveis para abordar a controvérsia, especialmente diante da 
possibilidade de superar resistências e obter algum tipo de consenso 
entre os envolvidos no conflito (ainda que sobre parte da 
controvérsia). 

 

Segundo Theodoro Júnior31, o atual Código de Processo Civil não só 

sugestiona sobre a estimulação da solução consensual de conflito, mas também 

prevê a criação, pelos tribunais, de centros judiciários de solução consensual de 

conflitos, os quais serão responsáveis pela realização de sessões e audiências de 

conciliação e mediação, assim como pelo desenvolvimento de programas destinados 

a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição, determinados pelo dispositivo do 

art. 165 do Código de Processo Civil. 

Fernanda Tartuce32 destaca que com a possibilidade de acesso da 

população a meios consensuais de tratamentos de conflitos, preserva-se o Poder 

Judiciário para que ele possa se dedicar com maior disponibilidade a causas 

complicadas de serem resolvidas pelos próprios interessados. Com a redução do 

número de conflito o Poder Judiciário poderá desenvolver suas atividades dotando 

de maior qualidade, celeridade e eficiência. 

                                                 
29 CELANT, 2015, p. 88. 
30 TARTUCE, 2019, p.148. 
31 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: teoria geral do direito processual 

civil: processo de conhecimento: procedimento comum. 59. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 75. 
32 TARTUCE, op. cit., p. 98. 
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Ressalta Tartuce33 que: 

Ante a ineficiência na prestação estatal da tutela jurisdicional, 
especialmente pela pequena efetividade em termos de pacificação 
real das partes, os meios diferenciados vêm deixando de ser 
considerados “alternativos” para passar a integrar a categoria de 
formas “essenciais” de composição de conflitos (jurídicos e 
sociológicos), funcionando como efetivos equivalentes jurisdicionais 
ao promoverem a substituição da decisão do juiz pela decisão 

conjunta das partes.  
 

A realidade atual demonstra que Estados e sociedades estão 

construindo um novo sistema de resolução de litígios; nele devem ser reorganizadas 

as funções do Estado e da sociedade civil, sendo desenvolvidas parcerias entre o 

público, a comunidade e, eventualmente, o mercado, assim ensina Fernanda 

Tartuce34. 

 

 2.2.1 Arbitragem  

 

A arbitragem institui-se como fase pré-processual de composição de 

litígios e foi inserida no sistema jurídico brasileiro desde a Constituição Política do 

Império do Brasil de 1824, elaborada pelo conselho de estado e outorgada pelo 

Imperador Dom Pedro I, que se autodenominava o defensor perpétuo do Brasil, 

segundo Malaquias35, em época remota na “terra brazilis” diante de um povo carente 

de direitos e de uma cultura carente no sentido da consciência coletiva nacional. 

A arbitragem brasileira cresceu aos poucos e com o foco voltado 

para os avanços da arbitragem internacional. Assim, em que pese a fase inicial e 

sua complexidade doutrinaria, é importante ressaltar que a evolução do judiciário e 

as conquistas alcançadas nesse tema ocorreram com a vigência da Lei nº 9.307, de 

23/09/1996, sendo um marco disciplinador da arbitragem. 

É preciso frisar que a arbitragem se mostra mais eficiente diante dos 

litígios corporativos, em que as empresas com representatividade internacional 

optam por esse meio alternativo de solução de conflitos desde muito tempo, sendo 

tradição entre as sociedades empresárias internacionais que mantém um eficiente 

quadro de árbitros preparados para facilitar a resolução das diversas demandas. 

                                                 
33 Ibidem, p. 168. 
34 TARTUCE, 2019, p. 183. 
35 MALAQUIAS, 2016, p. 9. 
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Segundo Barcellar36, a arbitragem, em uma análise geral, é uma 

técnica para solução de conflito por meio da intervenção de uma ou mais pessoas 

que recebem seus poderes de uma convenção privada, decidindo com base nesta 

convenção, sem intervenção do Estado, sendo a decisão proferida tem eficácia de 

sentença judicial. 

Sobre a ótica de Carmona37, traz a seguinte ponderação: 

 
A arbitragem como um meio heterocompositivo de solução de litígios 
que se distancia da mediação e da conciliação na medida em que as 
últimas se referem a meios autocompositivos de soluções de litígios. 
O nobre conhecedor da matéria da arbitragem, a rigor a define como: 
um mecanismo privado de solução de litígios, através do qual um 
terceiro, escolhido pelos litigantes, impõe a sua decisão, que deverá 

ser cumprida pelas partes. 
 

Mendonça de Lima38 explica que no caso da arbitragem, o direito 

será considerado patrimonial quando possuir um valor monetário, isto é, quando 

puder fazer parte de bens e direitos de uma das partes. Além disso, um direito será 

disponível na medida em que puder ser efetivado livremente por seu detentor, sob 

pena de nulidade ou anulabilidade do ato praticado com o seu respeito. 

Arbitragem, é um negócio jurídico, denominado convenção de 

arbitragem, que a constitui como forma de solução de conflito. Segundo Guerrero39, 

poderão ser objeto de arbitragem as demandas para as quais o Estado não tenha 

criado limitações, tornando determinados bens que possa dispor livremente do bem 

objeto da controvérsia.  

No direito brasileiro, admite-se, por meio da arbitragem, por meio do 

art. 2°, §§ 1° e 2° do Código de Processo Civil, de modo a convencionar de que 

forma se dará o julgamento, aplicando, por exemplo, os princípios gerais do direito, 

usos e costumes.  

                                                 
36 BARCELLAR, Portugal R. Mediação e arbitragem, 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. (Saberes do Direito; v. 

53). Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/ #/books/9788547208554/. Acesso em: 19 abr. 

2019. p. 38. 
37 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei n. 9.307/96. 3. ed. São Paulo: 

Atlas, 2009. Disponível em: https://bdpi.usp.br/item/002343389. Acesso em: 14 jun. 2019.  p. 31. 
38 MENDONÇA DE LIMA, A. Dicionário do Código de Processo Civil brasileiro. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1986. p. 225. 
39 GUERRERO, 2019, p. 14. 
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Comenta Lourenço40, que os árbitros têm status de juiz de direito e 

de fato, sendo equiparados a servidores públicos para efeitos penais. Hoje, a 

arbitragem possui a mesma força de uma sentença judicial transitada em julgado, 

até porque o Código de Processo Civil coloca a decisão arbitral no rol dos títulos 

executivos judiciais. 

Guerrero41 comenta que a lei de arbitragem brasileira prevê em seu 

art. 21, § 2o, que o procedimento arbitral, independentemente daquele escolhido 

pelas partes, deverá respeitar os princípios do contraditório, da igualdade entre as 

partes e da imparcialidade e do livre convencimento pelos árbitros. 

O art. 3º do CPC de 2015 relata que não se excluirá da apreciação 

jurisdicional ameaça ou lesão a direito e seu parágrafo segundo dispõem que é 

permitida a arbitragem, na forma da lei. A arbitragem, é um meio privado e 

alternativo à solução judicial de conflitos, desde que esses conflitos sejam 

decorrentes de direitos patrimoniais e direitos disponíveis, solução está atribuída por 

intermédio da sentença arbitral, obrigatória para as partes nos termos da Lei nº 

9.307/1996, chamada de lei da arbitragem. 

Fernando Guerrero42 explica que existe a possibilidade da cláusula 

compromissória cheia ou o compromisso arbitral hígido que permitem que os efeitos 

positivos da convenção de arbitragem sejam produzidos nos limites dos direitos 

patrimoniais disponíveis, da maioridade das partes e termos da convenção 

celebrada ou de manifestações posteriores consentâneas das partes, especificações 

ou aditamentos. 

 Fernando Guerrero43 destaca que: 

 

A arbitragem será ou não utilizada como forma de solução de 
controvérsias a partir de uma convenção de arbitragem, que, em 
geral, é um negócio jurídico processual que tem por escopo transferir 
a capacidade de aplicação do direito ao caso concreto em demandas 
que envolvam direitos patrimoniais disponíveis por terceiros, sendo 
acompanhada de um processo, respeitando os princípios do 
contraditório e da ampla defesa, produzindo uma sentença que será 
considerada um título executivo judicial (art. 515, inciso VII, do 
CPC/2015). 

 

                                                 
40 LOURENÇO, Haroldo. Processo Civil: Sistematizado. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530980047/. Acesso em: 19 maio 2019. p. 35. 
41 GUERRERO, 2019, p. 22. 
42 Ibidem, p. 93. 
43 Ibid., p. 33.  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530980047/
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2.2.2 Mediação 

 

Nas palavras de Tura44, a mediação implica um processo que 

envolve a ação de um terceiro mediador, estranho ao conflito de interesses, pessoa 

que procura intermediar e induzir as partes ao elo e um acordo, com o objetivo de 

construir a compreensão e migrar das posições antagônicas para aquelas mais 

harmoniosas. 

A mediação, como leciona Guilherme45: 

 
É um mecanismo de solução pelo qual o terceiro procurando ajudar 
as partes no desfecho mais satisfatório do conflito, mas com principal 
atribuição de criar uma via de comunicação e de aproximação entre 
as partes. Ficam abastecidas as possibilidades de melhores planos 
de comunicação e de interação de forma construtiva, a partir de 
acordos justos que possam respeitar as necessidades de cada um 
dos polos. 

 

Descreve Tartuce46, que a mediação consiste no meio consensual 

de abordagem de controvérsias, a partir da percepção ampliada da situação 

controvertida, protagonizar saídas produtivas para os impasses que os envolvem. 

Já no âmbito judicial, a partir da Resolução nº 125 do Conselho 

Nacional de Justiça, em linhas gerais, a mediação é tida como instrumento efetivo na 

pacificação social, solução e prevenção de litígios, que tem como finalidade reduzir a 

busca do judiciário dos conflitos de interesses e o número de recursos e execuções 

de sentenças. 

No entendimento de Luiz Fernando Guilherme47; 

 
Na mediação judicial se presencia a participação do instituto 
justamente no curso de uma ação judicial, seja essa de natureza civil 
ou penal. Enxerga-se a coordenação de um mediador judicial, sujeito 
a compromisso, que autoriza aquele a ser recusado por qualquer das 
partes no prazo de cinco dias a partir de sua nomeação. A mediação 
extrajudicial é o instituto que tem buscado que as partes conflitantes 
elegem um terceiro, imparcial ao litígio, para contribuir com o melhor 
para o mesmo. 

 

                                                 
44 GRINOVER, Ada Pellegrini. Os fundamentos da justiça conciliativa. São Paulo: Atlas, 2008. Disponível 

em: http://bdjur.tjdft.jus.br/xmlui/handle/123456789/11826. Acesso em: 03 abr. 2019. p. 13.  
45 GUILHERME, 2018, p. 44. 
46 TARTUCE, 2019, p. 188. 
47 GUILHERME, op. cit., p. 77. 
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O Código de Processo Civil48 contempla previsão sobre a atuação 

do mediador, no artigo 165, ao atuar preferencialmente nos casos em que houver 

vínculo anterior entre as partes, ele auxiliará os interessados a compreender as 

questões e os interesses em conflito de modo que eles possam, pelo 

restabelecimento da comunicação, identificar por si mesmas soluções consensuais 

que gerem benefícios mútuos. 

Nessa medida, a vantagem da mediação sobre outros métodos é 

permitir, caso os envolvidos assim o desejem ou necessitarem, de continuidade da 

relação futura. Como ela propõe que se finalize a situação controvertida sem 

comprometer a relação entre os envolvidos em sua integralidade, a mediação 

permite que os envolvidos possam cogitar atuações futuras se isso se revelar 

necessário e/ou desejável. 

 

2.2.3 Conciliação  

 

Nas palavras de César Fiúza49, a conciliação é o processo pelo qual 

o conciliador, busca que as partes evitem ou desistam da demanda judicial, 

encontrando denominador comum. 

O Conselho Nacional de Justiça50 analisa a conciliação como: 

 
Um meio alternativo de resolução de conflitos em que as partes 
confiam a uma terceira pessoa (neutra), o conciliador, a função de 
aproximá-las e orientá-las na construção de um acordo. O conciliador 
é uma pessoa da sociedade que atua, de forma voluntária e após 
treinamento específico, como facilitador do acordo entre os 
envolvidos, criando um contexto propício ao entendimento mútuo, à 
aproximação de interesses e à harmonização das relações. 

 

Diferentemente da conciliação, a mediação se preocupa com a 

maior aproximação dos envolvidos, mas com o mediador tendo uma participação 

menos incisiva na resolução do conflito51. 

 

                                                 
48 BRASIL. [2016]. Código de Processo Civil e normas correlatas. 9. ed. Brasília: Senado Federal: 

Coordenação de Edições Técnicas, 2016.  p.  43. 
49 FIÚZA, César. Teoria geral da arbitragem. Belo Horizonte: Del Rey, 1995. p. 56. 
50 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. [2019b]. Conciliação. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/forum-da-saude/audiencia--publica/356-geral/125-conciliacao>. 

Acesso em: 1 mar. 2019.  
51 TARTUCE, 2019, p. 76. 
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Para o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná52, a conciliação é: 

 
Um método utilizado em conflitos mais simples, ou restritos, no qual 
o terceiro facilitador pode adotar uma posição mais ativa, porém 
neutra com relação ao conflito e imparcial. É um processo 
consensual breve, que busca uma efetiva harmonização social e a 
restauração, dentro dos limites possíveis, da relação social das 
partes. 

 

A conciliação judicial é o expediente que ocorre no curso de uma 

ação judicial, isso quer dizer que ocorre no processo quando as partes atingem um 

acordo de vontades sobre o objeto do conflito, sendo certo que mais adiante referido 

acordo é homologado pelo juiz, uma sentença homologatória de conciliação que 

será um título executivo judicial.  

Já a conciliação extrajudicial é a que se dá por meio de contrato, que 

a rigor a lei designa como transação. Os sujeitos de uma obrigação em litígio se 

conciliam mediante concessões de lado a lado. Nascendo esse acordo, será 

consumado por escrito, com a assinatura dos outrora litigantes e com a presença de 

duas testemunhas. Por último, também será um título executivo extrajudicial assim 

descreve Guilherme53. 

A conciliação se mostra como uma tentativa voluntária das partes 

em busca do acordo por meio de um terceiro indivíduo sem envolvimentos entre as 

partes para dirigir e orientar a conversa em favor da convergência de vontades. 

O código de processo civil estabeleceu que o conciliador atuará, 

preferencialmente, nos casos em que não tiver havido vínculo anterior entre as 

partes, diferentemente da mediação, o Doutrinador Misael Montenegro Filho54 traz 

um exemplo, como na ação proposta por condutor de veículo que sofreu prejuízos 

decorrentes de acidente de trânsito que envolveu outro condutor, não conhecido 

daquele. 

 

                                                 
52PARANÁ [2019]. TJPR - Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. NUPEMEC – Núcleo Permanente de 

Métodos Consensuais de Soluções de Conflitos. Disponível em:  <https://www.tjpr.jus.br/conciliacao>. Acesso 

em: 09 ago. 2019. 
53GUILHERME, 2018, p. 56. 
54MONTENEGRO FILHO, Misael. Curso de Direito Processual Civil. 12. ed. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597006513/. Acesso em: 21 abr. 2019. p. 405. 
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Pinho55 explica que ambos os instrumentos podem ser efetivos, 

mediação e a conciliação, mas apenas um será o mais adequado. Cabe ao 

magistrado, por ocasião do despacho liminar, identificar qual é este instrumento e 

indicar o seu uso naquele processo. 

 

2.4 Princípios Constitucionais  

  

Os princípios constitucionais têm como objetivo promover meios 

para garantir a mobilidade e acessibilidade efetiva do cidadão aos variados serviços, 

entre eles o judiciário, reduzindo distâncias de uma solução célere e acessível os 

indivíduos, sendo que os métodos de soluções de conflitos têm o objetivo de atender 

esses princípios. Como órgão e poder que integra o Estado, o Judiciário tem o 

compromisso de garantir, com independência, o cumprimento da Constituição e as 

leis do país. 

Comenta Guerrero56:  

 
Constituição Federal do Brasil em vigor, os métodos adequados ou 
alternativos de solução de controvérsias, ou MASCs, retomam papel 
de destaque para aplicação no âmbito do direito interno e privado. O 
art. 114, da CFB/8857, prevê a utilização de negociação coletiva e de 
arbitragem para conflitos coletivos. Ademais, não se pode esquecer 
de que o preâmbulo da Constituição indica o Brasil um 
Estado Democrático e comprometido na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvérsias. 

 

Leciona Theodoro Júnior 58, que os poderes inquisitoriais do juiz são, 

ainda, relevantes para a realização de duas garantias fundamentais: a 

da efetividade da tutela jurisdicional, sem a qual não ocorre o real acesso à justiça 

(CFB, art. 5º, XXXV) e a da duração razoável do processo, de cuja inobservância 

decorre inevitável denegação de justiça (CFB, art. 5º, LXXVIII). 

                                                 
55PINHO, Bernardina H. D. Direito processual civil contemporâneo: teoria geral do processo. [v. 1]. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553600502/. Acesso em: 14 maio 2019. p. 

122. 
56GUERRERO, 2019, p. 4. 
57BRASIL. [1988]. Constituição Federal de 5 de outubro de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 22 jul. 2019. 
58THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 59. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. 

v. 1. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530977764/. Acesso em: 22 maio 

2019.  p. 70. 
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Para Fernanda Tartice59, nenhum texto constitucional brasileiro, 

como o de 1988, valorizou tanto a justiça como conjunto de instituições voltadas 

para a realização da paz social. A existência de peculiares órgãos e diversas 

instâncias jurisdicionais, com múltiplas funções, também foi contemplada na atual 

Constituição Federal, que procura disponibilizar uma gama considerável de meios 

para favorecer a paz social. 

 

2.4.1 Acesso à Justiça  

 

O acesso à ordem jurídica justa é visto como um instrumento ético 

para a realização da justiça. Tendo em vista o direito fundamental de acesso à 

Justiça assegurado pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal do Brasil60, o pelo 

art. 3º do Código de Processo Civil61 dispõe que não se excluirá da apreciação 

jurisdicional ameaça ou lesão a direito. 

Segundo comenta Pinho62  

 
O acesso à Justiça trata-se do princípio essencial ao funcionamento 
do Estado de direito. Isso porque um Estado estruturado sob esse 
postulado deve garantir, na sua atuação por completo de um sistema 
judiciário, com isonomia substancial aos cidadãos. Na função 
jurisdicional, esse dever de igualdade se expressa, precisamente, 
pela garantia de acesso à Justiça. 

 

É de se ter em conta que, no moderno estado democrático de 

direito, comenta Theodoro Júnior63 que o acesso à justiça não se resume ao direito 

de ser ouvido em juízo e de obter uma resposta qualquer do órgão jurisdicional. Por 

acesso à justiça, hoje se compreende como um direito a uma tutela efetiva e 

justa para todos os interesses dos particulares agasalhados pelo ordenamento 

jurídico. 

 Pinho64 aponta que alguns empecilhos impedem a efetividade do 

acesso à Justiça que são de várias ordens. O primeiro deles é a questão econômica, 

nela incluídos os custos e o tempo dispendido durante o procedimento. Os 

                                                 
59TARTUCE, 2019, p. 148. 
60BRASIL, 1988. 
61BRASIL, 2016, p. 40.  
62PINHO, 2019, p. 58. 
63THEODORO JÚNIOR, 2018, p. 73. 
64PINHO, op. cit., p. 61. 
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honorários contratuais do advogado e as taxas judiciárias, por vezes, podem, 

especialmente nas causas de menor monta, ser significativos frente ao bem jurídico 

discutido. 

Uma barreira relevante ao acesso à Justiça é a questão geográfica, 

pela dificuldade de um indivíduo, sozinho, postular direitos da coletividade, 

impedindo a formulação de estratégia jurídica comum. A burocracia dificulta o 

indivíduo de buscar o acesso à justiça, muitas vezes, tendo um único processo em 

toda vida, estar em juízo contra litigantes habituais. Pinho65 comenta ainda que 

dentro desse óbice, encontram‐se também as barreiras institucionais, representadas 

pela percepção da autoridade judiciária como única capaz de resolver as 

controvérsias e pelo desconhecimento quanto aos ritos processuais. 

Nas palavras de Tartuce66,  

 
O direito do acesso à justiça não é possibilitar que todos possam ir à 
corte, mas sim que a justiça possa ser realizada no contexto em que 
se inserem as pessoas, com da imparcialidade da decisão e da 
igualdade efetiva das partes. No processo democrático, o acesso à 
justiça desempenha um relevante papel ao habilitar o cidadão a 
tutelar seus interesses e possibilitar à sociedade a composição 
pacífica de conflitos. 

 

2.4.2 Duração Razoável do Processo   

 

A Convenção Americana de Direitos Humanos67, Pacto de São José 

da Costa Rica, no art. 8.1, prevê:  

 
Toda pessoa tem o direito a ser ouvida com as devidas garantias e 
dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, 
independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na 
apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para 
que se determinem os seus direitos ou obrigações de natureza civil, 
trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. 

 

A Emenda Constitucional nº 45/2004, denominada de Reforma do 

Judiciário, em seu artigo 1º, ao acrescentar ao artigo 5º da Constituição Federal do 

Brasil, o inciso LXXVIII, garante a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 

                                                 
65PINHO, 2019, p. 63. 
66TARTUCE, 2019, p. 82. 
67CONFERÊNCIA Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, pactuada em San José de Costa Rica, 

em 22.11.1969, ratificada pelo Brasil em 25.09.1992. Disponível em: 

https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm. Acesso em: 26 jul. 2019. 
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assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade 

de sua tramitação. 

Com a positivação contida no art. 5º, LXXVIII, da CFB/88, tornando-

se induvidoso que o direito do cidadão ao processo, como método presente de 

conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida, passou a ser 

recepcionado como um direito subjetivo constitucional, que poderá levar o Estado a 

indenizar pelo atraso injustificado da prestação jurisdicional. 

Transportando o dispositivo para o plano infraconstitucional, o atual 

Código de Processo Civil, estabelece a seguinte regra em seu art. 4º:  As partes têm 

direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade 

satisfativa. A sua redação isolada não garante que os processos judiciais e que os 

procedimentos administrativos sejam encerrados em tempo razoável, evitando as 

longas demoras processuais que tanto sacrificam o direito material e as partes. 

Nas palavras de Ribeiro68;  

 
O artigo 4º do CPC encontra-se a determinação de que a as partes 
têm o direito constitucional de obter, em prazo razoável, a solução do 
integral do mérito, incluindo com isso a satisfação do direito. Ocorre, 
entretanto, que o processo tem um tempo natural de maturação e 
desenvolvimento, necessários para a concepção de uma resposta 
justa e adequada ao caso concreto, e uma resposta prematura pode 
causar danos outros, por vezes maiores do que aqueles advindos da 

morosidade. 
 

Lima69 leciona que a justiça deve garantir a eficácia dos direitos 

fundamentais aos cidadãos por intermédio de decisões judiciais rápidas e justas, o 

que não acontece nos dias atuais que há uma grande demora no Poder Judiciário, 

como visto no anexo E e G. Eis aí o objetivo principal e a missão inafastável do 

órgão judiciário. A decisão demorada em virtude de um processo lento, é injusta em 

sua essência, tendo em vista a perda da eficácia na obtenção do direito que é 

postergado indefinidamente pelo exagerado prazo para a obtenção da sentença de 

mérito e a posterior execução, gerando insegurança jurídica ao jurisdicionado. 

                                                 
68 RIBEIRO, Marcelo. Curso de Processo Civil: Teoria Geral e Processo de Conhecimento. Rio de Janeiro: 

Forense; São Paulo: Método, 2015. v. 1. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-

85-309-6541-9/. Acesso em: 08 jul. 2019.  p. 144. 
69 LIMA; SPENGLER, 2009, p. 37. 
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Comenta Theodoro Júnior70, que a fiel aplicação da garantia 

constitucional em apreço exige das partes um comportamento leal e correto, e, do 

magistrado, uma diligência atenta aos apontamentos da ordem institucional. 

No entanto, é como medida efetiva de melhoria da prestação do 

judiciário, e consequentemente, o de buscar o desafogar do Poder Judiciário, que se 

dê plena eficácia às normas processuais já existentes, notadamente, às normas que 

garantem a realização de conciliações extrajudiciais e as audiências conciliatórias, 

em praticamente todos os procedimentos judiciais. 

Para Diogo Assumpção de Almeida71, as mudanças de paradigmas 

que estão ocorrendo são essenciais para a mudança do judiciário: 

 
A importância de as mudanças legislativas que vierem a ser 
introduzidas não só assegurarem esses princípios constitucionais, 
mas também estimularem outras formas de resolução de conflitos. A 
mediação foi concebida para tornar mais céleres os processos 
judiciais, garantindo-se a duração razoável do processo, mas, em 
contrapartida, não deve servir de obstáculo à prestação jurisdicional 
útil e efetiva, como também não pode ferir outros princípios 
constitucionais, entre eles a própria apreciação do conflito pelo Poder 
Judiciário de forma eficaz, garantindo-se às partes, especialmente, a 
apreciação de questões urgentes no curso da mediação para evitar o 
perecimento do direito. 

 

2.4.3 Dignidade da Pessoa Humana e Promoção da Resolução Consensual dos 
Conflitos 
 

A dignidade do ser humano é baseada na direção autônoma do seu 

comportamento, no compromisso que possui com suas deliberações e seus atos, no 

guiar a sua vida com base em seus valores e convicções. A não pressuposição do 

homem com tais características é uma invalidação de toda linguagem moral72.  

Segundo Pinho73, o processo é o instrumento pelo qual o Estado 

confere a decisão na solução de conflitos e isso deve ocorrer de maneira justa. 

Dentro desse modelo, surgiu no direito pátrio o chamado processo justo, que refere‐

                                                 
70 THEODORO JÚNIOR, 2018, p. 64. 
71 ALMEIDA, Diogo Assumpção de; PANTOJA, Fernanda Medina; PELAJO, Samantha. A Mediação no novo 

Código de Processo Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530971465/. Acesso em: 23 jul. 2019.  p. 253. 
72 TARTUCE, 2019, p. 45 
73 PINHO, 2019, p. 112. 
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se ao ideal de que o processo seja formado em concordância com os preceitos de 

dignidade da pessoa humana. 

No entendimento de Heráclito Mota Barreto Neto74;  

 
Se as decisões do indivíduo dependem de forças externas, se ele é 
um instrumento da vontade dos outros, se é um mero objeto, movido 
por causas alheias que o forçam a atuar, se a natureza ou outros 
homens decidem por ele, então noções morais elementares como 
dever, Responsabilidade, reprovação, mérito, culpa, compromisso, 
etc., que são noções chaves da linguagem moral, perdem todo o seu 
significado. Estar-se-ia diante da mais caótica e arbitrária ausência 
de Responsabilidade. 

 

Ensina Theodoro Júnior75, que o respeito ético à dignidade do outro 

litigante e da própria justiça exige de todos os sujeitos processuais o comportamento 

digno e leal durante todo o procedimento como o único admissível no manejo de um 

instrumento que fundamentalmente se volta para a realização da justa composição 

do conflito.  

Comenta, ainda, Theodoro Júnior76 que o acesso irrestrito à justiça, 

preconiza também as virtudes da solução consensual dos conflitos, atribuindo ao 

Estado o encargo de promover essa prática de métodos de solução de conflito, 

sempre que possível, expresso no artigo 3º, § 2º, do Código de Processo Civil77.  

Nessa linha de política pública, o §3.º do art. 3.º do CPC78 ratifica a política pública 

de estímulo à autocomposição, ao impor o dever de o advogado, o defensor público, 

o juiz e o membro do Ministério Público estimular a solução do conflito por 

autocomposição. 

Em consonância com tal dispositivo do Código de Processo Civil o 

art. 2º, parágrafo único, VI, do Código de Ética e Disciplina da OAB79 impõe ao 

advogado o dever ético de, estimular a conciliação entre os litigantes, prevenindo, 

sempre que possível, a instauração de litígios. 

                                                 
74 BARRETO NETO, Heráclito Mota. O princípio constitucional da autonomia e sua implicação no direito 

penal. Disponível em: http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=e58be547528b4bf8. Acesso em: 09 ago. 

2019. p. 155. 
75 THEODORO JÚNIOR, 2018, p. 91. 
76 Ibidem, p. 75. 
77 BRASIL, 2016, p. 40. 
78 Ibidem. p. 40 
79 BRASIL. [2019]. Ordem dos Advogados do. Código de Ética e Disciplina da OAB. Brasília – DF: OAB, 

2019. Disponível em: https://www.oab.org.br/content/pdf/legislacaooab/codigodeetica.pdf. Acesso em: 18 ago. 

2019.  p. 1-2. 
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O atual Código de Processo Civil, não se limita a estimular a solução 

consensual dos conflitos. Vai além e prevê a criação, pelos tribunais, de centros 

judiciários de solução consensual de conflitos, os quais serão responsáveis pela 

realização de sessões e audiências de conciliação e mediação, assim como pelo 

desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a 

autocomposição, como descrito no art. 165 do CPC80. 

A resolução 125 de 2010 do CNJ81, que disciplina a política judiciária 

nacional de tratamento dos conflitos de interesses, tendente a assegurar a todos o 

direito à solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e monetária. 

Assim, traz meios para que haja a promoção da resolução consensual dos conflitos. 

Comenta Cabral82 que: 

 
A solução negocial não é apenas um meio eficaz e econômico de 
resolução dos litígios, mas trata-se de importante instrumento de 
desenvolvimento da cidadania, em que os interessados passam a ser 
protagonistas da construção da decisão jurídica que regula as suas 
relações. Neste sentido, o estímulo à autocomposição pode ser 
entendido como um reforço da participação popular no exercício do 
poder – no caso, o poder de solução dos litígios. Tem, também por 
isso, forte caráter democrático. 

 

Comenta ainda Antônio Passo Cabral83, que pode-se defender 

atualmente a existência de um princípio do estímulo da solução por autocomposição, 

obviamente para os casos em que ela é mais favorável e recomendável. Trata-se de 

princípio que disciplina toda a atividade estatal na solução dos conflitos jurídicos. 

Tartuce84 afirma que, a dignidade é princípio da república e ícone 

entre os direitos fundamentais como já citado nesse trabalho. No mundo do Direito, 

sua representação é árdua, visto que o vazio da expressão acaba por torná-la um 

verdadeiro enigma, que pode forçar uma submissão do Direito a padrões inversos à 

própria dogmática jurídica.  

 

                                                 
80 BRASIL, 2019, p. 64. 
81 BRASIL. [2010].  Conselho Nacional de Justiça. Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010. Disponível 

em: 

https://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/resolucao/arquivo_integral_republicacao_resolucao_n_125.pdf. 

Acesso em: 06 mai. 2019. 
82 CABRAL, Passo, A. D.; CRAMER, R. Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2016. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530971441/. 

Acesso em: 04 abr. 2019.  p. 138. 
83 Ibidem. 
84 TARTUCE, 2019, p. 212. 
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3 CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO  

 

Na perspectiva de Celant85, os Métodos Consensuais de Solução de 

Conflitos, a mediação e a conciliação, descritos no vigente Código de Processo Civil, 

permitem que as pessoas tomem suas próprias decisões de forma autônoma e 

responsável, em vez de derivar da decisão proferida na figura do Magistrado. 

Segundo Braga Neto86, a mediação e a conciliação permitem não 

apenas uma resolução dos conflitos, mas uma pacificação dos mesmos por meio de 

uma resolução dos próprios envolvidos no litígio. Assim, podendo que eles 

exercerem sua cidadania plena por meio de sua própria capacidade de resolução 

das próprias controvérsias. 

Explica Celant87 que existem duas formas consensuais principais de 

solução de conflitos descritas no código de processo civil de autocomposição, em 

que é possível que as partes cheguem a um acordo sobre como resolver o conflito 

estabelecido entre elas, a mediação e a conciliação. 

Há muita confusão sobre os dois institutos, mediação e conciliação, 

Tartuce88 faz alguns apontamentos de pontos comuns à mediação e à conciliação:  

 
1. A participação de um terceiro imparcial;  
2. A promoção da comunicação entre os envolvidos;  
3. A não imposição de resultados;  
4. O estímulo à busca de saídas pelos envolvidos e  
5. O exercício da autonomia privada na elaboração de opções para 
os impasses. 

 

Além de estabelecer a tentativa de composição da lide como o 

primeiro ato do procedimento comum, o atual Código de Processo Civil, disciplina 

em uns dos seus princípios a promoção da solução consensual dos conflitos como 

princípio fundamental do processo civil, descrito no art. 3.º, §§ 2.º e 3.º e dedica à 

matéria uma seção específica sobre a mediação e conciliação entre os artigos 165 a 

175. No anexo C é possível analisar o índice de conciliação nos Tribunais de Justiça 

Estaduais. 

                                                 
85 CELANT, 2015, p. 78. 
86 BRAGA NETO, Adolfo. Alguns Aspectos Relevantes sobre a Mediação de Conflitos. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2004. In.: Referência, v. 4, n. 15, p. 85–101, out./dez., 2007.  p.  65. 
87 CELANT, op. cit., p. 79. 
88 TARTUCE, 2019, p. 200. 
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A mediação e conciliação sempre aparecem juntas no Código de 

Processo Civil, pois só no caso concreto é possível determinar qual será aplicada 

com mais eficácia e eficiência. A audiência de conciliação ou de mediação é 

designada pelo juiz no despacho da petição inicial, sempre que ela preencher os 

requisitos necessários para a devida aplicação da conciliação ou mediação. Para 

participar da audiência, o réu será citado com pelo menos vinte dias de 

antecedência como determina o artigo 334, caput, do CPC89.  

Ribeiro90 descreve que sobre a ausências das partes sem 

justificativa plausível:  

O não comparecimento, injustificado, de qualquer das partes é 
considerado ato atentatório à dignidade da justiça, passível de 
sanção com multa de até 2%, calculados em razão do valor da 
causa. A importância monetária decorrente do pagamento da multa 
será revertida em benefício da União ou do Estado, conforme as 
regras de competência. A presença pessoal das partes, entretanto, 
não é exigida pelo legislador, vez que o CPC admite a constituição 
de representante, com poderes específicos, para negociar e transigir. 

 

Preceitua Theodoro Júnior91, que a audiência obedecerá as normas 

do Código e da lei de organização judiciária de cada tribunal de justiça, e dela 

participarão, necessariamente e de acordo com o caso concreto, o conciliador ou o 

mediador, como disciplinado no artigo 334, §1º do Código de Processo Civil. A 

audiência ainda poderá ser realizada, por meios eletrônicos, no caso por 

videoconferência, nos termos da lei própria, como prevê o art. 334, § 7º do CPC. 

 Fernanda Tartuce92 ensina que a conciliação é naquela na qual o 

terceiro imparcial, mediante atividades de escuta e investigação, auxiliando as partes 

a celebrarem um acordo, até mesmo expondo pontos fortes e fracos de suas 

posições e propondo acordo.  

A mediação conta com a participação de terceiros que auxiliarão as 

partes no conhecimento das origens do litígio fazendo com que elas próprias, após 

esse conhecimento ampliado, proponham soluções para os seus conflitos. A 

participação de advogados na formulação por escrito do pacto é importante para 

garantir a exequibilidade do ajuste e sua adequação às normas vigentes, 

especialmente considerando a indesejável (porém possível) ocorrência de 
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descumprimento do pactuado. Nos próximos capítulos é dedicado para o 

detalhamento dos institutos da conciliação e mediação.  

 

3.1 Características da Conciliação   

 

Explica Lopes93 que a palavra conciliação tem origem do latim 

“conciliatione”, cujo significado é ato ou efeito de conciliar; ajuste, acordo ou 

harmonização de pessoas; união; combinação de diferenças. Entende-se o ato pelo 

qual duas ou mais envolvidos entram em desacordo de uma relação negocial, 

conseguem pôr fim a divergência amigavelmente. Tanto pode indicar tecnicamente o 

acordo amigável, como o que se faça, judicialmente, por meio de transação, que 

coloca término a um conflito.  

Comenta Val Junior94 que no Brasil:  

 
O uso do instituto da conciliação foi utilizado ao longo de sua história, 
passando-se pelos períodos Colonial, Imperial, Republicano, até 
chegar ao seu momento atual. No período colonial, que se trata do 
descobrimento até a emancipação e independência política, o 
procedimento conciliatório foi regido pelas Ordenações Afonsinas, 
Manuelinas e Filipinas. Por isso, a busca da conciliação pelos juízes 
imperava apenas como um dever moral. 

 

Ensina Lopez95 que a Constituição Imperial Brasileira de 1824, já 

previa a conciliação em seu artigo 161 com a seguinte redação: Sem se fazer 

constar que se tem intentado o meio da reconciliação, não se começará processo 

algum. A conciliação era pré-requisito de todo o processo, como elemento 

necessário para sua realização e julgamento do litigio. 

Nas palavras de Lídio Val Júnior96,  

 
No Código de Processo Civil de 1939, a conciliação foi retirada de 
seu texto, e a função de juiz de paz foi transmutada em órgão que se 
resumiu, apenas, na habilitação e celebração de casamentos. 
Posteriormente, restaurou-se, em parte, a conciliação, em algumas 
leis em separado, como por exemplo, na Lei nº 968, de 10 de 
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95 LOPEZ; MIRANDA, op. cit.,. p. 12. 
96 VAL JÚNIOR, op. cit., p. 96. 



36 
 

dezembro de 1949, que previa a fase preliminar de conciliação nas 
causas de desquite litigioso ou de alimentos, inclusive provisionais, 
bem como, na Lei nº 5.478, de 25 de julho de 1968, que verse sobre 
alimentos. 

 

Com a instauração do Código de Processo Civil de 197397, a 

conciliação foi restaurada, porém sem o requisito necessário de procedimento 

preliminar obrigatório, mas como fase do processo já instaurado, delimitados nos 

artigos 278, § 1º e artigos 447 a 449 do Código de Processo Civil de 1973. 

Com a atual Constituição Federal do Brasil98, estabeleceu-se em 

seu art. 98 que: 

 

A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: 
I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e 
leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução 
de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de 
menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e 
sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação 
e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau; 

 

A Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 199599, que regula e cria os 

Juizados Especial Cível e Criminal é particularmente voltada à conciliação como 

meio de solução de conflitos, dando a ela destaque ao instituir uma verdadeira fase 

conciliatória no procedimento que disciplina. 

Ensina Val Júnior100 a conciliação busca resgatar uma concepção 

positiva dos conflitos, que passam a ser vistos como oportunidades para diálogos 

construtivos, entendimentos mútuos e aprendizagem de formas mais harmoniosas e 

cooperativas de convivência humana. 

Lopez101 relata que  

A conciliação é um procedimento mais célere e, na maioria dos 
casos, restringe-se a uma sessão entre as partes e o conciliador. A 
conciliação é tratada como método de resolução de conflitos e não 
uma simples audiência ou para reduzir a pauta dos juízes. É muito 
eficaz para conflitos onde não existe relacionamento passado ou 
contínuo entre as partes, que preferem buscar um acordo de forma 
imediata para pôr fim à controvérsia ou ao processo judicial. Possui 
uma ligação muito forte com o Judiciário, estando prevista nos 
artigos 125, IV, 331, 447, 448 e 449 do atual Código de Processo 
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Civil, com regras claras para a tentativa de composição no âmbito do 
processo judicial. 

 

No entendimento de Wagner Giglio, citado por Volpi102 que: 

 
Em que pese a virtual unanimidade no conceito de conciliação, a sua 
natureza jurídica já é bastante controvertida. Conforme lição de 
Wagner Giglio, pode-se vislumbrar três correntes: a que classifica a 
conciliação como um ato jurisdicional normal, por considerar a 
jurisdição como ponto de partida e de chegada; para essa corrente 
seria uma atividade do juiz e das partes, disciplinada pela lei; a 
segunda, que vê a conciliação como um ato intermediário entre o 
jurisdicional e o administrativo, uma vez que a lide seria solucionada 
sem a intervenção do juiz, mas com resultado idêntico ao que seria 
alcançado por seu intermédio; e a corrente que concebe a 
conciliação como um mero ato administrativo, com características 
próprias. Ao propor a conciliação, o juiz não exerceria a função 
jurisdicional, mas sim administrativa, que pode ser classificada com 
um dos atos administrativos externos praticados pelos tribunais.  

 

Ensina Wambier103, que a função da conciliação é buscar o diálogo 

entre as partes, apresentar alternativas de soluções capazes de colocar fim ao 

conflito. No artigo 165, §2º do Código de Processo Civil, dispõem que 

preferencialmente o conciliador atuará em casos em que entre as partes não existam 

qualquer vínculo anterior, cabendo a ele sugerir soluções que tenham a 

potencialidade de resolver o conflito.  

Comenta Theodoro Júnior104 que a conciliação é, no atual Código de 

Processo Civil, um acordo entre as partes para solucionar o litígio deduzido em juízo, 

parecido com à transação. Assim, só se admite a conciliação nas causas que 

versem sobre direitos patrimoniais de caráter privado, e em algumas causas 

relativas à família, em que a lei permite às partes transigir como previsto no art. 334, 

§ 4º, II, do CPC.  

Ressalta Arruda Alvim105, que a transação é o conteúdo mais 

comum da conciliação, pois consiste num acordo em que se fazem concessão de 

todas as partes envolvidas no conflito. Na oportunidade da conciliação, pode ter 
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lugar, para o reconhecimento jurídico do pedido, a renúncia ao direito ou a 

desistência da ação. 

Val Júnior106 descreve que a conciliação é ato processual 

eminentemente preventivo no sentido de que com a sua concretização põe-se fim à 

demanda, proporcionando às partes o privilégio de resolver suas questões, tutelando 

seus interesses pessoalmente, sem a necessidade de uma sentença, a qual poderá 

ser insatisfatória para ambos. 

Fredie Didier Júnior107, explica que o conciliador tem uma 

participação mais ativa no processo de negociação, podendo, inclusive, sugerir 

soluções para a demanda que está em discussão, sendo vedada a utilização de 

qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. A 

técnica da conciliação é mais indicada para os casos em que não há vínculo anterior 

entra os envolvidos, como já comentada.  

De acordo com Braga Neto108, a conciliação possui quatro etapas 

fundamentais: 

 
a) abertura – onde são feitos, pelo conciliador, os esclarecimentos 
iniciais sobre o procedimento e todas as implicações legais 
referentes ao alcance do acordo gerado naquela oportunidade ou de 
sua impossibilidade; 
b) esclarecimentos – as partes são esclarecidas sobre suas ações, 
atitudes e iniciativas que acabaram por fazer nascer o conflito. Esse 
momento é de vital importância, pois é nele que se manifestam as 
posições de cada uma das partes. O conciliador, por sua vez, deverá 
identificar os pontos convergentes e divergentes da controvérsia por 
meio do desencadeamento de perguntas sobre o fato e a relação 
causal entre eles, bem como se fazer valer de uma escuta ativa da 
comunicação verbal e não verbal das partes; 
c) criação de opções – criar opções por meio de sugestões trazidas 
pelo terceiro ou pelas próprias partes para atingir o almejado 
consenso; e 
d) acordo – chegam a um acordo entre as partes com sua redação e 
assinatura. 

 

Na perspectiva de Ilza de Fátima Wagner Lopez109 o papel do 

conciliador é de facilitador e de filtro de informações necessárias para uma boa 

conciliação. Por isso, deverá ele auxiliar as partes, esclarecendo qualquer dúvida, 
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fazendo troca de papéis, resumindo o conflito, permitindo, assim, que as partes 

tenham uma visão mais geral e ampla de todo o conflito e dos interesses e das 

questões. 

Preceitua Sousa110:  

 
O conciliador precisa criar um ambiente de confiança com todas as 
partes envolvidas, para formar um ambiente de cooperação e 
produtividade, que poderá ser instalado a partir da veracidade das 
afirmações e da conduta do outro, da demonstração da compreensão 
com as preocupações externadas, mesmo que se discorde do teor, 
além da manifestação verdadeiras de disponibilidade para ajudar a 
solucionar a lide. 

 

No entendimento de Lopez111, a conciliação visa a pacificação, que 

sociedade deve mudar de comportamento, com o cumprimento voluntário das 

próprias obrigações, ou seja, respeito ao próximo, introduzir uma cultura de 

responsabilidade, a fim de que as partes venham construir soluções para os seus 

conflitos e aceitar as limitações de seus direitos no direito do próximo. 

 

3.2  Características da Mediação  

 

Guilherme112 afirma que a terminologia mediação alcança as 

realidades sociais e econômicas mais díspares. Trata-se de um sistema confidencial 

e voluntário de gestão de litígio a partir do qual os litigantes tem ajuda de um terceiro 

que deve atuar de maneira imparcial e independente, com o propósito de dirimir o 

conflito. 

Na perspectiva de Calou113,  

 
A mediação é procedimento considerado pela doutrina tradicional 
método alternativo de resolução de conflitos. Além disso, a mediação 
ainda demonstra a insatisfação corrente acerca da monopolização do 
alcance da resolução de conflitos pelo judiciário e denúncia a 
necessidade de compreensão de que os tribunais não devem ser os 
únicos recursos de justiça. 
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Segundo Barcellar114 na mediação, há de se ter em mente que as 

partes em conflito a partir dessa concepção geral, ao serem recepcionadas, estarão 

em estado de desequilíbrio, e o desafio do mediador é a de buscar, por meio de 

técnicas, uma mudança comportamental das partes que ajude os interessados a 

perceber e a reagir ao conflito de uma maneira mais eficiente. 

Comenta Calou115, que a mediação ao possibilitar uma dinâmica 

mais ativa dos envolvidos, resolve o problema da parcial falta de uma sentença. 

Antes, somente baseada no argumento de autoridade e na obediência aos ditames 

da lei, a decisão fruto da mediação, tem ainda o fundamento da cooperação dos 

acordantes. As partes são incentivadas a identificar todos os pontos convergentes 

entre eles e não os pontos adversos. Substitui-se a competição do processo 

jurisdicional pela cooperação. 

De acordo com Celant116:  

 
Existem várias visões da mediação, uma delas é como oportunidade 
de transformação da relação entre as partes. A mediação possui a 
capacidade de transformar a personalidade dos sujeitos, e suas 
relações, em conflito e da sociedade em geral. Isso se deve ao seu 
informalismo e consensualismo, a mediação permite que os 
envolvidos definam de forma autônoma os seus problemas e 
objetivos, destacando a importância deles em suas respectivas vidas. 

  

Cita a Doutrinadora Tartuce117, que a mediação permite abordagens 

menos formalistas dos impasses. A combinação constante no ajuste celebrado entre 

os envolvidos poderá ser alvo da roupagem jurídica a ela atribuída por seus 

advogados, que precisarão analisar se, tecnicamente, haveria contrariedades em 

relação ao sistema para cogitar de como seria eventual apreciação técnico-jurídica 

da avença e o melhor caminho para a sua oficialização. 

Cabral118 destaca que o seu emprego pode ser eficiente, para lidar 

com os conflitos em que as questões de cunho emocional, preponderem sobre os 

componentes jurídicos ou estritamente econômicos. Nas demandas que tenham 

repercussão indireta sobre terceiros, demandariam a instauração de diversos 
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processos judiciais para solucioná-las, mas na mediação podem ser objeto de um 

único procedimento. 

Para o Fredie Didier Júnior119: 

 
O medidor exerce um papel um tanto diverso. Cabe a ele servir como 
veículo de comunicação entre os interessados, facilitador do diálogo 
entre eles, auxiliando-os a compreender as questões e os interesses 
em conflito, de modo que eles possam identificar, por si mesmos, 
soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. Na técnica da 
mediação, o mediador não propõe soluções aos interessados. Ela é 
por isso é mais indicada nos casos em que exista uma relação 
anterior e permanente entre os interessados, como nos casos de 
conflitos societários e familiares. A mediação será exitosa quando os 
envolvidos conseguirem construir a soluções negociada do conflito.  

 

Barcellar120 destaca que a mediação nasceu e chegou ao Brasil 

como uma forma extrajudicial de resolução de conflito e as novas legislações criadas 

que versava sobre o assunto, como a Lei de Mediação, Lei nº 13.140/2015 e no 

atual código de processo civil permitem tanto a mediação extrajudicial, como a 

mediação judicial. 

Descreve Tartuce121: 

 
No atual Código de Processo Civil contempla previsão no artigo 165, 
§3º, sobre a atuação do mediador ao atuar preferencialmente nos 
casos em que houver vínculo anterior entre as partes, ele auxiliará os 
interessados a compreender as questões e os interesses em conflito 
de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, 
identificar, por si próprio, soluções consensuais que gerem benefícios 
mútuos. 

 

A mediação possui uma legislação específica, a lei nº 13.140, de 26 

de junho de 2015, chamada de lei da mediação, que regula tal instituto, 

dispondo sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 

controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos. 

Para Barcellar122, no que diz respeito à mediação extrajudicial, ela 

passa a ter seu marco regulatório na lei da mediação e permite que ocorra por opção 

dos interessados em solucionar o conflito pela mediação, independentemente de 

instituições privadas, conselhos, entidades de classe ou associações. Abrindo as 
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oportunidades e opções para a ocorrência de maiores soluções de conflitos sem a 

necessidades de levar ao judiciário.   

No entendimento de Tartuce123, a lei de mediação brasileira 

considera tal meio como a atividade técnica exercida por um terceiro imparcial sem 

poder decisório, podendo ser escolhido ou aceito pelas partes, assim auxiliando e 

estimulando a identificação ou desenvolvendo as soluções consensuais para a 

controvérsia que está em discussão.  

A lei de mediação foi publicada três meses após a edição do Código 

de Processo Civil de 2015 e versa sobre o instituto de forma mais abrangente, 

disciplinando a sua forma extrajudicial, bem como a autocomposição de conflitos. 

Explica Cabral124, que nos eventuais pontos em que são inconciliáveis, deve-se 

entender que a lei de mediação derroga a lei processual civil, por força do critério da 

especialidade, que estabelece os tipos de controversas que podem ser resolvidas 

pela mediação.  

Cita Cabral125 que: 

 
A lei de mediação previu, ainda, outros três princípios: o da isonomia 
entre as partes no art. 2.º, II, da lei nº 13.140/2015, que se explica a 
impossibilidade de conceder tratamento específico a um dos 
envolvidos, em benefício dos demais. O segundo princípio é a busca 
do consenso, explícito no art. 2.º, VI, Lei 13.140/2015, que enuncia 
como proposito principal da mediação o alcance de uma solução 
mutuamente aceitável entre os litigantes e o terceiro princípio da boa-
fé, transcrito no art. 2.º, VIII, da referida lei, que impõe a atuação 
ética, leal e honesta do mediador e de todos os envolvidos no 
procedimento. 

 

Segundo Tartuce126 no art. 20, é descrito que o procedimento de 

mediação será encerrado com a lavratura do seu termo final, quando for celebrado 

acordo ou quando não se justificarem novos esforços para a obtenção de um fim da 

demanda judicial com a solução consensual do conflito. A declaração do mediador 

nesse sentido ou por manifestação de qualquer das partes. O termo final de 

mediação, na hipótese de celebração de acordo, constitui título executivo 

extrajudicial; quando ele é homologado judicialmente, constitui título executivo 
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judicial conforme delimitado na lei da mediação no art. 20, parágrafo único, Lei nº 

13.140/15. 

Como os mediadores e os conciliadores judiciais são reconhecidos 

como auxiliares da justiça, sofrem a incidência dos motivos de impedimento e de 

suspeição atribuídos aos magistrados, descrito no artigo 148, II, do Código de 

Processo Civil. A lei de mediação, no art. 5º, também afirma que se aplicam ao 

mediador as mesmas hipóteses legais de impedimento e suspeição do juiz. 

Vale destacar que, embora a lei de mediação aponte ser a 

informalidade um de seus princípios, como ensina Tartuce127, a lei direciona a 

atuação do mediador ao dispor que, no início da primeira reunião, e sempre que 

julgar necessário, ele deva alertar as partes sobre as regras de confidencialidade 

aplicáveis durante o processo da mediação. 

Tartuce128 aborda sobre o princípio da confidencialidade da 

mediação: 

 
A Lei de Mediação dedicou ainda maior atenção ao sigilo, 
abordando-o em diversos dispositivos. A lei destaca que no início da 
primeira reunião de mediação, e sempre que julgar necessário, o 
mediador deverá alertar as partes sobre as regras de 
confidencialidade aplicáveis ao procedimento. O § 1.º do art. 30 da 
Lei n. 13.140/2015 aponta que o dever de confidencialidade é 
aplicável não só aos participantes da sessão consensual (mediador e 
partes) como também a prepostos, advogados, assessores técnicos 
e outras pessoas de sua confiança que tenham, direta ou 
indiretamente, participado da mediação. 

 

Guerrero129 descreve que a confidencialidade deve ser analisada em 

oposição à publicidade. Dessa maneira, recorremos ao art. 5º, inciso LX, da 

Constituição Federal do Brasil, que estabelece que qualquer restrição à publicidade 

dos atos processuais só é possível se tiver o fito de proteger a intimidade dos 

envolvidos ou se o interesse social o exigir. 

Para Wambier130, o mediador é um agente facilitador do diálogo 

entre as partes. A diferença entre as atividades do conciliador e do mediador, antes 

objeto de muita polêmica por parte dos doutrinadores, está estabelecida no próprio 

Código de Processo Civil, nos §§ 2º e 3º do artigo 165. Assim como no parágrafo 
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único do art. 1º da lei nº13.140/2015 define a mediação, repare que este conceito 

não se contrapõe ao §3º do art. 165 do atual Código de Processo Civil.   

Na perspectiva do doutrinador Antônio Passo Cabral131:  

 
O mediador pode valer-se das técnicas que considerar apropriadas 
para solucionar o conflito, sendo vedada a exteriorização de suas 
opiniões sobre o litígio em discussão. Caso o juiz entenda que a 
mediação é o método mais adequado, caberá também ao mediador 
ao qual for encaminhado a demanda, em fase preparatória certificar 
de que aquele é de fato o melhor meio de resolução do conflito e 
explicar aos envolvidos como funciona o procedimento, com o fim de 
garantir aos evolvidos o engajamento e eficiente participação, 
imprescindíveis à obtenção de resultados satisfatórios no processo 
da mediação. 

 

Barcellar132 traz uma crítica relevante, que há conciliações e 

mediações parciais, que extinguem processos judiciais, matam os processos, por 

acordo, mas não solucionam o conflito, por não ser aplicada a mediação na maneira 

correta. A própria mediação pode versar sobre apenas parte do conflito no artigo 3º, 

§1º, da Lei nº 13.140/2015, chama de lei da mediação. Essa ideia de buscar o 

consenso entre as partes, na mediação, não significa dizer que se deva ter por foco 

o acordo. 

A mediação segundo Braga133, por sua maior complexidade, se 

desdobra em sete etapas: 

 
a) pré-Mediação – primeiro momento de contato das partes com o 
procedimento em que será explicado como ocorrerá o procedimento. 
Parte importante, pois propicia a construção de uma abordagem 
apropriada com as partes que facilitará o nascimento da confiança no 
procedimento; 
b) investigação – inicia-se com uma primeira reunião com o mediador 
que fará de imediato novos esclarecimentos sobre o procedimento e 
tentará conhecer, por intermédio de perguntas para os mediados e 
sua escuta ativa da linguagem verbal e não verbal, toda a complexa 
inter-relação entre as partes. Nessa etapa é fundamental que o 
mediador consiga definir bem a controvérsia, as posições e, 
sobretudo, os interesses e necessidades dos mediados; 
c) criação de opções – o mediador deverá estimular as partes a 
refletirem nas eventuais opções, e quanto maior o número, maiores 
serão as chances de resolver o conflito. Nesse momento deve ser 
firmado um compromisso entre todos de que as ideias trazidas não 
serão objeto de avaliação nem de tomada de decisão, simplesmente 

                                                 
131 CABRAL; CRAMER, 2016, p. 286. 
132 BARCELLAR, 2016, p. 109. 
133 BRAGA NETO, 2004, p. 66-68. 
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um período de tempo em que se estudam os caminhos, que poderão 
ou não ser trilhados; 
d) escolha das opções – o mediador deverá auxiliar as partes para 
que façam a melhor escolha entre as diversas opções e ideias 
trazidas na negociação, sempre tendo como referência seus 
interesses, necessidades, desejos e anseios. Esse auxílio deve ser 
realizado por intermédio de avaliação entre os mediados e não com 
sugestões ou escolha das mesmas pelo mediador; 
e) avaliação das opções – feita a escolha mais apropriada para 
resolução do conflito, é realizada uma projeção para o futuro das 
opções apontadas; 
f) preparação para o acordo – através da construção conjunta do 
termo final de tudo aquilo que os mediados escolheram e 
identificaram como solução que atenda a seus interesses e 
necessidades; 
g) acordo propriamente dito. 

 

A mediação é um procedimento mais longo e detalhado, pois 

envolve a necessidade de saber os pormenores das relações entre as partes, que 

por já possuírem vínculos anteriores muitas vezes possuem outras motivações para 

o conflito. Assim, possui um caminho a ser seguido mais cuidadoso e detalhado, 

pois envolve a necessidade de saber com detalhes das relações entre os 

envolvidos, que por já possuírem vínculos anteriores e muitas vezes possuem outras 

motivações para o conflito. 

  

3.3 Conciliação e Mediação no atual Código de Processo Civil  
 

 

O Código de Processo Civil é o conjunto de regras que regulam a 

prestação da atividade jurisdicional pelo Estado, sendo essa uma das formas 

possíveis de solução de Conflitos.  

Para Almeida134 se faz necessário, regredir e entender os diversos 

métodos de solução de conflitos com clareza para compreender o conteúdo e a 

extensão que se deve atribuir aos artigos do Código de Processo Civil. Com cerca 

de 65 (sessenta e cinco) milhões de processos judiciais em curso, anexo F, o 

Judiciário brasileiro passa por uma crise em que se criou um ciclo vicioso: o 

magistrado, abarrotados de trabalho, tem dificuldade em dedicar-se, com a atenção 

merecida, a casos com a maioria de grande complexidade, vide anexo B.  

                                                 
134 ALMEIDA; PANTOJA; PELAJO, 2016, p. 280. 
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O jurisdicionado, infelizmente, não consegue a prestação 

jurisdicional no tempo e com a qualidade esperada, assim, a sociedade vive um 

profundo sentimento de impunidade. 

Para o doutrinador Guilherme135:  

 

O Código de Processo Civil, que começou sua vigência no ano 
recente ano de 2015, significou grande avanço para a comunidade 
jurídica no Brasil, principalmente um passo importante para a 
sociedade civil, que necessitava de uma norma eficiente que 
disciplinasse as principais alterações sociais e instrumentais 
presenciadas em mais de quatro décadas, desde a instauração do 
Código de Processo Civil de 1973. 

 

Em 2015, com o advento do novo Código de Processo Civil, lei nº 

13.105/2015, a mediação e a conciliação passaram a ser reconhecida 

expressamente no cenário jurídico. Enquanto o Código de Processo Civil de 1973 

não trazia qualquer menção a mediação e pouco sobre a conciliação, o atua CPC, 

se referi à mediação e a conciliação em diversas passagens, somando 39 (trinta e 

nove) ocorrências ao longo da legislação, ressalta Tartuce136. 

Na perspectiva do Antonio Passo Cabral137, 

 

Poder Legislativo tem reiteradamente incentivado a autocomposição, 
com a edição de diversas leis neste sentido. O CPC ratifica e reforça 
essa tendência: a) dedica um capítulo inteiro para regular a 
mediação e a conciliação (arts. 165 a 175); b) estrutura o 
procedimento de modo a pôr a tentativa de autocomposição como 
ato anterior ao oferecimento da defesa pelo réu (arts. 334 e 
695); c) permite a homologação judicial de acordo extrajudicial de 
qualquer natureza (art. 515, III; art. 725, VIII); d) permite que, no 
acordo judicial, seja incluída matéria estranha ao objeto litigioso do 
processo (art. 515, § 2.º); e) permite acordos processuais (sobre o 
processo, não sobre o objeto do litígio) atípicos (art. 190). 

 

Almeida138 descreve que a institucionalização da mediação e da 

conciliação, acontecendo nas dependências dos tribunais já é uma realidade no 

sistema jurídico brasileiro. Além disso, a integração da mediação e conciliação aos 

códigos de processo civil caminha em direção a uma fusão entre a normatização e 

                                                 
135 GUILHERME, 2018, p. 376. 
136 TARTUCE, 2019, p. 283. 
137 CABRAL; CRAMER, 2016, p. 9. 
138 ALMEIDA; PANTOJA; PELAJO, 2016, p. 17.  
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os métodos autocompositivos, tornando importante parte de uma nova era do 

processualismo civil.  

O autorregramento da vontade no processo é permitido, assegurado 

e respeitado, explica o doutrinador Cabral139. O atual CPC é estruturado de maneira 

a estimular a solução do conflito pela via que parecer mais adequada a cada caso, 

não erigindo a jurisdição como necessariamente a melhor opção para eliminar a 

disputa de interesses.  

O vigente Código de Processo Civil trata, por exemplo, da 

autocomposição, regulando a mediação e a conciliação nos arts. 165 a 175, 

inserindo a tentativa de autocomposição como ato anterior à defesa do réu nos arts. 

334 e 695, permitindo, no acordo judicial, a inclusão de matéria estranha ao objeto 

litigioso do processo no art. 515, §2º e admitindo acordos sobre o processo em seu 

art. 190.  

Os meios consensuais, conciliação e mediação, foram explicitados 

como diretriz essencial do Código de Processo Civil, no art. 3.º, § 2.º, traz em sua 

redação que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual 

dos conflitos e no art. 3º, §3º, trazendo a redação que a conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por 

juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive 

no curso do processo judicial.  

Preceitua Tartuce140, que a iniciativa se justifica porque, sendo o 

Poder Judiciário a arena preferencialmente buscada para solucionar conflitos sob o 

prisma contencioso, é importante a explicitação sobre a possibilidade de encontrar 

saídas úteis para os envolvidos com a aplicação de mecanismos consensuais. 

O Código de Processo Civil, o princípio da cooperação, em seu art. 

6º, trazendo o fundamento que os todos os sujeitos do processo devem cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 

Tal fundamento é essencial para os métodos de solução de conflitos 

autocompositivos seja aplicado de forma eficiente, explica Tartuce141, assim a partir 

desse ponto haverá ponderações nos dispositivos mais importantes sobre a 

mediação e conciliação do vigente Código de Processo Civil. 

                                                 
139 CABRAL; CRAMER, 2016, p. 317. 
140 TARTUCE, 2019, p. 290. 
141 Ibidem, p. 230. 
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Cabral142 destaca:  

 

É importante atentar-se ao art. 139, V, do atual CPC, recomendando 
que o magistrado se valha de conciliadores e mediadores para se 
desincumbir do dever de tentar conciliar as partes. Essa disposição é 
razoável e plausível, considerando que o magistrado, ao atuar 
juntamente como conciliador ou mediador e julgador, pode vir a 
constranger ou pressionar as partes nas tratativas da 
autocomposição. Nota-se que, embora não seja recomendável, a 
realização de conciliação ou mediação pelo magistrado não é 
vedada, entendendo-se que tal atividade é decorrência do poder que 
o magistrado exerce no processo.  

 

No vigente Código de Processo Civil, dentre as normas previstas 

que os mediadores e conciliadores são auxiliares da justiça, art. 149143. Já na Seção 

V – Dos conciliadores e mediadores judiciais, entre os arts. 165 a 175, disciplinam 

que os mediadores e os conciliadores, deveram ser regidos pelos princípios 

fundamentais que norteadores de suas funções, previstos no artigo 166 do atual 

CPC, quais sejam: a independência, a imparcialidade, a autonomia da vontade, a 

confidencialidade, a oralidade, a informalidade e a decisão informada. 

Cita o Guerrero144, que no atual o CPC, prevê treinamento para 

aqueles indivíduos que serão responsáveis por mediações e conciliações no art. 165 

e seguintes. Essa iniciativa é louvável, pois a técnica processual e a técnica dos 

MASCs só poderão ser bem aplicadas por indivíduos que efetivamente as conheçam 

e o treinamento adequado. 

Tartuce145 expõem, que no art. 165, § 3º, do vigente CPC, que o 

mediador atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre 

as partes, assim, as auxiliará a compreender as questões e os interesses em 

conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, 

identificar, por si próprios, soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. Na 

conciliação, descrito no art. 165, §2º, do Código de Processo Civil, o conciliador 

poderá sugerir soluções para o litígio, e preferencialmente deverá atuar caso onde 

não houver vínculo entre as partes. 

                                                 
142 CABRAL; CRAMER, 2016, p. 251. 
143 BRASIL, 2016, p. 61. 
144 GUERRERO, 2019, p. 70. 
145 TARTUCE, 2019, p. 257. 
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No entendimento de Diogo Assumpção de Almeida146, o princípio do 

sigilo, a confidencialidade recebe tratamento diferenciado dos outros princípios no 

atual Código de Processo Civil, possuindo dois parágrafos no artigo 166 para 

explicar a sua abrangência. No Artigo 166, §1º, descreve que a confidencialidade 

deve ser estendida a todas as informações produzidas no curso do processo, cujo 

seu conteúdo não poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto por 

expressa deliberação das partes. 

Ainda sobre o sigilo o mesmo artigo em seu §2º, delimita que a 

mediação, razão do dever de sigilosa, inerente às suas atribuições, o conciliador e o 

mediador, assim como os membros de suas equipes, não poderão divulgar ou depor 

acerca de fatos ou elementos oriundos da conciliação ou da mediação. Com esse 

dispositivo expresso em lei, cria-se uma proteção a mais para os mediadores e 

conciliadores, assim como as partes envolvidas no conflito. 

No artigo 167 do CPC147, descreve que se faz necessário a criação 

de múltiplos cadastros de mediadores, conciliadores e câmaras privadas de 

conciliação e mediação. Haverá um cadastro nacional, mantido pelo Conselho 

Nacional de Justiça. Poderão ser criados, ainda, cadastros pelos Tribunais de 

Justiça estaduais e pelos Tribunais Regionais Federais. Por conseguinte, basta que 

seja incluída no cadastro nacional essa informação para que seja prescindível a 

criação de cadastros setoriais em cada tribunal.  

Descreve Almeida148, que no §1º do artigo 167 do vigente Código de 

Processo Civil exige que todos os profissionais que pretendam receber causas por 

livre distribuição devam, obrigatoriamente, ter frequentado curso de capacitação a 

ser ministrado por entidades, seguindo os moldes definidos pelo conselho nacional 

de justiça juntamente com o ministério da justiça. Assim, sendo requisito obrigatório 

dos conciliadores e mediadores a qualificação e capacitação.  

Tartuce 149 destaca que no art. 167, §4º do CPC/2015, determina 

que os tribunais classifiquem e publiquem os dados sobre a atuação dos mediadores 

e conciliadores judiciais. A proposta visa dar conhecimento da atuação à população, 

permitir o atendimento de fins estatísticos e também a avaliação dos meios 

                                                 
146 ALMEIDA; PANTOJA; PELAJO, 2016, p. 111. 
147 BRASIL, 2016, p. 64.  
148 ALMEIDA; PANTOJA; PELAJO, 2016, p. 160. 
149 TARTUCE, 2019, p. 325. 
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consensuais e de seus condutores, nas câmaras privadas de conciliação/mediação, 

conciliadores e mediadores. 

No §5.º do artigo 167 do CPC/2015, traz disposição delimitando a 

atuação do mediador e conciliador, ao proibir o profissional de atuar como advogado 

junto ao juízo onde exerce as suas funções como mediador ou conciliador. Isso 

porque, aquele profissional já possui certa proximidade com o órgão jurisdicional. 

A criação de cadastros setoriais em cada tribunal é dispensável que 

o próprio novo diploma deixa clara a facultatividade de sua criação no §6º do artigo 

167, ficando a iniciativa a cargo de cada tribunal. 

Dispõe o art. 168 do CPC que as partes podem escolher, de comum 

acordo, o mediador, conciliador ou a câmara privada de conciliação e de mediação; 

o facilitador escolhido poderá ou não estar cadastrado junto ao tribunal. Se não 

houver acordo para a escolha do mediador, haverá distribuição entre aqueles 

cadastrados no registro do tribunal, observada a respectiva formação, assim explica 

a doutrinadora Fenanda Tartuce150. 

Comenta Fredie Didier Junior151, em seu caput do artigo 169, dispõe 

que cada tribunal elaborará uma tabela fixando os honorários dos mediadores e 

conciliadores, seguindo os critérios a serem fixados pelo Conselho Nacional de 

Justiça. Ainda no artigo 169, mas no §1º, do atual CPC, é autorizada que a 

mediação e a conciliação sejam desenvolvidas como trabalho voluntário.  

Com razão, o mesmo dispositivo legal ressalta que devem os 

mediadores e conciliadores preencher os requisitos legais. Solução diversa acabaria 

por criar profissionais de segunda categoria, autorizando a prestação insatisfatória 

de tais serviços, apenas por se tratar de trabalho voluntário, o que prejudicaria as 

partes envolvidas e o próprio instituto da mediação e da conciliação. 

Segundo Barcellar152 nos ensina:  

 

O atual Código de Processo Civil e a lei de mediação trazem 
significativas alterações que ampliarão ainda mais a aplicação dos 
métodos consensuais de solução de conflitos. No artigo 174 do CPC 
e no art. 32 da lei da mediação, dispõem sobre a criação de câmaras 
de mediação e conciliação para prevenção e resolução administrativa 
de conflitos no âmbito da administração pública pela União, pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, uma novidade e 

                                                 
150 TARTUCE, 2019, p. 325-329. 
151 DIDIER JR., 2016, p. 269. 
152 BARCELLAR, 2016, p. 23. 
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que atualmente tem pouca efetividade, porém está em muita 
evidência. 

 

Na perspectiva de Diogo Assumpção de Almeida153, é possível 

afirmar que o atual sistema processual, ao estabelecer, em seu artigo 334, §11, do 

CPC, que a autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por 

sentença, permite uma da independência parcial da mediação, uma vez que os 

acordos obtidos deverão passar pelos olhares do juiz. Destaca-se que o acordo é 

uma construção das partes e que a independência do mediador não se relaciona 

com o resultado, mas com o método e a prática da mediação. A exigência de 

homologação subordina a autonomia e a independência das partes à análise do juiz, 

mas não a independência do mediador em si. 

Na art. 334154 do vigente CPC, em seu caput, estabelece que, entre 

a citação do réu e a realização da audiência de conciliação ou mediação, deve haver 

um intervalo mínimo de vinte dias, tempo, segundo a lei, suficiente para o 

demandado preparar-se para a audiência. Não sendo observado o prazo de espera, 

e desde que tenha havido prejuízo, tem-se de designar nova data para a audiência, 

intimando novamente as partes. 

É necessário que a legislação fique atenta a era digital e devido 

dimensões continentais do País, o CPC/2015 autoriza a realização da audiência de 

conciliação ou de mediação por meio eletrônico, descrito em seu art. 334, §7º.  A 

disciplina e a regulamentação da audiência por videoconferência poderão ficar a 

cargo dos tribunais, no âmbito da respectiva jurisdição, observadas as 

peculiaridades de cada esfera judicial. 

Almeida155 destaca que no §4º do artigo 695 do CPC prevê que na 

audiência, as partes deverão estarem acompanhadas de seus advogados ou de 

defensores públicos. A participação dos advogados ou defensores públicos na 

mediação pode proporcionar as partes envolvidas um encaminhamento 

especialmente eficaz e efetivo ao conflito antes experimentado. O atual CPC dá o 

primeiro passo rumo à disseminação da cultura da mediação e conciliação, o que 

mostra-se de extrema relevância. A forma como esse instituto será recebido e 

tratado pelos operadores do direito ainda é incerto, mas promissora. 

                                                 
153 ALMEIDA; PANTOJA; PELAJO, 2016, p. 128. 
154 BRASIL, 2016, p. 87. 
155 ALMEIDA; PANTOJA; PELAJO, op. cit., p. 236. 



52 
 

4 LEGISLAÇÃO E CONSIDERAÇÕES PERTINENTES A CONCILIAÇÃO E 
MEDIAÇÃO   
 

4.1 Resolução 125 de 2010 do CNJ 

 

Em relação à busca de meios que sanem efetivamente as 

controvérsias, é inegável a evolução normativa no cenário brasileiro se deu com a 

Resolução nº 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, normativo com 

importante papel desde que instituiu da política judiciária nacional de tratamento 

adequado de conflitos, criando melhores bases para o desenvolvimento da 

conciliação e da mediação no âmbito judiciário, preceitua Tartuce156. 

A criação da Resolução nº 125/2010 do CNJ foi decorrente da 

necessidade de se estimular, apoiar, difundir e o aprimoramento de práticas já 

adotadas pelos tribunais de métodos de solução de conflitos.  

Desde a década de 1990, houve estímulos na legislação processual 

à autocomposição, acompanhada na década seguinte de diversos projetos piloto 

nos mais diversos campos da autocomposição, como a mediação civil, mediação 

comunitária, mediação vítima/ofensor, conciliação previdenciária, conciliação em 

desapropriações, entre muitos outros, bem como práticas autocompositivas 

inominadas como oficinas para dependentes químicos, grupos de apoio e oficinas 

para prevenção de violência doméstica, oficinas de habilidades emocionais para 

divorciandos, oficinas de prevenção de sobreendividamento, entre outras157. 

Para a doutrinadora Fernanda Tartuce158, 

 
A concretização centralizada dessa tendência de regrar a 
autocomposição judicial despontou no advento da Resolução n. 
125/2010 do CNJ; tal ato normativo passou a reconhecer que a 
política de tratamento adequado de conflitos é uma pauta pública, 
devotando maior atenção à conciliação e à mediação.  

 

A resolução do CNJ nº 125/2010, possui como fundamento o direito 

de acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da atual Constituição Federal do 

                                                 
156 TARTUCE, 2019, p. 11. 
157 BRASIL. [2015]. Conselho Nacional de Justiça. Guia de Conciliação e Mediação Judicial: orientação para 

instalação de CEJUSC. Brasília/DF: Conselho Nacional de Justiça, 2015. Disponível em: 

https://www.cnj.jus.br/files/conteudo/destaques/arquivo/2015/06/1818cc2847ca50273fd110eafdb8ed05.pdf. 

Acesso em: 01 jul. 2019.  p. 11. 
158 TARTUCE, op. cit., p. 286. 



53 
 

Brasil, que além de significar acesso formal perante os órgãos judiciários, implica 

também um acesso à ordem jurídica justa, explica João Henrique Pickcius Celant159 

em seu trabalho. 

André Gomma Azevedo160 destaca:  

 
No art. 1.º da Resolução nº 125/2010 instituiu a política judiciária 
nacional de tratamento de conflito de interesse, com o objetivo de 
assegurar a todos o direito a solução do conflito por meios 
adequados, deixando claro que incumbe ao poder judiciário, além da 
solução por meio de uma sentença, oferecer outros mecanismos de 
soluções de controvérsias, em especial os chamados meios 
consensuais, como a mediação e a conciliação, bem assim prestar 
atendimento e orientação ao cidadão sobre esses métodos, suas 
principais vantagens.  

 

Luiz Rodrigues Wambier161 destacou que caso fosse 

adequadamente implementada essa resolução, ocorreria uma transformação 

revolucionária em termos de natureza, quantidade e qualidade dos serviços 

judiciários, com o estabelecimento de filtro importante da litigiosidade, com o 

atendimento mais facilitado dos jurisdicionados em seus problemas jurídicos e 

conflitos de interesses e com maior índice de pacificação das partes em conflito, e 

não apenas da solução de conflitos, isso tudo se traduzindo em redução de carga 

dos serviços do judiciário e maior celeridade das prestações jurisdicionais. 

A Resolução nº 125/2010 do CNJ busca que os magistrados e 

tribunais abordem questões como solucionadores de problemas ou como efetivos 

pacificadores, a pergunta do judiciário deve deixar de ser como devo sentenciar em 

tempo hábil, mas sim como devo abordar essa questão para que os interesses que 

estão sendo pleiteados sejam realizados de modo mais eficiente, com maior 

satisfação do jurisdicionado e no menor prazo. A resolução em questão busca 

implantar à cultura da pacificação social que, por sua vez, nos remete aos métodos 

de solução de conflito como a mediação e a conciliação162. 

Reconheceu tamanha importância a tais fatores, a Resolução nº 

125/2010 do CNJ, que os contemplou como princípios da mediação e da conciliação 

judiciais. Buscando assim a humanização da justiça e empoderamento identificado 

como o dever de estimular os interessados a aprenderem a melhor resolverem seus 

                                                 
159 CELANT, 2015, p. 86. 
160 AZEVEDO, 2013, p. 21. 
161 WAMBIER, 2016, p. 388-389. 
162 AZEVEDO, op. cit., p. 31. 
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conflitos futuros em função da experiência de justiça vivenciada na autocomposição, 

enquanto o reconhecimento é referido como validação, dever de estimular os 

interessados perceberem-se reciprocamente como serem humanos merecedores de 

atenção e respeito. 

Merece destaque o apontamento de outra diretriz intensamente 

relacionada à autonomia pelo princípio da decisão informada, é dever do facilitador 

da comunicação manter o jurisdicionado plenamente ciente quanto aos seus direitos 

e ao contexto fático no qual está inserido, assim traz as partes dos conflitos mais 

presentes ao poder judiciário, trazendo assim a dignidade para aqueles que 

procuram o judiciário.    

Azevedo163 descreve:  

 
As perspectivas metodológicas da administração da justiça refletem 
uma crescente tendência de se observar o operador do direito como 
um pacificador, mesmo em processos heterocompositivos, pois 
passa a existir a preocupação com o meio mais eficiente de compor 
certa disputa na medida em que esta escolha passa a refletir a 
própria efetividade do sistema de resolução de conflitos. A 
composição de conflitos sob luz do Estado, impõe um ônus 
específico ao magistrado que deverá acompanhar e fiscalizar seus 
auxiliares. 

 

A Resolução nº 125/2010 do CNJ foi atualizada em março de 2016 

visando adequar a política judiciária nacional de tratamento adequado dos conflitos 

de interesses no âmbito do poder judiciário à lei de mediação e ao Código de 

Processo Civil de 2015. Entre as inovações introduzidas, esta emenda criou o 

Cadastro Nacional de Mediadores Judiciais e Conciliadores (CNMJC), para apoiar 

tribunais na organização de mediadores e facilitadores.  

O Cadastro Nacional de Mediadores Judiciais e Conciliadores 

facilitou também para as partes a escolha de mediadores na medida em que criou a 

oportunidade de seleção do mediador com base no histórico de avaliações de 

satisfação das partes e advogados com o mediador. O Cadastro Nacional de 

Mediadores Judiciais e Conciliadores, também indica qual a expectativa de 

remuneração por parte do mediador. Assim, as avaliações que outras partes e 

advogados fizerem da prestação de serviço de mediação estará disponível para 

consulta de futuros usuários servindo de estímulo para que o trabalho dos 

                                                 
163 AZEVEDO, 2013, p. 41. 
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mediadores e conciliadores seja cada vez melhor e, consequentemente, melhor 

avaliado164. 

 

4.2 Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC  
 

A porta de entrada da humanização é o Centros Judiciários de 

Solução de Conflitos e Cidadania, unidade judiciária que, por meio de técnicas de 

mediação e conciliação possibilitam a aproximação entre a justiça e o cidadão. Por 

meio de um contato mais humanizado com o judiciário e utilização da mediação e 

conciliação, a população será paulatinamente educada nessa nova cultura da 

pacificação social. 

Nesse sentido, o Conselho Nacional de Justiça criou e passou a 

gerir a denominada política judiciária nacional de tratamento dos conflitos de 

interesses com o escopo de garantir a todos a utilização de meios adequados de 

solução de controvérsias com o oferecimento de métodos de solução de 

controvérsias, como a mediação e a conciliação, e também orientar ao cidadão a 

respeito de conciliação ou mediação por meio dos CEJUSCs, assim efetivamente 

busca alcançar as políticas pública de solução de conflitos consensuais, explica 

Guerrero165. 

Cita a Tartuce166 que  

 
A mediação e conciliação judicial foi objeto de regramento no 
CPC/2015 e na lei de mediação em diversos dispositivos. Todos 
esses regramentos obedeceram o que está delimitado na Resolução 
nº 125/2010 do CNJ, no art. 8º estipulou aos Tribunais o dever de 
criar Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania 
(“Centros” ou “CEJUSCS”) para atender aos Juízos, Juizados ou 
Varas com competência nas áreas cível, fazendária, previdenciária e 
de família, assim como aos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e 
Fazendários. 

 

Ressalta André Gomma Azevedo167, que o art. 8º da Resolução em 

comento cria os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSCS) com o objetivo principal de realizar as sessões de conciliação e 

mediação do tribunal. Certamente, todas as conciliações e mediação pré-

                                                 
164 BRASIL, 2016, p. 43.  
165 GUERRERO, 2019, p. 116. 
166 TARTUCE, 2019, p. 321. 
167 AZEVEDO, 2013, p. 14. 
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processuais são de responsabilidade do Centro, uma vez que ainda não houve 

distribuição para varas. Todavia, mesmo demandas já distribuídas podem ser 

encaminhadas para os CEJUSCs com o objetivo de apoiar os Juízos, Juizados e 

Varas nas suas conciliações e mediações. 

Cabral168 comenta sobre a integração do CPC e da resolução nº 125 

do CNJ sobre os CEJUSCs;  

 

Quanto à sua composição (art. 165, § 1.º), os centros devem contar 
com um juiz coordenador e um adjunto, responsáveis pela 
administração, homologação de acordos e supervisão dos serviços 
(art. 9.º, Resolução 125/2010, CNJ), além de um quadro de 
conciliadores e mediadores devidamente capacitados, 
preferencialmente servidores com dedicação exclusiva (art. 9.º, § 2.º, 
Resolução 125/2010, CNJ). Os centros devem organizar-se em 
áreas temáticas (juizados especiais, família, precatórios, empresarial, 
dentre outros), sendo ainda desejável que ofereçam também outros 
meios de resolução de conflitos, como verdadeiros órgãos de 
“múltiplas portas” para o acesso à justiça. 

 
Explica Barcellar169, que os CEJUSCs, sob a coordenação de um 

juiz de direito designado pelo respectivo tribunal, são os braços operacional no 

tratamento adequado dos conflitos e deverão ser instalados nos locais onde exista 

mais de um juízo, Juizado Especial ou Vara com competências nas áreas cível, 

fazendária, previdenciária ou de família. 

A capacitação específica de juízes e serventuários da justiça para 

atuarem no CEJUSC é indispensável, pois o sucesso dele depende da correta 

explicação em relação aos métodos de solução de conflitos disponíveis judicial e 

extrajudiciais: conciliação e mediação, o que possibilitará a escolha do mais 

adequado pelas partes e o caso envolvido. 

É necessário destacar que os CEJUSCs somente poderão ser 

reconhecidos como unidades aprovadas pelo Nupemec (Núcleo Permanente de 

Métodos Consensuais de Solução de Conflitos), se tiverem seus serviços 

certificados pelo mencionado colegiado. Vale dizer, a autorização para 

funcionamento, nos moldes do que preconiza o CNJ e em conformidade com a 

legislação federal, depende da prévia certificação de cada CEJUSC, no tocante à 

adequação dos serviços que vem prestando ou que pretende prestar à população, 

                                                 
168 CABRAL; CRAMER, 2016, p. 285. 
169 BARCELLAR, 2016, p. 73. 
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pelo Nupemec, monocraticamente, com posterior submissão para análise de 

eventual referendo pelo colegiado170. 

 

4.3 Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos –
NUPEMEC 

 

Grinover171 explica que no art. 7º da Resolução 125/2010 do CNJ, 

determina a criação do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de 

Conflitos (Nupemec) com o objetivo principal de que esse órgão, composto por 

magistrados da ativa ou aposentados e servidores, desenvolva a política judiciária 

nacional de tratamento dos conflitos. Para contextualizar o propósito do Nupemec 

em treinamentos utiliza-se informalmente a expressão cérebro autocompositivo do 

tribunal, pois a esse núcleo compete promover a capacitação de magistrados e 

servidores que participarão do processo autocompositivo, bem como capacitar 

mediadores e conciliadores. 

Barcellar172 expõem a seguinte opinião, 

 
Com essa proposta, é que adveio na Resolução nº 125/2010 a 
determinação dirigida aos tribunais de criar Núcleos Permanentes de 
Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (art. 7º) e Centros 
Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (art. 8º), 
denominação que com pequenas alterações, é utilizada na Lei de 
Mediação e no atual Código de Processo Civil ao determinarem a 
criação de Centros Judiciários de Solução Consensual de Conflitos 
(art. 24 da Lei d Mediação e art. 165 do CPC/2015), que apenas 
acrescentaram a expressão “Consensual” à denominação originaria 
do Conselho Nacional de Justiça e excluíram a expressão 
“Cidadania”.  

 

Importante registrar, que o Nupemec é colegiado deliberativo, jamais 

executivo. Diversamente, os CEJUSCs são unidades judiciárias responsáveis pela 

execução das deliberações provenientes do Nupemec. 

Segundo o Guia de Conciliação e Mediação Judicial173, na qualidade 

de gestores da política judiciária de tratamento adequado dos conflitos de interesses 

de que trata a Resolução nº 125/2010 do CNJ, no âmbito do poder judiciário, 

                                                 
170 PARANÁ. TJPR - Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. CEJUSC: paz e cidadania. Disponível em: 

https://www.tjpr.jus.br/cejusc. Acesso em: 17 ago. 2019. 
171 GRINOVER, 2008, p. 14. 
172 BARCELLAR, 2016, p. 71. 
173 BRASIL, 2015, p. 49. 
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possuem como principais atribuições dos Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec):  

 

I – Desenvolver a Política Judiciária de tratamento adequado dos 
conflitos de interesses estabelecida na Resolução 125 do CNJ.  
II – Planejar, implementar, manter e aperfeiçoar as ações voltadas ao 
cumprimento da política de solução de conflitos no Poder Judiciário e 
suas metas.  
III – Atuar na interlocução com o CNJ, com outros tribunais e com os 
órgãos integrantes da rede mencionada nos arts. 5º e 6º da 
Resolução 125 do CNJ.  
IV – Instalar Centrais e Centros Judiciários de Solução de Conflitos e 
Cidadania que concentrarão a realização das sessões de conciliação 
e mediação.  
V – Promover a capacitação, treinamento e atualização permanente 
de Magistrados, Servidores, Conciliadores e Mediadores nos 
métodos consensuais de solução de conflitos, incentivando a 
realização de cursos e seminários sobre o tema.  
VI – Promover e incentivar a realização de cursos para disseminar a 
cultura de pacificação social sobre mediação, conciliação e outros 
métodos consensuais de solução de conflitos, para outros segmentos 
sociais.  
VII – Na hipótese de conciliadores e mediadores que atuem em seus 
serviços como voluntários, criar e manter cadastro, de forma a 
regulamentar o processo de inscrição e de desligamento.  
VIII – Propor à Presidência do Tribunal de Justiça a regulamentação, 
se for o caso, da remuneração de Conciliadores e Mediadores, nos 
termos da Legislação específica.  
IX – Firmar convênios e parcerias com entes públicos e privados 
para atender aos fins da Resolução 125.  
X - Criar e manter banco de dados sobre as atividades de cada 
CEJUSC.  
XI - Elaborar o seu Regimento Interno.  
XII - Implantar Centros Judiciários de Solução de Conflitos e 
Cidadania nos locais onde exista mais de um Juízo, Juizado ou Vara 
com pelo menos uma das competências referidas na Resolução 125. 

 

Ressalta a autora Tartuce174, que como o provimento não exige que 

o mediador seja graduado há pelo menos dois anos em curso de ensino superior, 

essa grande restrição, que contradiz as bases constitutivas da mediação, não é 

aplicável aos cartórios, mesmo sob a supervisão dos Tribunais Estaduais, devem ser 

entendidos como câmaras privadas no desenvolvimento dos meios consensuais. 

Pelo Provimento nº 67/2018 do CNJ, a adesão das serventias 

extrajudiciais ao desempenho de atividades consensuais é ser facultativa e o 

processo de autorização deverá ser regulamentado pelos Núcleos Permanentes de 

                                                 
174 TARTUCE, 2019, p. 318. 
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Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) e pelas corregedorias de 

justiça dos estados. 

O Tribunal de Justiça do Paraná175 possui, desde 2011, um atuante 

Nupemec, responsável pela elaboração dos planos, programas, projetos e ações 

referentes às políticas de autocomposição e cidadania do poder judiciário do Paraná. 

O ato que instituiu o Nupemec/PR foi a Resolução nº 13, de 15 de agosto de 2011, 

do órgão especial do TJ/PR. 

 

4.4 Dificuldades e Desafios dos Métodos de Solução de Conflitos no Brasil 
 

 
As falhas do sistema judiciário devem servir de aprendizado ao seu 

constante aperfeiçoamento e ao trabalho cooperativo para solução adequada fora do 

sistema por meio da desjudicialização e humanização do judiciário, explica 

Barcellar176. Se os cidadãos, no exercício de seu direito de ação, continuam 

procurando o poder judiciário para resolver seus conflitos, é preciso potencializar 

isso de forma construtiva para descobrir a energia necessária ao encontro de 

soluções mais criativas e adequadas para cada conflito. 

A criação de ambientes não adversárias de resolução de disputas 

consiste em um dos maiores desafios para esta política pública e para o próprio 

poder judiciário. Isto porque esta mudança envolve uma mudança de cultura de toda 

sociedade, mudança que começa a ser percebida, como vemos no anexo A.  

A cultura, para ser alterada, demanda amplo conhecimento do 

comportamento humano, no nosso caso a estrutura e vicissitudes do Poder 

Judiciário e seus operadores também pode ser englobado, bem como a criação de 

estímulos para a mudança de cultura. Naturalmente, nova atualização de 

procedimentos somente terá adesão se o novo sistema oferecer algo que o antigo 

não possuía. A mudança de perspectiva aplica-se praticamente a todas as relações 

conflituosas apresentadas no poder judiciário e requer treinamento com o intuito de 

otimização dos resultados dos processos de resolução de conflitos177. 

O Poder Judiciário é indispensável para resolver problemas 

essenciais, em que ele é verdadeiramente o mais adequado, e será́ mais eficiente 

                                                 
175 PARANÁ, 2019. 
176 BARCELLAR, 2016, p. 66. 
177 BRASIL, 2015, p. 10. 
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quando de forma integrada buscar seu funcionamento em harmonia com soluções 

coexistentes complementares, como as extrajudiciais, exemplo a arbitragem, a 

conciliação e a mediação. 

O ensino jurídico brasileiro por muito tempo não se preocupou em 

ensejar oportunidades de estudos profundos sobre meios diferenciados de compor 

conflitos. Tal assertiva é comprovada pela análise curricular de muitos cursos de 

Direito, que não contava o estudioso do Direito com a disponibilização de 

conhecimentos detalhados sobre técnicas variadas de encaminhamento de conflitos, 

o que por certo colaborou para a manutenção do paradigma da prestação 

jurisdicional estatal como preferível apesar de todas as suas dificuldades e 

limitações, no entendimento de João Henrique Pickcius Celant 178. 

Ensina Tartuce179  

 
O profissional do direito não costuma contar, em seu panorama de 
formação, com a habilitação para considerar meios consensuais, 
sendo seu estudo orientado para a abordagem conflituosa na maior 
parte do tempo. Assim, geralmente não tem consciência nem 
conhecimento sobre como mediar conflitos, o que tende a dificultar 
sua adesão e gerar desconfianças sobre a adequação de técnicas 
negociais. Esse panorama tem mudado, diversos cursos de 
graduação em Direito tem incrementado em sua grade curricular 
sessões de mediação e conciliação por meio de seus Núcleos de 
Prática Jurídica.  

 

No poder judiciário brasileiro a remuneração de mediadores e 

conciliadores é um tema polêmico, sendo objeto de formatos variados de concepção 

e aplicação, afirma Tartuce180. O tema precisa ser bem tratado, afinal, sendo 

conciliadores e mediadores reconhecidos como auxiliares da justiça no novo sistema 

normativo, é necessário que eles possam desenvolver uma identidade e 

experiências profissional. Para tanto, o estabelecimento da remuneração é um 

elemento fundamental, o que até o momento se torna muito obscuro por não haver 

uma padronização de remuneração. 

O Código de Processo Civil, reconhece a possibilidade de os 

tribunais optarem por estruturar quadro próprio de conciliadores e mediadores a ser 

preenchido por concurso público de provas e títulos, sendo observadas as 

disposições do CPC. Alguns tribunais já optaram por esse sistema de seleção, com 
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179 TARTUCE, 2019, p. 100. 
180 Ibidem, p. 307. 
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isso busca a real profissionalização do mediador e conciliador no poder judiciário. 

Embora na maior parte do Brasil não haja tradição de concursos para conciliadores e 

mediadores, sendo mais comum a utilização de profissionais de áreas diversas sem 

vínculo empregatício com os tribunais, a opção poderá ser livremente exercida. 

Na perpectiva da doutrinadora Marcelo Ribeiro181, 

 
A nova legislação pode inegavelmente colaborar com a redução do 
trâmite entre o pedido e a decisão, mas não poderá, sob nenhuma 
hipótese, satisfazer às expectativas sócias de celeridade, pois temos 
todos uma compreensão peculiar do que seja adequado, e por 
muitas vezes o próprio modelo constitucional de processo 
demandará, em prol das garantias do contraditório, ampla defesa e 
mesmo do processo legal devido, um lapso temporal incompatível 
com os anseios das partes envolvidas. 

 

Constitui dever do advogado, segundo o Código de Ética da OAB, 

estimular a adoção de meios consensuais entre os litigantes, prevenindo, sempre 

que possível, a instauração de litígios. Como destacado por Fernanda Tartuce182, 

para otimizar a eficiência dos meios consensuais, a participação do advogado pode 

ser valiosa, o incentivo à adoção de tal meio pelo cliente e a presença na sessão 

propiciará aos envolvidos contar com um profissional habilitado a orientar, sanar 

dúvidas, conferir a viabilidade de pactos e alertar quanto a elementos úteis à sua 

exequibilidade.  

Além disso, na tradição brasileira de conciliações judiciais é comum 

a definição de que cada parte arcará com os honorários advocatícios, o que acaba 

reduzindo o quantum esperado pelo advogado em termos de ganho com a 

demanda. 

Em termos de verba honorária, vale destacar previsão do Código de 

Ética da OAB183, em seu art. 48 § 5.º, descreve que é vedada, em qualquer hipótese, 

a diminuição dos honorários contratados em decorrência da solução do litígio por 

qualquer mecanismo adequado de solução extrajudicial.  

Nesse contexto, muitas vezes os advogados são recebidos por 

mediadores que desconsideram os interesses desses profissionais e se orientam 

apenas para a meta de buscar concluir o processo por meio de um acordo. 
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182 TARTUCE, 2019, p. 110. 
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Naturalmente, nessas circunstâncias, os advogados tendem a se posicionar de 

forma contrária à mediação184.  

Exemplificativamente, se um advogado ouvir do mediador que não 

pode participar da mediação porque esse processo depende apenas das partes ou 

que advogados em mediações devem permanecer calados, a tendência de um 

diligente advogado consiste precisamente em se colocar em choque com o mediador 

com o intuito de efetivamente desempenhar um bom trabalho e ser reconhecido 

como um bom profissional, explica Azevedo185. Naturalmente se um advogado busca 

ser visto como diligente profissional, este não aceitará participar de uma conciliação 

ou mediação e permanecer calado por todo tempo. Isso seguramente faria com que 

seu cliente imaginasse que seu advogado não estaria atuando de forma diligente. 

Ainda Azevedo186 relata que: 

 
Um dos maiores desafios do mediador consiste em desarmar 
as partes de suas defesas e acusações, e buscar cooperação 
na busca de soluções práticas. Assim, apresentam-se a seguir 
algumas ferramentas para estimular as partes a construir o 
entendimento recíproco. Em suma, os tempos atuais requerem 
juristas de completude teórica e prática, como são os autores, 
que enfrentam os desafios do século XXI, de maneira a nos 
deixar como legado uma ponte para o presente e como missão 
a construção do porvir. 

 

Destaca Trícia Navarro Cabral citado por Malaquias 187 ser ideal, 

para manter uma padronização nacional, que todos os tribunais regulem de forma 

semelhante a matéria, “ainda que observadas as peculiaridades de cada estado ou 

região, assegurando a implementação de uma política institucional uniforme. 

É preciso avaliar se os serviços prestados pelos CEJUSCs estão 

adequados, se os mediadores e conciliadores estão atuando com qualidade, se os 

acordos estão provocando mudanças nas práticas e instituições etc. Não se trata de 

monitorar para impor responsabilidades ou para punir, mas para aprimorar as 

práticas consensuais, daí a importância da avaliação, com o devido amparo em 

estatísticas que meçam a qualidade dos serviços prestados.  

                                                 
184 BRASIL, 2015, p. 255. 
185 AZEVEDO, 2013, p. 168. 
186 Ibidem. 
187 MALAQUIAS, 2016, p. 56. 
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Na alteração promovida pela Emenda nº 2/2016 à Resolução nº 

125/2010, enfatizou-se a necessidade do acompanhamento contínuo da política, 

estabelecendo caber ao CNJ; monitorar, inclusive por meio do departamento de 

pesquisas judiciárias, a instalação dos centros judiciários de solução de conflitos e 

cidadania, o seu adequado funcionamento, a avaliação da capacitação e 

treinamento dos mediadores/conciliadores, orientando e dando apoio às localidades 

que estiverem enfrentando dificuldades na efetivação da política judiciária nacional 

instituída por esta Resolução188. 

O desafio, assim, está em atingir o grande público, de modo que a 

sociedade conheça melhor outras formas de solução de conflitos diferentes da 

sentença judicial, o que passa pela edição de cartilhas explicativas, divulgação de 

notícias e reportagens na mídia; ampliação dos setores de cidadania dos CEJUSCs, 

dentre outras iniciativas que sejam também comunitárias e não apenas 

institucionais189. 
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5 CONCLUSÃO 

 

De acordo com as análises feitas no presente trabalho, é importante 

que sejam ressaltadas algumas considerações obtidas pelo estudo da temática 

abordada sobre a conciliação e mediação no vigente código de processo civil, como 

meios alternativos de autocomposição de tratamento de conflitos. 

É notório o esforço do judiciário brasileiro na promoção dos meios 

consensuais de resolução de disputas, tendência essa fortalecida pelas políticas 

públicas estimuladas pela Constituição Federal do Brasil de 1988, Resolução nº 

125/2010 do CNJ, pelo atual Código de Processo Civil e pela lei de mediação, como 

já discutido neste trabalho. 

Por intermédio da resolução nº CNJ 125/2010, foram criados os 

Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs) e os Núcleos 

Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC), que 

visam fortalecer e estruturar unidades destinadas ao atendimento dos casos de 

conciliação. 

Há uma transformação revolucionária no poder judiciário brasileiro 

em termos de qualidade e quantidade dos serviços judiciários. Com o maior e 

esforções e índice de pacificação das partes em conflito é com toda certeza, a 

profunda transformação do nosso país que substituirá busca por uma sentença, por 

uma busca na pacificação dos conflitos. Isso já tem ocorrido principalmente em 

razão dos trabalhos realizados nos tribunais junto com os conciliadores e 

mediadores capacitados. 

Diante dessa mudança, necessária, de cultura para a solução de 

conflitos pela mediação e conciliação, tem por objetivo estimular maior compreensão 

recíproca, humanização dos conflitos, manutenção da relação social e, por 

consequência, maior realização pessoal entre os envolvidos. 

Posto indiscutivelmente importante, a autocomposição não deve ser 

vista como uma forma de diminuição do número de causas que tramitam no 

judiciário ou como técnica de aceleração dos processos. São outros os valores 

subjacentes às políticas públicas do tratamento adequado dos conflitos dos conflitos 

jurídicos: incentivo à participação do indivíduo a elaboração da norma jurídica que 

regulará o seu caso e o respeito a sua liberdade, concretizada no direito ao 

autorregramento.  
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A conciliação não pode e não deve ser prioritariamente vista como 

forma de desafogar o poder judiciário. Ela é desejável essencialmente porque é mais 

construtiva. O desafogo vem como consequência, e não como a meta principal. Essa 

constatação é importante: um enfoque distorcido do problema pode levar a resultado 

indesejados. Vista como instrumento de administração da máquina judiciária, a 

conciliação e a mediação passam a ser uma preocupação com estatística. Sua 

recusa pelas partes – direito mais do que legitimo – passa a ser vista como uma 

espécie de descumprimento de um dever cívico e, no processo, pode fazer com que 

se tome como inimigo do Estado aquele que não está disposto a abrir mão de parte 

do que entender ser seu direito190.   

Cabe ressaltar que a utilização destes métodos alternativos de 

resolução de conflito, mostra-se benéfica às partes envolvidas nos conflitos, uma vez 

que estes serão resolvidos de forma mais célere, consensual, econômica, além é 

claro de forma mais confiável, pois são as próprias partes que escolhem o 

procedimento que irá lhes ajudar, e sobretudo a solução do litígio, reafirmando sua 

autonomia e responsabilidade. E conforme no anexo A, conseguimos observar que o 

índice de conciliação tem se mantido constante, mas com bons número por se tratar 

de algo relativamente novo no Poder Judiciário.  

Almeja-se àquilo que sonharam todos os homens, uma nova 

sociedade de paz em que a alteridade e empatia prevaleçam às guerras e 

explorações. Para isso, que se firme compromisso de jamais abandonar a ética e a 

lógica do amor e da fraternidade na execução de qualquer ação ou de qualquer 

discurso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
190 DIDIER JR., 2016, p. 280. 
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ANEXO A - Série histórica do índice de conciliação 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2019a, p. 142. 
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ANEXO B - Quantidade de processo por magistrado 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

Fonte: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2019a, p. 111. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

ANEXO C - Indice de conciliação da justiça estadual 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fonte: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2019a, p. 144. 
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ANEXO D - Porcentagem de conciliação nos processos de conhecimento 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2019a, p. 144. 
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ANEXO E - Tempo médio do processo baixado no poder judiciário 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2019a, p. 35. 
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ANEXO F - Processos baixados, casos novos, pendentes, suspensos 
 
 

 

 
 

 

 
Fonte: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2019a, p. 128. 
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ANEXO G - Tempo médio da inicial até a sentença no 2º grau e 1º grau, por 
Tribunal 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Fonte: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2019a, p. 153. 

 

 
 
 
 
 


