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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como propósito substancial abordar os meios consensuais de 

resolução de conflitos sob a vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei n° 13.105, de 

16/03/2015). Dessa forma, desenvolve uma abordagem qualitativa direcionada 

especificamente para as novas audiências de conciliação e mediação introduzidas pelo artigo 

334 do citado diploma legal, cuja redação prevê a realização de uma audiência especial como 

etapa inicial do processo, e que não possui correspondência no diploma processual civil 

anterior. Assim sendo, sua finalidade principal é explicitar como as práticas judiciárias estão 

gerindo os Meios Alternativos de Resolução de Conflitos, tendo em vista que o legislador 

vislumbrou, na implementação de tais métodos, uma possível solução para a crise que aflige o 

Poder Judiciário na atualidade, caracterizada por uma série de adversidades, sobretudo no que 

diz respeito ao binômio constituído pela efetividade e celeridade. Para alcançar tal objetivo, 

foi utilizado, principalmente, um método de pesquisa mais familiar ao curso de Ciências 

Sociais do que ao Direito, o trabalho de campo, constituído pela observação das práticas 

judiciárias, pelas impressões e experiências dos diferentes atores sociais e pela imersão do 

próprio pesquisador no universo pesquisado. Além disso, associou-se a essa experiência 

empírica, a análise jurisprudencial disponível sobre mediação e conciliação no Tribunal 

Estadual de Justiça do Rio de Janeiro, dados estes que foram contrastados, ainda, com a 

pesquisa legislativa e bibliográfica relacionadas ao tema explorado. A partir desse contraste, 

então, será possível compreender brevemente as distintas perspectivas existentes entre as 

esperanças do legislador no que diz respeito à autocomposição e as possibilidades que a 

empiria impõe ao fomento de uma (nova) cultura de consenso no mundo do Judiciário. 

 

PALAVRAS-CHAVE. Mediação. Conciliação. Meios Alternativos de Resolução de 

Conflitos. Novo Código de Processo Civil Brasileiro. Poder Judiciário. Acesso à Justiça. 



ABSTRACT 

 

The present work has as a substantial purpose to approach the consensual means of conflict 

resolution under the new Brazilian Code of Civil Procedure (instituted by the Law n°. 13.105, 

of march 16, 2015). Accordingly, it develops a qualitative approach specifically directed at 

the new conciliation and mediation hearings introduced by the Article 334 of the 

aforementioned legal document, which provides for a special hearing to be held as an initial 

stage of the proceedings and which has no correspondence in the civil procedural law 

previous. Therefore, its main purpose is to explain how judicial practices are managing the 

Alternative Means of Conflict Resolution, given that the legislator envisaged in the 

implementation of such methods a possible solution to the crisis that afflicts the Judiciary in 

the present, characterized by a series of adversities, especially with regard to the binomial 

constituted by effectiveness and celerity. To achieve this objective, a research method more 

familiar to the social sciences course than the law was used, the ethnography, constituted by 

the observation of judicial practices, by the impressions and experiences of the different social 

actors and by the immersion of the researcher. In addition, the available jurisprudential 

analysis on mediation and conciliation in the State Court of Justice of Rio de Janeiro was 

associated with this empirical experience, data that were also contrasted with the legislative 

and bibliographical research related to the subject explored. From this contrast, then, it will be 

possible to understand briefly the different perspectives between the legislator's hopes for 

self-determination and the possibilities that empiria imposes on the promotion of a (new) 

culture of consensus in the world of the Judiciary. 

 

KEY-WORDS. Mediation. Conciliation. Alternative Dispute Resolution. New Code of 

Brazilian Civil Procedure. Judiciary Power. Access to justice. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os cidadãos possuem uma expectativa legítima de que o Judiciário cumpra seu papel 

precípuo, qual seja, exercer a prestação jurisdicional, garantindo o acesso à justiça, bem como 

assegurando que a apreciação das demandas levadas ao seu conhecimento seja realizada de 

forma efetiva e em prazo razoável. Ocorre que, no Brasil, o acesso à justiça, aqui relacionado 

com o acesso ao Poder Judiciário, vem restringindo-se por uma série de adversidades que o 

aflige, sendo notória a morosidade no julgamento das causas e o alto custo monetário do 

processo, o que, muitas vezes, resulta numa carência de efetividade do processo judicial
1
.  

Assim, partindo do contexto de uma crise do Judiciário, é possível observar os 

esforços por parte do legislador e da doutrina processual contemporânea em expandir a 

utilização de mecanismos consensuais (alternativos) de resolução de conflitos, de tal forma 

que, segundo o doutrinador Kazuo Watanabe (2008), a cultura da sentença deveria ceder lugar 

à cultura da pacificação.  

Em verdade, o legislador brasileiro - de fato - inovou ao introduzir a conciliação e a 

mediação no sistema processual do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de 

março de 2015 – Código de Processo Civil, aqui denominado apenas como CPC). Contudo, é 

relevante destacar que, mesmo antes disso, o Direito Processual Brasileiro já fomentava, 

institucionalmente, a cultura da conciliação e da mediação, entre os demais métodos de 

solução alternativa de conflitos. Sobre o tema, é possível destacar a atuação do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), que instituiu a Resolução n° 125/2009, dispondo sobre a Política 

Judiciária Nacional de tratamento adequado aos conflitos de interesses no âmbito do Poder 

Judiciário
2
. 

Assim sendo, esta pesquisa se insere na temática dos “Meios Alternativos de 

Administração de Conflitos” e possui, como objetivo geral, entender como a prática forense 

está operacionalizando e se apropriando do CPC, especialmente no que se refere ao incentivo 

                                                           
1
 Nas palavras do Ministro Luiz Fux (relator da comissão designada para elaborar o anteprojeto do Novo Código 

de Processo Civil) ao ministrar a primeira conferência sobre o Novo CPC, na cidade do Rio de Janeiro 

(Seminário “O Novo CPC na visão da Comissão de Juristas”, realizado em 19/10/2015): “a descrença que a 

lentidão traz ao Poder Judiciário está associada a três principais fatores: morosidade excessiva, prodigalidade 

recursal e alto grau de litigiosidade da sociedade.” 
2
 Resolução n° 125/2009, versando sobre a Política Nacional de Conciliação, ou seja, as diretrizes básicas para a 

utilização da conciliação nos tribunais.  Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/images/atos_normativos/resolucao/resolucao_125_29112010_compilada.pdf>. Acesso 

em 12 mar. 2017. 
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expresso ao uso da mediação e da conciliação no curso do processo (artigos 3º e 334)
3
, 

destacando o binômio “celeridade e efetividade”, eis que se observa uma aparente contradição 

entre o discurso jurídico idealizado em favor dos meios alternativos de administração de 

conflitos e as práticas judiciárias que parecem reduzir esses métodos a atos processuais 

burocratizados.  

Pode-se dizer, então, que o recorte principal desta pesquisa, focada nas audiências do 

art. 334, decorre da constatação empírica e da hipótese metodológica de que, embora o 

legislador tenha enfatizado a importância da mediação e da conciliação no CPC na busca de 

um processo mais consensual, os atores do processo, por sua vez, vêm oferecendo resistências 

e boicotes à realização dessa audiência que, nas práticas, têm sido consideradas como um 

retrocesso na luta pela celeridade processual. 

A partir da identificação desta problemática, o presente trabalho teve como pretensão 

substancial observar se os usos práticos da mediação e da conciliação correspondem à sua 

declarada finalidade após a entrada em vigor do CPC; e, principalmente, perceber se esses 

meios alternativos, de fato, estão sendo utilizados como formas de autocomposição; ou, ao 

contrário, se tais ferramentas de administração consensual de conflitos estão sendo 

apropriadas tão somente como instrumentos para “esvaziar as prateleiras do Judiciário”.  

Para alcançar tal objetivo, utilizei uma metodologia diferenciada daquela que 

normalmente lastreia as pesquisas do campo do Direito. E explico por que o fiz. 

O interesse pelo estudo dos métodos consensuais de administração de conflitos, 

especificamente a mediação e a conciliação, manifestou-se, principalmente, ao cursar, na 

faculdade, as disciplinas “Meios Alternativos de Resolução de Conflitos” e “Mediação e 

Administração de Conflitos”, sendo esta última ministrada pela professora orientadora deste 

trabalho, Bárbara Lupetti.  

Ademais, para além do interesse despertado pelas disciplinas, a escolha do tema 

desta pesquisa deu-se, ainda, pelo destaque concedido aos institutos da mediação e 

conciliação com o advento do Novo Código de Processo Civil, diploma processual propenso a 

valorizar a solução consensual de conflitos, e que, ao menos em tese, traria mais celeridade e 

efetividade ao processo. 

                                                           
3
 “Art. 3º [...] § 3

o
 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. / Art. 334, caput. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.”. 
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Diante disso, a partir da escolha do tema, fez-se necessário eleger a metodologia a 

ser utilizada para a realização desta pesquisa científica. Em que pese as constantes produções 

doutrinárias, normativas e jurisprudenciais sobre as mais diversas temáticas no âmbito 

jurídico, bem como o costume quase intrínseco à graduação em Direito inclinado a realizar 

pesquisas por intermédio de explorações bibliográficas e jurisprudenciais, fui estimulada pela 

professora Bárbara Lupetti a realizar pesquisa empírica, através de trabalho de campo, algo 

que, até então, se apresentava inédito. 

Dessa forma, a metodologia eleita para o desenvolvimento da pesquisa privilegiou o 

trabalho de campo, com o objetivo principal de explicitação das práticas e rituais de 

conciliação e de mediação observados no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro (TJERJ), espaço onde a investigação foi realizada.  

Assim, o método que orientou o trabalho buscou associar a pesquisa empírica, 

realizada por intermédio do trabalho de campo, com as previsões legislativa, doutrinária e 

jurisprudencial produzidas sobre o tema, configurando-se como um elemento enriquecedor 

para minha formação acadêmica, eis que pude observar como as práticas destoam dos 

discursos teóricos, o que faz com que o resultado dos processos acabe sendo fruto quase 

exclusivo da interpretação casuística feita pelos magistrados diante das situações concretas. 

No que concerne ao levantamento bibliográfico e à pesquisa jurisprudencial, 

averiguou-se o dever-ser do Direito, tido como modelo e base para as suas práticas, com o 

intuito de contrastar os discursos normativos e doutrinários com os usos empíricos dos 

institutos, bem como de perceber eventual distanciamento entre discursos e práticas de 

atuação dos operadores do direito.  

Conveniente esclarecer que a pesquisa teve início com o projeto financiado pelo 

Edital PIBIC/UFF 2016-2017, intitulado “Mediação e conciliação no Novo CPC: uma 

abordagem empírica”, o qual permitiu o desenvolvimento do trabalho de campo, 

privilegiando a dimensão empírica do projeto por intermédio da observação da realidade 

forense, a fim de captar as representações dos atores do campo acerca da implementação dos 

institutos previstos nas disposições processuais (mediação e conciliação) e a fim de observar 

especificamente as audiências do art. 334 do CPC.  

A observação do campo teve início em setembro de 2016, com duração de 

aproximadamente um ano. No que diz respeito às audiências de conciliação, observei àquelas 

marcadas para as tardes de segunda-feira, em varas cíveis distintas do TJERJ, até fevereiro de 

2017. Nessas varas, obtive êxito em conversar informalmente sobre o tema com três 

conciliadores e alguns advogados. Contudo, logo no início da pesquisa junto ao NUPEMEC 
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(Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos) do TJERJ, me deparei 

com um óbice: a impossibilidade de assistir as sessões de mediação, ainda que fosse para 

efeito de pesquisa científica ou universitária, ou mesmo que as partes consentissem com a 

minha presença, uma vez que as sessões de mediação são sigilosas (arts. 2°, inciso VII e 30 da 

Lei n° 13.140/2015).  

Nesse cenário, no momento inicial da pesquisa, fui orientada a endereçar um 

requerimento ao Desembargador Presidente do Núcleo, de forma que seria aberto um 

processo administrativo. No final de 2016 dei início ao processo administrativo no TJRJ 

solicitando autorização ao Desembargador Presidente do Núcleo para assistir as sessões de 

mediação (Processo Administrativo nº 2016-173655). O pedido foi deferido em 2017, desde 

que respeitado o sigilo das partes previsto em lei e que estas consentissem com a minha 

presença na posição de observadora, ocasião em que pude iniciar as incursões no Núcleo. 

A partir de março de 2017, realizei inúmeras incursões no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da Comarca da Capital e de Niterói em variados 

dias da semana para entrevistas informais com mediadores, conforme a agenda destes 

interlocutores, o que permitiu a análise dos institutos na prática. Pude conversar com cinco 

mediadores em diversas oportunidades previamente marcadas ou nas ocasiões em que assistia 

as sessões de mediação.  

Assim sendo, destaco este diferencial metodológico no capítulo introdutório para 

reforçar que foi apenas por causa do uso desse método, que as conclusões que serão 

apresentadas na parte final do trabalho foram possíveis. Foi o manejo dessa ferramenta que 

permitiu, durante o desenvolvimento desta pesquisa, observar o afastamento, em certa 

medida, que a prática forense possui em relação à visão doutrinária do direito e do conteúdo 

meramente normativo. Apesar dos obstáculos que enfrentei ao optar por esta metodologia, tão 

rara na formação acadêmica do estudante de direito, aponto que foi o seu uso que tornou 

possível realizar a contraposição entre a perspectiva normativa e os usos e práticas locais, que 

geralmente não são relatados na doutrina especializada. 

Feitas as colocações metodológicas, esclareço que o texto está sistematizado da 

seguinte forma. No primeiro capítulo faz-se uma abordagem sobre o desenvolvimento da 

composição de conflitos e as técnicas de resolução destes, destacando-se a trajetória 

percorrida da autotutela à jurisdição, o sistema multiportas e os principais meios alternativos 

de solução de conflitos. O segundo capítulo, por sua vez, ocupa-se de tratar o movimento de 

Acesso à Justiça e os aspectos conjunturais que demarcam a crise do Judiciário, bem como as 

soluções propostas pelo Poder Público para superá-la, sobretudo pelo estímulo aos métodos 
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autocompositivos, desde o “Movimento pela Conciliação” até o Código de Processo Civil 

vigente.  

O terceiro capítulo apresenta as previsões normativas sobre a mediação e conciliação 

no CPC e as diferenças entre os institutos, além de evidenciar enunciados ou súmulas 

pertinentes ao tema, transparecendo as idealizações normativas. O quarto e último capítulo, a 

seu turno, demonstra as constatações empíricas decorrentes da pesquisa e pontua decisões do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro relativas ao objeto de estudo. Assim sendo, o 

trabalho explicita as principais idealizações normativas e previsões doutrinárias em 

contraposição aos resultados empíricos e, além disso, relata os dilemas e obstáculos 

metodológicos enfrentados na realização da pesquisa empírica. 
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CAPÍTULO I – O DESENVOLVIMENTO DA COMPOSIÇÃO DE CONFLITOS E 

SUAS TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO  

 

1) O conflito: da autotutela à jurisdição 

 

A palavra conflito traduz a ideia de choque, embate, luta, oposição
4
 e não possui a 

mesma significação para o Direito e para as demais ciências sociais. Por ser um campo 

preparado para encontrar soluções e pôr termo aos conflitos existentes na sociedade, o Direito 

não os entende como acontecimentos comuns, mas como ameaçadores da paz social
5
 que 

devem ser eliminados e, assim sendo, a jurisdição tem viés pacificador. É possível atribuir 

essa postura do campo de visualizar o conflito como aspecto negativo a duas questões: a 

primeira, porque os operadores entendem as leis como ideais e, por consequência, a sociedade 

deve ser harmônica e, a segunda, porque extinguir o conflito implica esvaziar as prateleiras 

dos tribunais (BAPTISTA, 2007, p. 38).  

Entretanto, o conceito de conflito social para outras ciências humanas ou sociais é 

mais amplo, como aquele desenvolvido pelo sociólogo Georg Simmel, que propõe 

contribuições positivas. Georg parte da premissa que o conflito está contido na realidade 

social e se reproduz em todas as relações decorrentes da vida em sociedade. Este conflito vai 

possibilitar momento de construções e destruições, permitindo a própria superação das 

divergências entre os litigantes. É, em verdade, uma força desbloqueadora de situações 

dinâmicas ou estáticas, gerando mudanças sociais e configurando-se como intervenção 

construtiva, a qual pode formar um novo quadro social (ALCÂNTARA JÚNIOR, 2005, p. 7). 

Deste modo, ao se constituir como elemento inerente à sociedade, o conflito pode gerar 

mutações e reordenações históricas, além de produzir diversas formas de relações sociais, o 

que o torna um aspecto positivo da realidade social, e não um elemento a ser eliminado. 

Não obstante, apesar desta conceituação proposta pelo sociólogo alemão, prepondera 

no direito processual brasileiro o entendimento de que o conflito consiste em uma 

consequência natural das relações constituídas em sociedade, representando, 

simultaneamente, a principal causa do surgimento das tutelas, uma vez que as relações 

humanas, de per si, acarretam o surgimento de controvérsias, sobretudo em razão dos 

diferentes interesses entre os indivíduos, de tal forma que deve ser extirpado. Tal concepção 

                                                           
4
 Disponível em: ‹https://dicionariodoaurelio.com/conflito›. Acesso em: 27 set. 2017. 

5
 BAPTISTA, 2007, p. 37 apud AMORIM, Maria Estella de; KANT DE LIMA, Roberto; MENDES, Regina 

Lúcia Teixeira (Org.). Ensaios sobre a igualdade jurídica: acesso à justiça criminal e direitos de cidadania no 

Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 26. 
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se dá, sobretudo, pelo Direito se definir como um campo cujo objetivo é fornecer soluções e 

resolver os problemas dos jurisdicionados (BAPTISTA, 2007, p. 37). 

Ressalte-se que, ainda que seja possível encontrar produções doutrinárias no mesmo 

sentido acima descrito, o conceito de conflito não se encontra definido na doutrina de forma 

uníssona. A conceituação mais adotada pelos autores foi desenvolvida por Francesco 

Carnelutti que, em verdade, envolve a definição de lide, qual seja, conflito de interesses 

qualificado por uma pretensão resistida
6
. Na lição de Cândido Rangel Dinamarco: 

 

Conflito, assim entendido, é a situação existente entre duas ou mais pessoas 

ou grupos caracterizada pela pretensão a um bem ou situação da vida e 

impossibilidade de obtê-lo – seja porque negada por quem poderia dá-lo, 

seja porque a lei impõe que só possa ser obtido por vida judicial (...). Essa 

situação recebe tal denominação porque significa sempre o choque entre dois 

ou mais sujeitos (DINAMARCO, 2016, p. 209). 

 

A partir da existência de conflitos decorrentes da vida em sociedade, a eliminação 

destes pode se dar por iniciativa de um ou de todos os sujeitos envolvidos ou, ainda, por ato 

de terceiro. No primeiro caso, um dos sujeitos (ou cada um deles) consente no sacrifício total 

ou parcial do próprio interesse (configurando a chamada solução consensual ou 

autocomposição) ou impõe o sacrifício do interesse alheio (autodefesa ou autotutela). Na 

segunda hipótese, é possível encontrar a defesa de terceiro, a conciliação, a mediação e os 

processos estatal ou arbitral (CINTRA, GRINOVER, DINAMARCO, 2014, p. 38), sendo que 

os três últimos meios enumerados são os que mais se aproximam da terceira onda de acesso à 

justiça proposta por Mauro Cappelletti, a ser estudada em momento específico. 

Contudo, oportuno enfatizar que, antes do desenvolvimento de um governo capaz de 

elaborar regras e estabelecer um ordenamento jurídico, ou seja, quando inexistia um Estado 

suficientemente constituído para garantir o cumprimento do direito, caso algum indivíduo 

tivesse sua pretensão resistida por outro, deveria utilizar-se da própria força para satisfazer 

seu interesse. A este regime denomina-se autotutela, forma de solução de conflitos cuja 

origem está vinculada à inexistência de regras gerais ou abstratas a serem utilizadas pelo 

Estado. Este meio de composição de conflitos possui como principais características a 

ausência de juiz e a imposição da decisão por uma das partes à outra (CINTRA, GRINOVER, 

DINAMARCO, 2014, p. 39).  

                                                           
6
 MERÇON-VARGAS, 2012, p. 12, apud CARNELUTTI, Francesco. Instituciones del Processo Civil. Tradução 

da quinta edição italitana por Santiago Sentis Melendo. Buenos Aires: Ediciones Juridicas Europa-America, 

1973, p. 56. 
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Isto posto, é possível concluir que, para o Direito, nas sociedades mais antigas, a 

solução de uma disputa era feita com as próprias mãos, de modo que ocorria a imposição do 

sacrifício do interesse de uma das partes em detrimento da outra, com emprego de ameaça, 

força ou esperteza
7
. Assim, determinado indivíduo, o qual impõe ao adversário uma solução, 

não cogita a possibilidade de apresentar ou pedir a declaração de existência ou inexistência de 

seu direito, satisfazendo-se simplesmente pelo emprego da força
8
. 

Atualmente, a autotutela é considerada crime quando praticada por particular, 

revelando-se pelo exercício arbitrário das próprias razões, previsto no art. 345 do Código 

Penal ou, ainda, quando praticada pelo próprio Estado através do exercício arbitrário ou abuso 

de poder, conforme artigo 350 do Código Penal (CINTRA, GRINOVER, DINAMARCO, 

2014, p. 43). Entretanto, o ordenamento jurídico ainda comporta, em certa medida, a 

autotutela e institutos semelhantes como formas excepcionais de executar seus interesses, 

desde que respeitados os limites estabelecidos por lei. Destaca-se, como exemplo, o desforço 

imediato (art. 1.210, §1°, CC)
9
, o qual se evidencia como verdadeira legítima defesa da posse, 

ou seja, é uma forma de autotutela cabível ao possuidor direto ou indireto contra as agressões 

de terceiro, independentemente da propositura de ação judicial
10

. 

Ademais, além da autotutela, é possível encontrar como forma de solução de 

conflitos, ainda que nas civilizações mais antigas, a autocomposição, caracterizada pelo ajuste 

de vontade entre as partes. Conforme entendimento doutrinário, a autocomposição pode 

manifestar-se de três formas. A primeira consiste na renúncia, quando uma das partes 

prescinde de seu direito de forma unilateral. Por sua vez, a submissão é verificada na ocasião 

em que uma das partes renuncia a sua pretensão e aceita a vontade da parte contrária e, por 

último, aponta-se a transação, caracterizada pelo consentimento entre as partes, o qual é capaz 

                                                           
7
 Fernandes, 2015, p.11, apud CALMON, Petrônio. Fundamentos da mediação e da conciliação. Rio de Janeiro: 

Forense, 2008, p. 29. 
8
 Oportuno salientar que, com o passar do tempo, ainda que o Estado não estivesse consolidado, os indivíduos 

foram se conscientizando dos malefícios acarretados pelo exercício indiscriminado da autotela. Com isso, as 

pessoas passaram a preferir uma solução imparcial para seus conflitos, alcançada pela nomeação de árbitros, os 

quais eram pessoas de confiança das partes. A função de árbitro era concedida, geralmente, aos sacerdotes, 

figuras capazes de representar a vontade dos deuses ou aos anciãos, uma vez que estes conheciam os costumes 

de determinado grupo (CINTRA, GRINOVER, DINAMARCO, 2014, p. 40). 
9
“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e 

segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. 

§ 1
o
 O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o 

faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da 

posse.” 
10

 FIGUEIREDO, L.; FIGUEIREDO, R., 2015, p. 97, apud TARTUCE, Flávio. Direito das Coisas. São Paulo: 

Método, 2013, p. 76. 
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de alcançar um acordo por intermédio de concessões recíprocas
11

. São três as formas de 

autocomposição: desistência, consistente na renúncia à pretensão; submissão, que representa 

renúncia à resistência oferecida à pretensão e transação, a qual consiste em concessões 

recíprocas (CINTRA, GRINOVER, DINAMARCO, 2014, p. 39). 

Nesse contexto, à medida que o Estado se consolidou, a legitimidade para solucionar 

as lides foi transferida para este ente que, por consequência, incorporou os conflitos. Assim, 

ocorre o surgimento da função jurisdicional do Estado, de modo que, quando há conflito entre 

duas ou mais pessoas, um dos sujeitos (ou ambos) deverá recorrer ao Estado-juiz, o qual irá 

declarar qual a vontade do ordenamento jurídico para aquele caso concreto
12

. Conveniente 

acentuar que esta concepção está intimamente relacionada com a “crença de que a sociedade 

civil não tem condições de administrar os seus próprios conflitos, tornando imprescindível o 

exercício da jurisdição estatal, deslocando-se para o Estado a legitimidade de administrar os 

conflitos particulares” (BAPTISTA, 2013, p. 6).  

Isso porque, ao menos hipoteticamente, o juiz, terceiro imparcial, seria capaz de 

administrar o conflito das partes de forma desinteressada declarando a vontade do 

ordenamento. Não obstante, em todo processo coexiste duas vontades processuais, quais 

sejam, a vontade da lei e a vontade do juiz, ou seja, o resultado pode estar atrelado muito mais 

à pessoa do julgador do que nas previsões legislativas, de modo que é possível considerar que 

a subjetividade do juiz pode orientar decisões judiciais e afastar, até certo ponto, a 

imparcialidade desta figura. 

Entretanto, não se deve negar que foi por meio da função jurisdicional que o Estado 

tornou-se capaz de oferecer soluções às lides, estando à disposição dos jurisdicionados para 

receber suas demandas. É possível inferir, então, que a partir do desenvolvimento desta 

função, devem as partes recorrer ao Poder Judiciário para satisfazer suas pretensões: os juízes 

agem em substituição às partes, restando a elas possibilidade de fazer agir pela provocação ao 

Estado-juiz. Nesse cenário, há o surgimento da jurisdição, que traz consigo a ideia de que o 

Estado é fonte única de resolução de conflitos. Sobre o tema, conveniente demonstrar a lição 

dos autores Antônio Cintra, Ada Grinover e Cândido Dinamarco:  

 

(...) o Estado, já suficientemente fortalecido, impõe-se sobre os particulares 

e, prescindindo da voluntária submissão destes, impõe-lhes imperativamente 

                                                           
11

 FERNANDES, 2015, p.11, apud CALMON, Petrônio. Fundamentos da mediação e da conciliação. Rio de 

Janeiro: Forense, 2008, p. 63. 
12

 Sobre o assunto, Antônio Cintra, Ada Grinover e Cândido Dinamarco ressaltam que essa mudança da 

autotutela para o exercício da função jurisdicional pelo Estado não se deu de forma linear: a história das 

instituições foi entrecortada de retrocessos e estagnações (CINTRA, GRINOVER, DINAMARCO, 2014, p. 42).  
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sua solução para os conflitos de interesses. À atividade mediante a qual os 

juízes estatais examinam as pretensões e resolvem os conflitos dá-se o nome 

de jurisdição. 

(...) 

E como a jurisdição se exerce através do processo, pode-se provisoriamente 

conceituar este como instrumento por meio do qual os órgãos jurisdicionais 

atuam para pacificar as pessoas conflitantes, eliminando os conflitos e 

fazendo cumprir o preceito jurídico pertinente a cada caso que lhes é 

apresentado em busca de solução (CINTRA, CRINOVER, DINAMARCO, 

2014, p. 40). 

 

Desse modo, a jurisdição é uma função estatal, podendo ser definida como o poder 

que o juiz exerce para alcançar a pacificação e, por consequência, a eliminação dos conflitos, 

enquanto que o processo consiste no método pelo qual o Estado ou o Poder Judiciário 

exercerá sua função jurisdicional. Por consequência, o que potencialmente distingue a 

jurisdição das demais funções do Estado é a finalidade pacificadora.  

Esta é a posição que prepondera no Direito. Entretanto, não obstante as posições 

doutrinárias no sentido de que a jurisdição tem efetivo papel pacificador capaz de extirpar o 

conflito da sociedade e pacificá-la, importante destacar que essa postura do ordenamento de 

não reconhecer os conflitos como algo inerente à estrutura social e que devem ser eliminados, 

resulta em uma falsa aparência de harmonização que esconde o litígio
13

. E, assim sendo, por 

muitas vezes o conflito não tem fim juntamente com o processo: quando se busca a 

eliminação da divergência entre as partes, esta não é administrada, de tal forma que as pessoas 

cumprirão ou não uma determinação judicial imposta por terceiro, situação que tem por 

consequência a devolução do conflito para a sociedade, que vai procurar seus próprios meios 

de administrá-lo, principalmente quando o fim do processo não encerra o conflito 

(BAPTISTA, 2007, p. 38 e 39). 

 

2) Jurisdição 

 

Feitas as considerações sobre a transformação da autotutela à jurisdição como meios 

de composição de conflitos, imprescindível examinar determinados pontos sobre a função do 

Estado denominada na moderna doutrina processual como tutela jurisdicional. A jurisdição 

caracteriza-se como a capacidade que o Estado tem de decidir e impor as suas decisões e, 

além de demonstrar a vontade concreta da lei, tem por escopo a pacificação social, legitimada 

                                                           
13

 BAPTISTA, 2007, p. 38 apud MOREIRA-LEITE, Ângela. Em tempo de conciliação. Niterói: EdUFF, 2003. 
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pelo processo
14

. Consoante lição dos processualistas Antônio Cintra, Ada Grinover e Cândido 

Rangel Dinamarco, ipsis litteris: 

 

Toda atividade jurisdicional exercida em uma sociedade legitima-se e é 

indispensável porque existem conflitos entre as pessoas ou grupos e para que 

tais conflitos tenham solução, com a pacificação das pessoas e consequente 

benefício à própria vida em sociedade - sabendo-se que todo conflito é causa 

de infelicidade pessoal dos sujeitos envolvidos e, em uma perspectiva 

metaindividual, a proliferação de conflitos constitui fator de instabilidade e 

desorganização da própria sociedade. O porquê representa a causa da 

necessidade da jurisdição e o para quê indica o principal dos escopos pelos 

quais ela é exercida, com vista aos resultados desejados (CINTRA, 

GRINOVER, DINAMARCO, 2014, p. 30). 

 

Habitualmente, costuma ser atribuída à jurisdição uma tríplice conceituação, 

dizendo-se que ela é ao mesmo tempo um poder, uma função e uma atividade 

(DINAMARCO, 2016, p. 440). Assim, a atividade jurisdicional constitui-se pelos atos que o 

juiz realiza no processo, notadamente com o desígnio de eliminar os litígios, alcançando a 

“pacificação social”. Dessa forma, é viável considerar que a pacificação dos conflitos é o 

escopo principal da jurisdição e, consequentemente, por muitas vezes o direito é apresentado 

como um instrumento de controle social, uma vez que a sociedade à ele recorre para a 

superação das antinomias (CINTRA, GRINOVER, DINAMARCO, 2014, p. 37 e 38).  

A partir dessa premissa, o Poder Judiciário constituiu-se, ao longo do tempo, como 

elemento propiciador da pacificação social através da eliminação dos conflitos. O seu papel, 

então, não está limitado a administrar e solucionar os conflitos, que em verdade são 

acontecimentos comuns a qualquer sociedade
15

. A atribuição do Judiciário está atrelada a 

eliminar os conflitos, eis que estes ameaçam a paz social
16

. Por consequência, as pessoas 

desenvolvem o costume de entregar seus problemas ao Poder Judiciário, para que este exerça 

seu controle sobre a vida dos cidadãos e escolha uma forma de extinguir o embate entre as 

partes, atendendo o interesse de ambas, de uma ou, ainda, de nenhuma das partes. 

                                                           
14

 MERÇON-VARGAS, 2012, p. 13 apud DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 

12. Ed. São Paulo: Malheiros, 2005. 
15

 BAPTISTA, 2007, p. 37 apud AMORIM, Maria Estella de; KANT DE LIMA, Roberto; MENDES, Regina 

Lúcia Teixeira (Org.). Ensaios sobre a igualdade jurídica: acesso à justiça criminal e direitos de cidadania no 

Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 26. 
16

 Esta pretensão faz com que os operadores do Direito se vejam como missionários da pacificação dos conflitos 

sociais (BAPTISTA, 2007, p. 37). No site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, objeto de pesquisa de campo 

deste trabalho, é possível encontrar a missão do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, qual seja, 

“resolver os conflitos de interesses em tempo adequado à sua natureza, visando à pacificação social e efetividade 

de suas decisões”. Outrossim, encontra-se ainda, a meta a ser atingida por este Poder no desenvolver de suas 

atividades, que representa sua visão: “consolidar-se como instituição pacificadora e solucionadora dos conflitos 

da sociedade." Disponível em: < http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/institucional>. Acesso em 02 out. 

2017. 
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Em suma, tendo em vista o contexto de uma civilização altamente conflituosa, 

somada à estrutura político-administrativa do Estado ineficiente (considerado um dos maiores 

litigantes do país), bem como a cultura de eliminação dos conflitos a partir função 

jurisdicional, culminaram em uma tendência à judicialização das demandas, assoberbando os 

tribunais do país. Não obstante, a busca pela extirpação do litígio e a alta quantidade de 

demandas também resultou na carência de efetividade do provimento jurisdicional uma vez 

que, além da demora processual, o Judiciário profere uma decisão que não foi 

consensualmente alcançada entre as partes, por vezes devolvendo o conflito subjacente ao 

processo para a sociedade, a qual vai administrá-lo sozinha
17

.  

Diante dessa conjuntura, fez-se necessária a busca por outros métodos que fossem 

capazes de solucionar as demandas de forma célere e efetiva, permitindo que as pessoas 

resolvam seus conflitos sem a intervenção de um juiz para dizer o que as partes devem ou não 

fazer (BAPTISTA, 2007, p. 39). Desenvolve-se, então, a consciência de que o Estado não é e 

nem pode ser o único instrumento pelo qual as pessoas alcançam a pacificação pelas 

demandas, o que gerou a reintrodução dos métodos autocompositivos no ambiente jurídico.  

 

3) O sistema multiportas, as principais técnicas de resolução de litígios e os meios 

alternativos de solução de conflitos 

 

Pelo exposto, pode-se perceber que o novo enfoque dado ao acesso à justiça envolve 

os métodos autocompositivos de conflitos. Entende-se, no processo civil moderno, que a 

Justiça proveniente do Estado não é a única forma pela qual o cidadão pode encontrar solução 

para suas controvérsias: os métodos alternativos de solução de conflitos (alternative dispute 

resolution) também podem ser utilizados para pacificar com justiça e maior eficiência 

(CINTRA, GRINOVER, DINAMARCO, 2014, p. 33). Por intermédio desses métodos, as 

partes buscam uma autocomposição, a qual se consolida por ato dos próprios envolvidos 

(mediação e conciliação) ou heterocomposição privada
18

, através da nomeação de um árbitro. 

Tal entendimento decorre, sobretudo, do estudo realizado pelos autores Mauro 

Cappelletti e Bryant Garth sobre o Acesso à Justiça: a partir dele, os autores demonstram a 
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 BAPTISTA, 2007, p. 39 apud AMORIM, Maria Estella de; KANT DE LIMA, Roberto; MENDES, Regina 

Lúcia Teixeira (Org.). Ensaios sobre a igualdade jurídica: acesso à justiça criminal e direitos de cidadania no 

Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 26. 
18

 Antonio Cintra, Ada Grinover e Cândido Rangel Dinamarco, em sua obra conjunta, ressaltam que a 

negociação também é forma de autocomposição, pela qual as partes resolvem seu conflito diretamente a partir da 

intermediação de seus advogados, sem recorrer a outros terceiros facilitadores, quais sejam, conciliador ou 

mediador (CINTRA, GRINOVER, DINAMARCO, 2014, p. 33). 
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tendência de se buscar novos procedimentos de efetivação de direitos, resolução e até mesmo 

prevenção de conflitos. Assim sendo, para a maior parte da doutrina, os métodos alternativos 

de solução de conflitos devem ser considerados meios adequados, os quais integram a noção 

de acesso à justiça e tem por objetivos agilizar o atendimento das partes e reduzir os custos do 

processo o que, consequentemente, poderia garantir uma ordem jurídica mais justa 

(GUARINO, 2017, p. 16). Nessa perspectiva, o processo estatal é uma das técnicas possíveis 

para a composição dos litígios, devendo-se abarcar também os mecanismos extrajudiciais e 

alternativos, que não excluem a possibilidade de apreciação da demanda pelo Poder Judiciário 

(MERÇON-VARGAS, 2012, p. 23).  

Antes de analisar as possíveis técnicas de composição de litígios, importante 

desenvolver considerações acerca do sistema multiportas (Multi-Door Dispute Resolution 

Division). Este sistema foi elaborado pela Corte Superior do Distrito de Columbia, nos 

Estados Unidos, a partir do qual é realizada uma triagem preliminar dos conflitos: há uma 

mesa de entradas e um centro de diagnósticos, formado por funcionários especializados que 

vão analisar os conflitos com base nas informações prestadas pelas partes envolvidas e, diante 

do exposto, oferecerão orientações quanto ao meio mais adequado para solucionar o 

conflito
19

. O sistema multiportas auxilia as partes a solucionarem suas disputas através da 

mediação, arbitragem e conciliação a partir da avaliação de seu caso. 

A nomenclatura “multiportas” decorre de um conceito de tribunal com várias portas, 

com programas de resolução de disputas adequados ao caso concreto, que auxilia as partes a 

alcançar acordos que atendam seus interesses, preservem relacionamentos e economizem 

tempo e dinheiro
20

. Diante disso, o sistema multiportas parte da premissa que os conflitos 

devem ser tratados com procedimentos adequados a sua natureza (GUARINO, 2017, p. 16) e, 

nessa perspectiva, difunde o uso de técnicas alternativas de resolução de conflitos, 

demonstrando que o processo não é a única forma capaz de solucionar os litígios e, embora 

este esteja à disposição de todos, nem sempre representa a forma mais adequada. 

Isto posto, depreende-se que, diante das peculiaridades do caso e das características 

de cada técnica de resolução de conflitos, é possível escolher o meio mais adequado, ou seja, 

com maior ou menor aptidão, para solucionar determinado litígio. É possível encontrar, então, 

as principais formas de resolução de conflitos, quais sejam, processo, mediação, conciliação e 

arbitragem.  
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 MERÇON-VARGAS, 2012, p. 27, apud CALMON, Petrônio. Fundamentos da mediação e da conciliação. 

Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 181. 
20

Disponível em: < https://www.dccourts.gov/superior-court/multi-door-dispute-resolution-division/about-the-

division>. Acesso em 02 out. 2017. 
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3.1)  Processo (jurisdição estatal) 

 

O processo (jurisdição estatal), assim como a autotutela e a autocomposição, 

configura-se como meio de composição de conflitos, sendo uma forma heterocompositiva de 

resolução da controvérsia, na qual a decisão é dada modo impositivo por um terceiro 

imparcial. No ordenamento jurídico brasileiro, esta resolução heterocompositiva é legitimada 

pelo processo, instrumento pelo qual o juiz formará sua convicção e decidirá a controvérsia.  

Importante salientar que o processo é método universal de resolução de conflitos, 

majoritariamente utilizado no Brasil, uma vez que o acesso à justiça constitui-se como 

garantia constitucional e está diretamente relacionado com a possibilidade de recorrer ao 

Poder Judiciário. Ademais, este método se sujeita às regras processuais previstas no Código 

de Processo Civil: o processo estatal, enquanto técnica de resolução de conflitos, é cabível em 

toda pretensão, não havendo, a princípio, litígios que não possam ser levados à sua apreciação 

(MERÇON-VARGAS, 2012, p. 37). Contudo, apesar da universalidade deste método só 

poderá ser utilizado se preenchidos os requisitos legais em razão da sua subsunção ao CPC e, 

ainda assim, o fato desta técnica ser cabível para a resolução de todo e qualquer litígio não 

significa que seja a mais adequada. 

Ressalte-se, ainda, que o processo é necessariamente formal, ou seja, deve obedecer 

as disposições legais porque sua forma fornece legalidade e imparcialidade ao exercício da 

jurisdição.  

Oportuno salientar que existem duas formas heterocompositivas do conflito: o 

processo, conduzido pelo juiz e pertencente ao Poder Judiciário por intermédio de sua função 

jurisdicional ou, ainda, a arbitragem, na qual as partes outorgam poderes a um árbitro ou 

tribunal arbitral, que será explicitado mais adiante. Entretanto, a instauração de um ou outro 

processo não impede a possibilidade de resolução consensual que, inclusive, deve ser 

estimulada conforme previsão do Código de Processo Civil. 

 

3.2) Meios alternativos 

 

Consoante entendimento doutrinário, o processo toma tempo, comprometendo a sua 

efetividade em solucionar o litígio. Além disso, outro óbice que acomete o processo consiste 

nos custos gerados e que as partes não possuem condições de arcar. Assim, as modalidades de 

solução de conflitos, tratadas com meios alternativos de pacificação social, conquistaram 
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espaço diante da crise de efetividade das decisões judiciais, de modo que, conforme 

construção doutrinária, torna-se irrelevante que a “pacificação” venha por obra do Estado, 

podendo vir por outros meios, desde que eficientes (CINTRA, GRINOVER, DINAMARCO, 

2014, p. 44).  

Dessas vertentes, é possível apontar a ruptura com o formalismo processual, o que 

garante maior celeridade e a gratuidade ou barateamento desses métodos (CINTRA, 

GRINOVER, DINAMARCO, 2014, p. 45). Tais meios são representados, precipuamente, 

pela mediação, conciliação e arbitragem, sobretudo em virtude do destaque dado a estes pelo 

Código de Processo Civil em vigência. Elabora-se, então, breves considerações sobre esses 

três métodos apresentados, com base no Manual de Mediação Judicial elaborado pelo 

Conselho Nacional de Justiça
21

, sendo conveniente ressaltar que o estudo da mediação e 

conciliação será aprofundado em capítulo próprio, o qual apresentará as disposições do CPC 

sobre o tema, bem como as diferenças entre os institutos e as figuras do mediador e do 

conciliador. 

 

3.2.1) Mediação  

 

A mediação consiste na técnica de resolução de conflitos pela qual um terceiro 

neutro, sem poderes para determinar ou propor uma decisão à lide, auxilia as partes em 

conflito a alcançarem uma deliberação consensual. Trata-se, em verdade, de um diálogo 

estimulado pelo mediador para que as partes possam atingir um acordo satisfatório, 

preservando a relação existente, ou seja, pode ser entendida como “procedimento por meio do 

qual os litigantes buscam o auxílio de um terceiro imparcial que irá contribuir na busca pela 

solução do conflito” (PINHO; PAURNGARTTEN, 2013, p. 183). Esse mecanismo fornece 

maior controle das partes sobre o conflito, uma vez que estas devem alcançar o acordo a partir 

de soluções elaboras pelas mesmas, além da possibilidade do mediador abordar questões 

subjacentes ao conflito, o que não ocorre quando a questão é submetida à apreciação do Poder 

Judiciário
22

.  

Este meio alternativo está disciplinado no CPC e na Lei nº 13.140, de 26 de junho de 

2015, sendo que seu objetivo principal não é lograr o acordo, mas sim, preservar a relação 

existente entre as partes – que normalmente é marcada pela proximidade e longevidade – e, 
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 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Azevedo, André Gomma de (Org.). Manual de Mediação 

Judicial, 5ª Edição (Brasília/DF:CNJ), 2015, p. 20–25. 
22

 PINHO; PAURNGARTTEN, 2013, p. 183 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.140-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.140-2015?OpenDocument
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além disso, fazer com que os envolvidos atentem aos seus interesses e necessidades, e não 

somente as suas posições. Nessa perspectiva, é possível considerar que: 

 

A mediação se desenvolve mediante a intervenção de um terceiro imparcial, 

sem poderes decisórios, capacitado a permitir que os mediados – assim 

chamados os conflitantes –, por meio de um trabalho conjunto e pautado no 

respeito mútuo, no diálogo e na realização de concessões recíprocas, 

descubram, dentre as várias soluções cabíveis para o conflito, aquela que 

melhor se adequa ao caso concreto (SANTOS, 2008, p. 103). 

 

3.2.2) Conciliação 

 

Conforme definição do Dicionário, a palavra conciliação pode ser entendida como (i) 

ação ou efeito de conciliar, (ii) ato capaz de harmonizar pessoas divergentes ou, ainda, como 

(iii) acordo entre demandas com intuito pôr fim a uma demanda judicial
23

. Assim sendo, a 

conciliação consiste em uma forma de resolução de conflitos, na qual um terceiro imparcial, 

denominado conciliador, auxiliará as partes envolvidas no litígio a lograrem uma solução 

autocompositiva, que se configure satisfatória para ambas.  

Cumpre assinalar que, neste método, o conciliador poderá interferir na resolução, ou 

seja, poderá propor acordos e, inclusive, tem a faculdade de manifestar a sua opinião sobre 

possíveis soluções mais justas para o conflito
24

. Assim sendo, o conciliador pode sugerir 

propostos às partes na busca pelo consenso, com intuito de obter a autocomposição. Esclarece 

o autor Petrônio Calmon: 

 

Conciliação é, pois, um mecanismo de obtenção da autocomposição que, em 

geral, é desenvolvido pelo próprio juiz ou por pessoa que faz parte ou é 

fiscalizado ou orientado pela estrutura judicial; e que tem como método a 

participação mais efetiva desse terceiro na proposta de solução, tendo por 

escopo a solução do conflito que lhe é concretamente apresentado nas 

petições das partes.
25

 

 

Resumidamente, é possível compreender a conciliação como meio autocompositivo, 

no qual prevalece a vontade das partes. É caracterizada pela presença de um terceiro 

imparcial, qual seja, o conciliador, cuja função é sugerir propostas para que possam alcançar 
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 Disponível em: < http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-

brasileiro/concilia%C3%A7%C3%A3o/ >. Acesso em 11 nov. 2017. 
24

 MERÇON-VARGAS, 2012, p. 48, apud CALMON, Petrônio. Fundamentos da mediação e da conciliação. 

Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 144. 
25

 SANTOS, 2008, p. 107 apud CALMON, Petrônio. Fundamentos da mediação e da conciliação. Rio de 

Janeiro: Forense, 2007, p. 144. 
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um consenso entre as partes, através de uma decisão que satisfaça ambas. É uma técnica 

menos complexa que a mediação, uma vez que se volta para o problema em si, sem 

aprofundar o conflito, na medida em que este é menos complexo. Destaca-se trecho do 

Manual de Mediação Judicial: 

 

Atualmente, com base na política pública preconizada pelo Conselho 

Nacional de Justiça e consolidada em resoluções e publicações diversas, 

pode-se afirmar que a conciliação no Poder Judiciário busca: i) além do 

acordo, uma efetiva harmonização social das partes; ii) restaurar, dentro dos 

limites possíveis, a relação social das partes; iii) utilizar técnicas persuasivas, 

mas não impositivas ou coercitivas para se alcançarem soluções; iv) demorar 

suficientemente para que os interessados compreendam que o conciliador se 

importa com o caso e a solução encontrada; v) humanizar o processo de 

resolução de disputas; vi) preservar a intimidade dos interessados sempre 

que possível; vii) visar a uma solução construtiva para o conflito, com 

enfoque prospectivo para a relação dos envolvidos; viii) permitir que as 

partes sintam-se ouvidas; e ix) utilizar-se de técnicas multidisciplinares para 

permitir que se encontrem soluções satisfatórias no menor prazo possível. 

 

3.2.3) Arbitragem 

 

A arbitragem é regulada pela Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (dispõe sobre 

a arbitragem), sendo possível encontrar algumas disposições sobre tal método no CPC. É uma 

técnica extrajudicial de conflitos, podendo ser definida como “técnica extrajudicial de 

conflitos em que uma ou mais pessoas recebem, por meio de convenção, poderes para decidir 

litígios, presentes ou futuros, de forma imperativa”
26

. Por intermédio desse procedimento 

privado, as partes buscam o auxílio de um terceiro imparcial (ou de um conjunto de pessoas) 

para prolatar uma sentença arbitral que encerre a disputa. 

Cumpre elucidar que, diferentemente da decisão judicial, a sentença arbitral tem o 

condão de encerrar o conflito, na medida em que seu diploma legislativo não prevê a 

possibilidade de recurso, bem como dispensa a homologação pelo Poder Judiciário (art. 18, 

Lei n° 9.307/2006)
27

. Assim sendo, as sentenças arbitrais tornam-se títulos executivos 

judiciais e o Poder Judiciário pode executá-las como se fossem sentenças judiciais (art. 515, 

VII, CPC c/c art. 31, Lei n° 9.307/2006)
28

. Na hipótese em que uma das partes queira 
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 MERÇON-VARGAS, 2012, p. 49. 
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 “Art. 18. O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou a 

homologação pelo Poder Judiciário.” 
28

 “Art. 515.  São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos 

neste Título: (...) VII - a sentença arbitral.”  

“Art. 31. A sentença arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da sentença proferida 

pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui título executivo.” 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.307-1996?OpenDocument


28 

questionar uma decisão arbitral (no que diz respeito à parcialidade dos árbitros, por exemplo), 

deverá propor uma demanda anulatória.  

Por fim, é válido pontuar que o próprio Manual de Mediação judicial destaca as 

seguintes vantagens para esse método privado: (i) possibilidade das partes elegerem o(s) 

árbitro(s) e as regras procedimentais e (ii) o procedimento é mais célere e sigiloso do que o 

processo judicial na maior parte dos casos, se não houver disposição em contrário nas regras 

acordadas anteriormente pelas partes. 
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CAPÍTULO II – ASPECTOS CONJUNTURAIS DO PODER JUDICIÁRIO E AS 

SOLUÇÕES PROPOSTAS PELO ESTADO 

 

O presente capítulo objetiva apresentar as ondas de acesso à justiça, bem como a 

crise vivenciada pelo Poder Judiciário brasileiro, destacando as soluções propostas pelo poder 

público, que percorrem desde o “Movimento pela Conciliação”, passando pela Resolução n° 

125/2010 do CNJ e, finalmente, a previsão da conciliação e mediação no Novo Código de 

Processo Civil. Em que pese o fato deste trabalho ter como objetivo principal o estudo da 

mediação e conciliação sob a vigência do CPC, faz-se necessário apresentar, ainda que de 

forma breve, a contextualização histórica desses métodos no Poder Judiciário.  

 

1) Movimento de Acesso à Justiça e as técnicas de solução de conflitos 

 

O movimento universal do acesso à justiça, analisado de forma sistemática pelo autor 

Mauro Cappelletti, tem como referencial teórico a busca pela identificação de obstáculos ao 

acesso efetivo à justiça, bem como mecanismos que possibilitem a superação destes. Nessa 

perspectiva, Cappelletti e Garth sustentam que o acesso à justiça é caracterizado por duas 

finalidades básicas, a saber: 

 

A expressão ‘acesso à Justiça’ é reconhecidamente de difícil definição, mas 

serve para determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico – o 

sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver 

seus litígios sob os auspícios do Estado. Primeiro, o sistema deve ser 

igualmente acessível a todos; segundo, ele deve produzir resultados que 

sejam individual e socialmente justos (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 

8). 

 

Os autores ressaltam que o interesse em torno do acesso à Justiça nos países 

Ocidentais levou a três posições básicas. Com início em 1965, tais posicionamentos surgiram 

em sequência cronológica. A primeira solução para o problema de acesso à justiça, 

denominada pelos autores como “primeira onda”, consiste na assistência judiciária, enquanto 

que a “segunda onda” diz respeito às reformas que proporcionaram representação jurídica 

para os interesses difusos (sobretudo nas áreas de direito ambiental e do consumidor). Por 

fim, a “terceira onda” e, segundo os autores, a mais recente, inclui os posicionamentos 

anteriores e representa uma tentativa de “atacar” as barreiras ao acesso de modo mais 
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articulado e compreensivo (CAPPELLETTI; GARTH, 1998, p. 31). Na lição de Cândido 

Rangel Dinamarco: 

 

No plano do processo civil, essas tendências cristalizaram-se nas três 

conhecidas ondas renovatórias assim identificadas por Cappelletti: a) 

movimento em prol da assistência judiciária, com vista a superar os 

obstáculos que a pobreza opõe ao ingresso em juízo e acesso à justiça, b) 

reformas necessárias à tutela dos interesses transindividuais, especialmente 

dos respeitantes às comunidades de consumidores e à higidez do ambiente; 

c) a implantação de múltiplas inovações no interior do processo, visando a 

uma espécie de justiça coexistencial mais acessível e participativa, com forte 

tendência à absorção dos valores interentes aos princípios da igualdade, do 

contraditório, do devido processo legal, e, numa palavra, a um processo mais 

justo (DINAMARCO, 2016, p. 40). 

 

A primeira onda renovatória do direito processual, relacionada com assistência 

judiciária, estava voltada para a superação dos obstáculos econômicos que geravam entraves 

ao acesso à justiça, por intermédio da implantação de serviços gratuitos àqueles que não 

possuem condições financeiras de arcar com os custos do processo. Assim sendo, trata-se dos 

primeiros esforços para proporcionar o acesso à justiça aos “pobres”, através de serviços 

jurídicos prestados gratuitamente (CAPPELLETTI; GARTH, 1998, p. 32).  Isso porque, em 

que pese o reconhecimento do acesso à justiça pelos Estados, estes não adotaram atitudes 

positivas em garanti-lo, de tal modo que, em um primeiro momento, os sistemas de 

assistência judiciária eram insuficientes. 

Especialmente no curso da década de 60, as falhas dos programas de assistência 

judiciária tornaram-se cada vez mais evidentes e demonstraram a necessidade deste tema 

ocupar a agenda das reformas judiciárias. Assim, os sistemas de assistência judiciária foram 

gradualmente melhorados na maior parte do mundo (CAPPELLETTI; GARTH, 1998, p. 

35)
29

.  
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 As principais realizações decorrentes dessa primeira onda de reforma, diz respeito, sobretudo, a três sistemas: 

o sistema judiciare; o advogado remunerado pelos cofres públicos e os modelos combinados. O sistema 

judiciare é o sistema pelo qual a assistência judiciária é estabelecida como um direito para todas as pessoas que 

estão enquadradas nos requisitos previstos por lei, de modo que os advogados particulares são pagos pelo 

Estado. A finalidade é que a representação dos litigantes de baixa renda seja a mesma daqueles que podem 

custear um advogado. Destaca-se que no modelo pelo qual o advogado é remunerado pelos cofres públicos, o 

objetivo é distinto do sistema judiciare: os serviços jurídicos devem ser prestados por advogados pagos pelo 

governo, mas, para além de encaminhar as demandas, esse modelo vai em direção aos pobres para auxiliá-los a 

reivindicar seus direitos e constitui uma categoria de advogados que devem atuar pelos pobres, estes como 

classe. Finalmente, nos modelos combinados, há a possibilidade de escolha entre o atendimento prestado por 

advogados públicos ou advogados particulares. Assim sendo, este último modelo permite que tanto as pessoas 

menos favorecidas, quanto os pobres como classe, possam ser beneficiados (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 

31-47).  
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A segunda onda de acesso à justiça está intrinsecamente relacionada com a 

representação dos interesses difusos, ou seja, coletivos ou grupais. A partir deste movimento, 

questiona-se o papel tradicional do processo civil, uma vez que este não se preocupava 

diretamente com os direitos difusos: o processo, em verdade, era visualizado como uma forma 

de duas partes solucionarem sua controvérsia em relação aos seus próprios interesses 

individuais. As regras que estabeleciam a legitimidade não facilitavam as demandas por 

interesses difusos que fossem propostas por particulares.  

Com o advento dessa segunda onda renovatória, desenvolve-se a compreensão de 

que o processo civil deveria se adaptar às novas relações sociais, de modo que o indivíduo 

possa ser um representante adequado par agir em benefício da coletividade. Modifica-se, 

então, a concepção de que o processo somente seria adequado para solucionar uma 

controvérsia entre duas partes, facilitando a propositura de demandas por um representante em 

direitos difusos que envolvam grandes grupos de pessoas e que não possam comparecer em 

juízo. Assim, a partir desta concepção, é possível ressaltar, no plano das reformas do direito 

processual, alterações no que concerne à legitimidade e coisa julgada (CAPPELLETTI; 

GARTH, 1988, p. 49-67).  

Sobre o assunto, preleciona os autores Cappelleti e Garth: 

 

Em primeiro lugar, com relação à legitimação ativa, as reformas legislativas 

e importantes decisões dos tribunais estão cada vez mais permitindo que os 

indivíduos ou grupos atuem em representação dos direitos difusos.  

Em segundo lugar, a proteção de tais interesses tornou necessária uma 

transformação do papel do juiz e de conceitos básicos como a ‘citação’ e o 

‘direito de ser ouvido’. Uma vez que nem todos os titulares de um direito 

difuso podem comparecer a juízo (...). Da mesma forma, para ser efetiva, a 

decisão deve obrigar a todos os membros do grupo, ainda que nem todos 

tenham tido a oportunidade de ser ouvidos. Dessa maneira, outra noção 

tradicional, a da coisa julgada, precisa ser modificada, de modo a permitir a 

proteção judicial efetiva dos interesses difusos (CAPPELLETI; GARTH, 

1988, p. 50). 

 

Insta salientar que, no Brasil, essas tendências ou ondas foram captadas não só pela 

doutrina, mas também pela legislação processual. A segunda onda renovatória orientou a 

edição de diversos diplomas normativos à época, como a Lei de Ação Civil Pública
30

 (Lei 

n° 7.347/1985) e o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990). 
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 Sobre o tema, o processualista Cândido Rangel Dinamarco ensina que: “A Lei da Ação Civil Pública, nesse 

ponto seguida pelo Código de Defesa do Consumidor, foi um gigantesco passo no sentido da coletivização da 

tutela jurisdicional, mediante a outorga de legitimidade a diversas entidades (Ministério Público, associações, 

etc.) para a propositura de demandas no interesse de toda uma classe, categoria ou grupo de indivíduos. Essas 
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O crescimento do acesso à justiça, proporcionado pela assistência jurídica e proteção 

aos interesses difusos, teve como efeito o aumento das demandas levadas a apreciação do 

Poder Judiciário: há o reconhecimento de que o processo judicial não é o único caminho a ser 

procurado pelas partes, eis que os tribunais regulares e as reformas anteriores apresentam 

limitações. E, assim sendo, com vistas a adaptar o Judiciário para atender o grande 

contingente e, observando a sobrecarga deste Poder, a terceira onda da reforma promove um 

novo enfoque ao acesso à justiça, mais amplo: o processo civil centra sua preocupação nas 

instituições, pessoas e procedimentos utilizados, buscando garantir a qualidade dos resultados 

obtidos por meio da jurisdição e dos equivalentes jurisdicionais. Reconhece-se, então, que o 

movimento de acesso à justiça exige uma abordagem mais compreensiva, para além da 

representatividade, buscando métodos que tornem os novos direitos efetivos 

(CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 67-73). 

Fundamentada nesta premissa, a terceira onda renovatória propulsiona uma ampla 

variedade de reformas, como alterações no procedimento, constatando a necessidade de 

adaptar o processo civil ao tipo de litígio, eis que os conflitos são distintos entre si e exigem 

técnicas diferenciadas de tratamentos. Com o reconhecimento das limitações das reformas 

anteriores, surgem as tendências no uso do enfoque do acesso à justiça e, dentre elas, os 

métodos alternativos para decidir causas judiciais (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 81). 

Nessa perspectiva, incentiva-se a utilização de métodos não judiciais de composição de 

conflitos, ou seja, a resolução dos litígios por intermédio de outras técnicas, como por 

exemplo, o juízo arbitral e a conciliação, que podem configurar-se como mecanismos mais 

adequados de solucionar determinadas demandas. Sobre o tema, oportuno ressaltar a lição de 

Cappelletti e Garth: 

 

Existem vantagens óbvias tanto para as partes quanto para o sistema jurídico, 

se o litígio é resolvido sem necessidade de julgamento. A sobrecarga dos 

tribunais e as despesas excessivamente altas com os litígios podem tornar 

particularmente benéficas para as partes as soluções rápidas e mediadas, tais 

como o juízo arbitral. Ademais, parece que tais decisões são mais facilmente 

aceitas do que decretos judiciais unilaterais, uma vez que eles se fundam em 

acordo já estabelecido entre as partes. É significativo que um processo 

dirigido para a conciliação – ao contrário do processo judicial, que 

geralmente declara uma parte “vencedora” e outra “vencida” – ofereça a 

possibilidade de que as causas mais profundas de um litígio sejam 

examinadas e restaurado um relacionamento complexo e prolongado. 

 

                                                                                                                                                                                     
leis foram responsáveis pela implantação de uma visão macroprocessual do exercício da jurisdição.” 

(DINAMARCO, 2016, p. 41) 
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Na conjuntura brasileira, essa terceira fase do movimento merece destaque, na 

medida em que reflete os desafios a serem enfrentados pelo Poder Judiciário na garantia desse 

direito fundamental, qual seja, o acesso à justiça. O novo enfoque do acesso à justiça, 

decorrente da terceira onda renovatória, reconhece as dificuldades inerentes à qualidade, 

tempestividade e efetividade dos serviços jurisdicionais, admitindo que a jurisdição estatal, 

em determinados casos, não se configura como a técnica de resolução mais apropriada. Deste 

modo, não basta ultrapassar a primeira e a segunda ondas renovatórias, aumentando o número 

de conflitos que podem ser trazidos à Justiça: faz-se indispensável alcançar resultados úteis e 

satisfatórios para as partes (DINAMARCO, 2016, p. 206). Nesse cenário, é possível concluir 

que, atualmente, o acesso à justiça deve ser entendido a partir deste novo enfoque, que não 

equivale a mera possibilidade de ingressar em juízo. 

 

2) Soluções propostas pelo Poder Público no Brasil 

 

O acesso à justiça está previsto como direito fundamental no art. 5°, inciso XXXV da 

CRFB/88, o qual estabelece que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito”. Entretanto, este inciso não deve ser interpretado apenas como a faculdade 

de ajuizar uma ação ou a possibilidade de levar ao conhecimento do Judiciário as demandas, 

conforme proposição da primeira onda renovatória. Atualmente, este dispositivo deve ser 

visto como garantia de acesso à ordem jurídica justa de forma efetiva, tempestiva e 

adequada
31

, o que representaria o alcance a terceira onda de acesso. Em que pese tal 

entendimento, esta ainda é uma realidade distante do que se apresenta no cenário brasileiro. 

A sociedade, cada vez mais consciente de seus direitos, possui uma expectativa de 

que o Judiciário exerça seu papel mais conhecido, que é o “de garantir a cada um o que lhe é 

devido”, e que a violação dos direitos seja eficaz e rapidamente reparada. A problemática 

reside no fato que, o acesso à justiça, intrinsecamente relacionado com o acesso ao Poder 

Judiciário Brasileiro, é restrito por uma série de complicações que o aflige. Ressalta-se, como 

razões, a morosidade excessiva resultante do elevado número de processos e o alto custo 

monetário destes, o que, muitas vezes, resulta numa carência de efetividade do processo 

judicial e na descrença que o Judiciário possa garantir o efetivo acesso à justiça. Em 2016, por 

exemplo, o Poder Judiciário finalizou o ano com 79,7 milhões de processos em tramitação, 
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 FERNANDES, 2015, p. 27 apud  WATANABE, Kazuo. Política Pública do Poder Judiciário Nacional para 

Tratamento do Conflito de Interesses. In: RICHA, Morgana de Almeida; PELUSO, Antonio Cezar (coors.). 

Conciliação e Mediação: estruturação da política judiciária nacional. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 5. 
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aguardando alguma solução definitiva. Desse total, 13,1 milhões (o que representa 16,4% do 

total), estavam suspensos ou sobrestados ou em arquivo provisório, aguardando alguma 

situação jurídica futura
32

. 

Observa-se, então, que a partir dessa sobrecarga de trabalho, o Judiciário não tem 

sido capaz de atender a quantidade de demandas submetidas a sua apreciação, gerando 

insatisfação nas partes, eis que se deparam com processo monetariamente caro e moroso. 

Percebe-se a necessidade de alterações no ordenamento jurídico brasileiro que pudessem 

garantir atender aos anseios do jurisdicionados. É neste contexto que o Poder Público busca 

adotar uma política pública judiciária através de objetivos estratégicos, cujo intuito é 

proporcionar uma prestação jurisdicional que possa assegurar o acesso à ordem jurídica justa, 

estimulando, assim, formas mais adequadas de solução de conflitos. Destaca-se a opinião de 

Kazuo Watanabe (2011): 

 

Semelhante política pública deverá estabelecer, dentre outras coisas: a) 

obrigatoriedade de implementação da mediação e da conciliação por todos 

os tribunais do país; b) disciplina mínima para a atividade dos 

mediadores/conciliadores, como critérios de capacitação e treinamento; c) 

confidencialidade, imparcialidade e princípios éticos no exercício da função 

dos mediadores/conciliadores; e) estratégias para geração da nova 

mentalidade e da cultura da pacificação, inclusive com criação pelas 

faculdades de direito em meios alternativos de resolução de conflitos, em 

especial a mediação e a conciliação; f) controle Judiciário, ainda que indireto 

e a distância dos serviços extrajudiciais de mediação/conciliação
33

. 

 

Fundamentado nesse pressuposto, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), instituição 

pública criada em 2004 cujo objetivo é aperfeiçoar o trabalho do sistema judiciário brasileiro, 

desenvolvendo políticas que promovam a efetividade da Justiça brasileira
34

, optou por 

estimular a utilização de outros mecanismos adequados na resolução de conflitos. Assim, no 

ano de 2005, o CNJ promoveu o I Encontro Nacional de Coordenadores de Juizados Especiais 

– Estaduais e Federais (GUARINO, 2017, p. 20). O encontro foi realizado em Brasília e, a 
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 Sobre o assunto, oportuno mostrar considerações feitas pelo CNJ acerca destes números. No decorrer do ano 

de 2016, ingressaram 29,4 milhões de processos no Poder Judiciário e, ao mesmo tempo, foram baixados 29,4 
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partir deste, ficaram definidas áreas de atuação em que seriam desenvolvidos projetos e 

iniciativas e, dentre elas, os juizados especiais de conciliação e meios não adversariais de 

resolução de conflitos
35

. O projeto foi lançado em 2006 e ficou conhecido como “Movimento 

pela Conciliação”, inaugurando no Judiciário brasileiro uma política púbica de incentivo à 

conciliação (GUARINO, 2017, p. 20). Sobre este movimento, oportuno ressaltar as 

informações prestadas pelo próprio CNJ
36

:  

 

Primeiro, é um compromisso dos profissionais jurídicos, sobretudo juízes, 

advogados, promotores e procuradores, de que, antes de aceitarem um caso e 

levá-lo às últimas etapas de um processo judicial, enfatizarão a fase prévia 

em que as partes buscarão solução para o conflito. Serão eles próprios os 

agentes e os produtores da justiça, do acordo, da conciliação. (...) Esse tipo 

de iniciativa é fator de pacificação social, complementar e integrado ao 

Judiciário. Na conciliação, o resultado vai estar mais próximo da vontade das 

partes em conflito. Ninguém precisa sentir que saiu perdendo. Chega-se a 

um acordo porque é vantajoso para os dois lados. Se as partes ajudam a 

construir o acordo, o incentivo para obedecer ao combinado é maior. (...) A 

razão é simples. É mais vantajoso tanto para as partes quanto para o Estado. 

É economia de tempo e dinheiro. (...) Todo o sistema judicial sai ganhando 

com a conciliação. Diminuir a demanda por sentenças é potencializar a 

atuação dos juízes sobre os casos que mais dependem da sua apreciação. 

 

A partir do “Movimento pela Conciliação”, diversos projetos posteriores 

pretenderam incentivar os métodos consensuais de resolução de conflitos, com o lançamento 

de campanhas e slogans
37

: “Conciliar é legal e faz bem a si mesmo” (tema) com o slogan 

“Conciliar é querer bem a você” (2008), “Ganha cidadão. Ganha Justiça. Ganha o País” 

(2009), “Conciliando que a gente se entende” (2010), “Conciliar é a forma mais rápida de 

resolver conflitos” (2011), “Quem concilia sempre sai ganhando” (2012), “Eu concilio. Você 

concilia. Nós ganhamos” (2013), “Conciliar, bom para todos, melhor para você” (2014).  

Assim, a Semana Nacional da Conciliação, vigente até hoje, promove uma semana mutirões 

de conciliação e medição em Tribunais ao redor do país, incluindo o Tribunal de Justiça do 
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Estado do Rio de Janeiro
38

, obtendo como resultados acordos em massa (GUARINO, 2017, p. 

21).  

Diante disso, antes mesmo da elaboração do Novo Código de Processo Civil, o 

Direito Processual Brasileiro já estimulava a cultura dos Meios Alternativos de Resolução de 

conflitos, especialmente a conciliação e a mediação, devido as suas características e pelo 

modo como são realizados, pressupondo que apresentam menor custo, maior celeridade e 

possível pacificação social mais ampla
39

. Tal estímulo foi ratificado pelo CNJ com a edição 

da Resolução n° 125/2010
40

, a qual institui a Política Nacional de Conciliação, ou seja, as 

diretrizes básicas para a utilização da conciliação nos tribunais: a cultura do acordo é vista 

como uma solução possível e alcançável nos âmbitos judiciais e extrajudiciais para reduzir a 

litigiosidade e a morosidade, consideradas como problemas graves enfrentados pela Justiça. 

A partir desta Resolução, o CNJ adota os meios alternativos como política pública 

judiciária, a qual pretende “assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios 

adequados a sua natureza e peculiaridade”
41

, reconhecendo a necessidade de se incentivar e 

aperfeiçoar os mecanismos consensuais de solução de litígios. Entre os pontos importantes da 

Resolução, destaca-se a mudança na concepção de acesso à ordem jurídica justa, que não mais 

está relacionada tão somente a acessar os órgãos judiciários, abarcando o direito dos 

jurisdicionados de obterem soluções mais adequadas que considerem a natureza e as 

peculiaridades de seus conflitos. Além disso, o normativo prevê como incumbência dos 

órgãos judiciários o oferecimento dos meios consensuais, entre outras disposições. 

Pelo exposto, é possível notar a preocupação do Poder Judiciário em difundir a 

utilização dos meios consensuais de solução de conflitos, precipuamente a mediação e 

conciliação. Assim sendo, ao menos em tese e no campo discursivo e normativo, o objetivo 
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principal desta política pública é garantir o acesso à justiça, tendo como consequência a 

diminuição da morosidade da justiça e seus custos. Conveniente evidenciar que, 

posteriormente, o CNJ editou a Resolução n° 198, de 01 de julho de 2014 (dispõe sobre o 

Planejamento e a Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências), 

definindo a Estratégia Judiciária 2020 através de macrodesafios a serem alcançados entre 

2015 e 2020. 

Esta Resolução
42

 estabelece como missão do Poder Judiciário o de “realizar justiça”, 

por intermédio de uma efetiva prestação jurisdicional, fazendo com que seja “reconhecido 

pela sociedade como instrumento efetivo de justiça, equidade e paz social”. Em outras 

palavras, fundamentado neste normativo, o Judiciário almeja ser reconhecido como um Poder 

célere, acessível, responsável, imparcial, efetivo e justo. Entre os macrodesafios que devem 

ser superados para alcançar o cenário desejado, o qual garante efetividade na prestação 

jurisdicional, enfatiza-se o descongestionamento do Poder Judiciário, a justiça tempestiva e a 

desjudicialização. Pode-se inferir, então, que tal normativo reitera a necessidade de estimular 

os meios consensuais de resolução de conflitos. 

Atualmente, essas políticas foram transformadas em lei e têm sido fomentadas, na 

medida em que constituíram um dos principais objetos das reformas processuais. Com o novo 

Código de Processo Civil (Lei n° 13.105/15), a conciliação e a mediação são incorporadas 

como procedimentos obrigatórios no âmbito civil. O Código prevê que tais métodos deverão 

ser estimulados pelos mais diversos operadores do direito (art. 3º, §3º), sendo que neste 

diploma processual foi elaborada seção específica para dispor sobre conciliação e mediação 

judiciais, além de trazer inovações ao processo judicial brasileiro. Ressalte-se, ainda, que para 

além do CPC, a mediação foi regulamentada pela Lei n° 13.140/2015 (dispõe sobre a 

mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição 

de conflitos no âmbito da administração pública).  

Este histórico exposto reflete a preocupação do Poder Público com a crise que aflige 

o Judiciário brasileiro, caracterizada pelo processo caro e moroso. Nesse cenário, foram 

elaboradas diversas políticas públicas que representam o esforço normativo do Poder Público 

em estimular uma nova forma de tratamento de conflitos pelo Poder Judiciário, o que poderia 

contribuir, ao menos em tese, para um processo judicial mais eficiente, célere e satisfatório 

para os jurisdicionados. Com base nessa hipótese, pretende-se averiguar se essas tentativas 
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resultarão em efetivas mudanças nas posturas dos operadores do Direito e Tribunais, 

contribuindo para garantia ao acesso à ordem jurídica justa e efetiva ou apenas se os 

mecanismos serão utilizados para superar a crise de legitimidade e efetividade do Judiciário. 
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CAPÍTULO III – A CONCILIAÇÃO E A MEDIAÇÃO NO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL  

 

Apesar do foco deste trabalho estar direcionado para o exercício de um olhar crítico 

sobre as práticas judiciárias, faz-se imprescindível o estudo do discurso teórico do campo 

acerca do tema, através da explicitação de bibliografia especializada para contrastá-la com a 

observação empírica a ser exposta no próximo capítulo. A observação dos institutos na prática 

deve ser comparada com a doutrina especializada, com intuito de perceber a que distância a 

teoria está do cotidiano, assim como para entender os possíveis desdobramentos de eventual e 

possível discrepância entre o direito idealizado e o materializado.  

Este capítulo, então, tem como propósito evidenciar determinadas construções 

bibliográficas e doutrinárias, bem como enunciados relativos ao tema explorado, averiguando 

o dever-ser do Direito, tido como modelo e base para as suas práticas que, contrastados aos 

usos empíricos dos institutos, podem demonstrar eventual distanciamento entre discursos e 

práticas de atuação dos operadores do direito.  

 

1) Previsões normativas no CPC 

 

Com a entrada em vigor do CPC, o legislador disciplinou a conciliação e a mediação, 

fornecendo a esses mecanismos de resolução de conflitos o destaque adequado no 

ordenamento jurídico brasileiro
43

, de tal modo que o diploma processual prevê, 

expressamente, a importância e a necessidade de implementação dos métodos 

autocompositivos, determinando, inclusive, a realização de uma audiência especial para este 

fim, como etapa inicial do processo (art. 334). 

Assim sendo, o CPC estimula amplamente a busca pela composição consensual entre 

as partes, o que pode ser percebido pela quantidade considerável de dispositivos inseridos ao 

longo do Código que versam sobre tais institutos. Cabe ressaltar que a mesma relevância não 

pode ser encontrada nos Códigos de Processo Civil de 1939 e 1973, ainda que este último 

dispensasse algumas premissas sobre a conciliação.  

Ao abordar sobre a inafastabilidade da jurisdição, na parte geral do Código, o art. 3
o
, 

§2° prevê que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos, 
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dispondo ainda, no §3°, que os 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
44

. Nessa perspectiva, é possível notar, então, o 

incentivo do legislador aos meios consensuais, dado que traz em seus primeiros artigos, 

especificamente naquele que versa sobre a inafastabilidade do controle jurisdicional, a 

promoção da busca por uma solução consensual dos conflitos.  

Ademais, a mediação e a conciliação também são evidenciadas nas Ações de 

Família, cujo procedimento especial é aplicado aos processos contenciosos de divórcio, 

separação, reconhecimento e extinção de união estável, guarda, visitação e filiação (art. 693 e 

seguintes). Insta salientar, ainda, que o CPC prevê como incumbência do magistrado 

promover a autocomposição (art. 139, inciso V
45

).  

Importante ressaltar que a petição inicial consiste no instrumento pelo qual se propõe 

a demanda e se instaura o processo (CÂMARA, 2015, p. 187). Desta forma, precisa preencher 

requisitos formais, os quais estão previstos nos artigos 319 e seguintes do CPC, devendo 

constar na própria petição inicial a informação se o autor possui interesse pela realização da 

audiência de mediação ou conciliação, o que certamente reforça a preocupação do legislador 

em estimular os meios consensuais no processo brasileiro. Destaca-se, então, o art. 319, inciso 

VII: “a petição inicial indicará: VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação”. 

Assim, no procedimento comum a audiência endoprocessual de mediação e 

conciliação está prevista no art. 334 e seus parágrafos, constantes do diploma processual civil 

vigente. Conforme dispõe o caput deste artigo, se a petição inicial estiver elaborada 

corretamente, ou seja, se preencher os requisitos essenciais previstos na lei, bem como se não 

for o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), o juiz deverá designar 

audiência de conciliação ou mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Além 

disso, o réu deverá ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.  

Conveniente salientar que a citação do réu não será para que este apresente sua 

contestação, mas sim, para comparecer à audiência designada, devendo manifestar seu 

interesse/desinteresse na mesma por petição escrita. Prevê o Código que, após a citação, o réu 
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qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;” 
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poderá informar ao juízo que não pretende participar da audiência. Entretanto, deverá fazê-lo 

por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência 

(art. 334, §5°). Outrossim, oportuno ressaltar que, havendo litisconsórcio, a audiência não será 

realizada somente nas hipóteses de todos os litisconsortes manifestarem o seu desinteresse 

(art. 334, §6°).  

Ademais, nos casos em que não for designada a audiência ou se não for possível 

alcançar acordo, será aberto prazo para que o réu ofereça contestação em 15 dias. Portanto, o 

réu poderá oferecer contestação no referido prazo, cujo termo inicial de contagem será a data 

da audiência de conciliação ou mediação, da última sessão de alguma delas ou, ainda, quando 

qualquer parte não comparecer ou quando não for possível alcançar a autocomposição, 

conforme dispõe o artigo 335 do CPC. Por conseguinte, caso haja marcação da audiência, a 

contagem do prazo para efeitos de revelia será desta data (art. 344 e seguintes do CPC).  

A audiência designada poderá ser realizada por meios eletrônicos (art. 334, §7° c/c 

art. 46 da Lei n° 13.140/15), podendo ainda ocorrer outras sessões destinadas à realizar 

conciliação ou mediação, desde que não exceda a 2 meses da data de realização da primeira 

sessão (art. 334, §2°). Contudo, em se tratando da mediação, a Lei n° 13.140 prevê no seu art. 

28 que o procedimento de mediação deverá ser concluído em até sessenta dias, contados da 

primeira sessão, exceto se as partes acordarem e requererem sua prorrogação. Ademais, o §12 

do art. 334 dispõe que a pauta das audiências de conciliação ou de mediação será organizada 

de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 (vinte) minutos entre o início de uma e o início 

da seguinte. 

Desta forma, o próprio CPC estabelece em que ocasiões a citada audiência não será 

realizada, quais sejam, se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual ou quando não se admitir a autocomposição (art. 334, §4°, CPC). Em 

suma, a audiência não será designada somente quando ambas as partes se manifestarem 

expressamente por sua não realização. No caso em que apenas uma das partes se manifeste no 

sentido de realizar a autocomposição endoprocessual, o juiz poderá designar a audiência do 

art. 334, caput. Entretanto, ainda que a audiência de mediação seja designada, 

independentemente do consenso bilateral das partes, ninguém será obrigado a permanecer em 

procedimento de mediação (art. 2°, §2° da Lei n° 13.140/15).  

A solução consensual a ser obtida pode consistir no reconhecimento do pedido pelo 

réu, na renúncia ao direito pelo autor ou ainda na transação celebrada entre ambas as partes, 

consistindo em mútuas concessões (DINAMARCO, 2016, p. 495). Caso a autocomposição 

endoprocessual seja alcançada, será ela reduzida a termo e homologada por sentença, de modo 
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que esta decisão homologatória se tornará título executivo judicial sujeito ao cumprimento de 

sentença
46

, pondo-se termo ao processo (art. 334, §11 c/c art. 28, §único da Lei n° 

13.140/2015). Contudo, ainda que não haja a homologação do ato, o reconhecimento, a 

renúncia ou a transação são eficazes perante o direito material, na medida em que se 

constituem como negócios jurídicos (DINAMARCO, 2016, p. 495). 

Convém assinalar, ainda, o §8° do art. 334, in verbis: 

 

§ 8
o
 O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. 

 

A partir da leitura deste dispositivo, depreende-se que o não comparecimento de 

qualquer uma das partes configura ato atentatório à dignidade da justiça, o qual possui uma 

multa correspondente. Em verdade, tal sanção é resultado do descumprimento art. 5° do CPC, 

ou seja, da violação ao dever de agir no processo com boa-fé (CÂMARA, 2015, p. 200). Essa 

prescrição legal, ao menos na doutrina, é vista como forma de impedir que a parte, sem 

interesse na autocomposição, solicite a marcação da audiência e faça uso desta como 

mecanismo protelatório ao andamento do processo. 

Por fim, cabe ressaltar ainda a disposição do art. 359 do CPC, o qual informa que, 

instalada a audiência de instrução e julgamento, o juiz deverá realizar nova tentativa de 

conciliação entre as partes, independentemente de outros métodos de solução consensual de 

conflitos, oferecendo às partes mais uma tentativa de resolver o conflito sem entregar ao 

magistrado o julgamento do mérito.  

Em suma, com o reforço e estímulo aos meios consensuais, sobretudo a partir da 

elaboração de dispositivos que versam especificamente sobre a mediação e a conciliação, o 

legislador demonstra que além de ser possível lidar com as controvérsias a partir da via 

contenciosa, ou seja, cujo julgamento será feito por meio da decisão do juiz, é também viável 

administrar conflitos pelo meio autocompositivo, através do qual as partes poderão alcançar 

um acordo favorável a ambas. 

                                                           
46

 Art. 515.  São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste 

Título: (...) II - a decisão homologatória de autocomposição judicial;” 
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2) Mediador e Conciliador: auxiliares da justiça 

 

Na linha do estímulo à implementação da conciliação e da mediação no processo, 

certo é que o CPC também dá destaque aos conciliadores e mediadores como auxiliares da 

justiça. Tal fato se dá, sobretudo, pela preocupação em valorizar os meios consensuais de 

resolução de conflitos, eis que se acredita que estes proporcionam resultados potencialmente 

satisfatórios a todas as partes (CÂMARA, 2015, p. 117). Assim, o código insere as figuras do 

mediador e conciliador em seu Capítulo III, denominado “Dos Auxiliares de Justiça”, 

especificamente na Seção V, composta pelos artigos 165 a 175, disciplinando o desempenho 

dessas figuras no processo civil.  

O art. 165, caput, CPC, prevê que é incumbência dos tribunais criar centros 

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

sessões de mediação e audiência de conciliação, bem como devem estimular a 

autocomposição (art. 165, caput, CPC c/c art. 24 da Lei n° 13.140/2015). Convém notar que o 

surgimento dos centros já era uma proposta expressa da Resolução n° 125/2010 do CNJ
47

, em 

seu art. 8°, e que vinha sendo executada por Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais 

Federais.  

Verifica-se, ainda, que os §§2° e 3° do citado artigo dispõem sobre o papel do 

conciliador e mediador, pelos quais é possível inferir o conceito de mediação e conciliação 

para o legislador, a ser explicitado em momento próprio. Contudo, oportuno assinalar que o 

conciliador atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as 

partes envolvidas, podendo sugerir soluções para o litígio. O mediador atuará 

preferencialmente nos casos em que houver um vínculo anterior entre as partes, mas não 

poderá propor soluções para o conflito: em verdade, auxiliará as partes a restabelecerem a 

comunicação para alcançarem um acordo vantajoso para ambas.  

Por sua vez, o art. 166 informa os princípios que orientam a mediação e a 

conciliação, quais sejam, independência, imparcialidade, autonomia da vontade, 

confidencialidade, oralidade, informalidade e decisão informada. Oportuno destacar que o 

princípio da voluntariedade também deverá ser observado, uma vez que ninguém pode ser 

obrigado a participar do procedimento de mediação ou conciliação (CÂMARA, 2015, p. 117). 

                                                           
47

 “Art. 8º Os tribunais deverão criar os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Centros ou 

Cejuscs), unidades do Poder Judiciário, preferencialmente, responsáveis pela realização ou gestão das sessões e 

audiências de conciliação e mediação que estejam a cargo de conciliadores e mediadores, bem como pelo 

atendimento e orientação ao cidadão.” 
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O §1° dispõe que a confidencialidade aplica-se a todas as informações produzidas no curso do 

procedimento, enquanto que o §2° prevê que em razão do dever de sigilo, o mediador e o 

conciliador não poderão divulgar ou depor acerca de fatos oriundos dos procedimentos (art. 

166, §2°, CPC c/c art. 7° da Lei n° 13.140/2015). Por fim, o §3° estabelece que podem ser 

aplicadas técnicas de negociação e o §4° afirma que “a mediação e a conciliação serão regidas 

conforme a livre autonomia dos interessados, inclusive no que diz respeito à definição das 

regras procedimentais”. 

No art. 167, é possível encontrar a estipulação no sentido de que os mediadores, 

conciliadores e as câmaras privadas que realizam mediação e conciliação deverão estar 

inscritos em cadastro de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal, que manterá 

registro de profissionais habilitados (art. 167, caput), devendo, ainda, indicar a respectiva área 

de atuação de cada um deles. Conforme §1°, conciliadores e mediadores só poderão requerer 

sua inscrição nesses registros depois de capacitados através de cursos observem o currículo 

definido pelo CNJ (CÂMARA, 2015, p. 120). O §5° deste dispositivo impõe que os 

conciliadores e mediadores judiciais que também sejam advogados, estão impedidos de 

exercer a advocacia nos juízos em que desempenharem tais funções. Por seu turno, o §6° 

esclarece que “o tribunal poderá optar pela criação de quadro próprio de conciliadores e 

mediadores, a ser preenchido por concurso público de provas e títulos (...)”. 

Insta sobressaltar que o art. 169, caput, prevê a remuneração do conciliador e 

mediador pelo trabalho realizado, por intermédio de tabela fixada pelo respectivo tribunal, 

respeitando os parâmetros estabelecidos pelo CNJ. Seu §1° possibilita o trabalho voluntário 

na mediação e conciliação, desde que observadas a legislação pertinente e a regulamentação 

do tribunal. O §2  estabelece que as câmaras privadas deverão suportar um percentual de 

audiências não remuneradas, o qual será determinado pelo tribunal, em contrapartida ao seu 

credenciamento. 

É de ser revelado que o CPC previu a garantia da imparcialidade dos mediadores e 

conciliadores em seu art. 170, que estipula o procedimento caso o profissional encontre-se 

impedido, dispondo ainda que, se a causa do impedimento for apurada após o início do 

procedimento, a atividade será interrompida e distribuída para novo conciliador ou 

mediador
48

. Ademais, o art. 172 determina que “o conciliador e o mediador ficam impedidos, 

                                                           
48

 “Art. 170.  No caso de impedimento, o conciliador ou mediador o comunicará imediatamente, de preferência 

por meio eletrônico, e devolverá os autos ao juiz do processo ou ao coordenador do centro judiciário de solução 

de conflitos, devendo este realizar nova distribuição. 



45 

pelo prazo de 1 (um) ano, contado do término da última audiência em que atuaram, de 

assessorar, representar ou patrocinar qualquer das partes”. 

A possibilidade de um conciliador ou mediador ser excluído do cadastro está 

prescrita no art. 173 do código. Este artigo dispõe que será excluído aquele que (i) agir com 

dolo ou culpa na condução da conciliação ou da mediação sob sua responsabilidade ou violar 

qualquer dos deveres decorrentes do art. 166, §§ 1
o
 e 2

o
 ou (ii) atuar em procedimento de 

mediação ou conciliação, apesar de impedido ou suspeito. O §1° esclarece que esses casos 

serão apurados em processo administrativo. O juiz da causa ou o juiz coordenador do centro 

poderá afastar o mediador ou conciliador de suas atividades por até 180 dias, por decisão 

fundamentada, se verificar atuação inadequada dos profissionais. O fato deve ser 

imediatamente comunidade ao tribunal para instauração do respectivo processo administrativo 

(art. 173, §2°, CPC). 

No que diz respeito ao art. 174
49

, o dispositivo assenta o estímulo aos métodos 

consensuais pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao dispor que tais Entes 

deverão criar câmaras de mediação e conciliação com intuito de solucionar consensualmente 

os conflitos no âmbito administrativo. O último artigo da Seção do CPC ora em estudo, o art. 

175
50

 estipula que as disposições do CPC não excluem outras formas de conciliação e 

mediação extrajudiciais, que poderão ser regulamentadas por lei específica. Desse modo, 

pode-se verificar que não foi objetivo do legislador estabelecer um rol taxativo para os 

institutos. 

 

3) O conceito dos institutos no campo discursivo  

 

Para que se possa compreender a mediação e a conciliação, bem como suas 

distinções e semelhanças, faz-se necessário conceituá-las. Assim sendo, oportuno ressaltar o 

                                                                                                                                                                                     
Parágrafo único.  Se a causa de impedimento for apurada quando já iniciado o procedimento, a atividade será 

interrompida, lavrando-se ata com relatório do ocorrido e solicitação de distribuição para novo conciliador ou 

mediador.” 
49

 “Art. 174.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios criarão câmaras de mediação e 

conciliação, com atribuições relacionadas à solução consensual de conflitos no âmbito administrativo, tais como: 

I - dirimir conflitos envolvendo órgãos e entidades da administração pública; 

II - avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos, por meio de conciliação, no âmbito da 

administração pública; 

III - promover, quando couber, a celebração de termo de ajustamento de conduta.” 
50

 “Art. 175.  As disposições desta Seção não excluem outras formas de conciliação e mediação extrajudiciais 

vinculadas a órgãos institucionais ou realizadas por intermédio de profissionais independentes, que poderão ser 

regulamentadas por lei específica. 

Parágrafo único.  Os dispositivos desta Seção aplicam-se, no que couber, às câmaras privadas de conciliação e 

mediação.” 
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conceito legal – fornecido de modo indireto pelo CPC, uma vez que é possível inferir 

distinções a partir das funções que o legislador estabeleceu para o conciliador e mediador 

(DINAMARCO, 2016, p. 496) - e suas respectivas construções bibliográficas concernentes 

aos institutos ora estudados, ressaltando que os usos e as práticas dificultam a discussão e 

alimentam a divergência doutrinária, demonstrando que não se tratam de conceitos unívocos.  

O diploma legal, ao estimular os métodos consensuais de resolução de conflitos, 

conceituou o papel do mediador e conciliador no artigo 165
51

, §§2° e 3° e, da leitura deste 

artigo, é possível inferir a definição legal dos institutos: a conciliação será aplicada 

precipuamente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, ocasião em que 

o conciliador poderá propor soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer 

mecanismo coercitivo. Em contrapartida, a mediação deverá ser utilizada, sobretudo, nos 

casos em que houver vínculo anterior entre as partes e o papel do mediador está relacionado 

ao restabelecimento da comunicação, sendo vedado a este a possibilidade de propor soluções.  

Pode-se dizer, então, que o principal elemento de diferenciação dos institutos, diz 

respeito à indicação do um método a partir da espécie ou da natureza do conflito. Assim, a 

conciliação seria mais indicada para o caso em que as partes não possuem vínculos que 

justifiquem a necessidade de restabelecimento da comunicação entre ambas, como por 

exemplo, conflitos decorrentes de acidentes de trânsito. Deste modo, a conciliação é indicada 

para os conflitos que envolvam relações circunstanciais, ou seja, que “não requerem maiores 

atenções com a continuidade de relacionamentos, eis que limitados ao evento ou à 

circunstância geradora do conflito” (SANTOS, 2008, p. 109).  

Já a mediação é indicada para conflitos nos quais a relação seja continuada, ou seja, 

que não serão interrompidas após o alcance (ou não) do acordo, como as de natureza familiar 

e vizinhança, cujo objetivo principal é restabelecer a comunicação entre as partes conflitantes 

para que estas, por conta própria, possam alcançar acordos condizentes com seus interesses e 

possibilidades. 

Além disso, outra diferença fundamental que decorre do diploma legislativo, reside 

justamente no modo de atuação do terceiro interventor: na mediação, o mediador não exerce 

influência sobre a solução a ser alcançada pelas partes, devendo promover o diálogo entre 
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 “Artigo 165, §2° - o conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior 

entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de 

constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem.”  

Artigo 165, §3° - o mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as 

partes, auxiliará aos interessados 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”. 
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ambas para que se possa obter um consenso. Em contrapartida, o conciliador pode apresentar 

sua proposta de solução para o conflito (WAMBIER; RIBEIRO; MELLO, 2015, p. 312). 

Tanto o mediador, quanto o conciliador, auxiliam as partes a alcançarem soluções 

que sejam aceitáveis por ambas. Corroborando o acima exposto, em sua o obra, o 

processualista Cândido Rangel Dinamarco leciona que, a partir da contraposição dos §§2° e 

3° do art. 165, o CPC mostra pelo menos dois pontos de distinção entre a conciliação e a 

mediação. A primeira distinção a ser percebida está relacionada com as situações que 

admitem a conciliação e quais cabem à mediação. Entretanto, o autor ressalta que, com a 

utilização do advérbio “preferencialmente” nos parágrafos, o legislador pretendeu fornecer 

certa flexibilidade a ser exercida pelas partes, para que essas possam optar por uma das 

opções (DINAMARCO, 2016, p. 496), ipsis litteris:  

 

Essa disposição a flexibilizar é reflexo das incertezas conceituais referentes 

à distinção entre conciliação e mediação, a qual é muito tênue e não conta 

com o apoio de elementos de real e profunda separação entre os dois 

institutos. Não haveria mal algum em fundi-los em um instituto só. 

 

Ademais, ainda segundo o doutrinador, segunda distinção a ser percebida está 

relacionada com a atuação do conciliador ou mediador: enquanto que o primeiro poderá 

sugerir soluções para o litígio, o segundo, o mediador, não poderá fazê-lo, devendo auxiliar e 

estimular as partes a encontrarem por si próprias as possíveis soluções. Esta é, inclusive, a 

definição fornecida pela Lei de Mediação (art. 1°, §único, Lei n° 13.140)
52

. Por sua vez, é 

possível obter a seguinte definição
53

, elaborada pelo CNJ - Conselho Nacional de Justiça: 

 

A Mediação é uma forma de solução de conflitos na qual uma terceira 

pessoa, neutra e imparcial, facilita o diálogo entre as partes, para que elas 

construam, com autonomia e solidariedade, a melhor solução para o 

problema. Em regra, é utilizada em conflitos multidimensionais, ou 

complexos. A Mediação é um procedimento estruturado, não tem um prazo 

definido, e pode terminar ou não em acordo, pois as partes têm autonomia 

para buscar soluções que compatibilizem seus interesses e necessidades. 

 

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, 

                                                           
52

 “Art. 1
o
 Esta Lei dispõe sobre a mediação como meio de solução de controvérsias entre particulares e sobre a 

autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública.  

Parágrafo único.  Considera-se mediação a atividade técnica exercida por terceiro imparcial sem poder decisório, 

que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para 

a controvérsia.” 
53

 Disponível em: < http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/conciliacao-e-mediacao-portal-da-conciliacao >. 

Acesso em: 09 mar. 2017. 
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que busca uma efetiva harmonização social e a restauração, dentro dos 

limites possíveis, da relação social das partes. 

 

Além disso, para orientar a atuação dos diversos atores, o próprio Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio de Janeiro procurou definir o instituto da mediação para orientar a atuação 

dos diversos atores envolvidos no processo por intermédio da Resolução n° 19/2009
54

, em seu 

artigo 1°: 

 

Art. 1° - (...) mediação significa um processo por meio do qual uma terceira 

pessoa neutra, denominada mediador, atua encorajando ou facilitando a 

resolução de uma disputa entre duas ou mais pessoas, físicas e/ou jurídicas, 

de modo informal e não adversarial, com o objetivo de auxiliar as partes 

disputantes a alcançarem um acordo mutuamente aceitável e voluntário. Em 

mediação, a autoridade decisória é das próprias partes e a tarefa do mediador 

inclui, mas não se limita a isso, a de ajudar as partes a identificarem questões 

e interesses subjacentes à lide a serem resolvidos em comum, bem como 

alternativas de acordos. 

 

No âmbito doutrinário, é possível ressaltar a lição do Professor Alexandre Câmara 

(2015), no sentido de que os centros judiciários de solução de conflitos devem respeitar a 

distinção entre a mediação e a conciliação. Para o autor, o uso da mediação é adequado 

quando houver vínculo intersubjetivo entre os litigantes, como se dá, por exemplo, em 

conflitos de família ou litígios societários. Em contrapartida, a conciliação consiste no 

mecanismo de solução consensual apropriado para os casos em que não haja vínculos 

intersubjetivos entre os litigantes, como nos conflitos consumeristas (CÂMARA, 2015, p. 

118). Outrossim, os autores Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e 

Cândido Rangel Dinamarco ressaltam as semelhanças e diferenças entre os dois meios 

consensuais de resolução de conflitos supracitados: 

 

A mediação assemelha-se à conciliação: os interessados utilizam a 

intermediação de um terceiro, particular, para chegarem à pacificação de seu 

conflito. Distingue-se dela somente porque a conciliação busca sobretudo o 

acordo entre as partes, enquanto a mediação objetiva trabalhar o conflito, 

surgindo o acordo como mera consequência (CINTRA, GRINOVER, 

DINAMARCO, 2014, p. 36).  

 

Interessante destacar que, na esfera da produção doutrinária, tem sido mencionado 

que muitos advogados têm procurado formas de evitar a realização da audiência de 

conciliação e mediação, sob o argumento de que estas configuram um verdadeiro entrave à 

                                                           
54

 Disponível em: < http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/7abcbf66-7116-4311-b31e-386c47730c76>. Acesso 

em: 22 ago. 2017.  
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efetividade do processo, analisando mecanismos para evitá-las, uma vez que posterga a 

decisão do juiz, o que demonstra o costume da litigiosidade. Entretanto, esse posicionamento 

não é uníssono: há quem defenda a importância desses métodos consensuais no Direito 

Processual Brasileiro, esperando que a administração dos litígios seja norteada pela gestão dos 

conflitos com qualidade, de forma que se tornarão valiosas ferramentas para dar voz e aos 

protagonistas de conflitos. Nessa mesma perspectiva, ressaltam que a mediação e conciliação 

são meios adequados de resolução de litígios, que devem ser cada vez mais valorizados pelo 

Estado e pela sociedade, já que contribuem para a diminuição da litigiosidade, permitindo a 

produção de resultados mais satisfatórios a todos os interessados (CÂMARA, 2015, p. 117). 

Ainda no campo discursivo, impende mostrar enunciados relacionados à temática da 

pesquisa. A I Jornada de Prevenção e Solução Extrajudicial de Litígios
55

 foi realizada pelo 

Centro de Estudos Judiciários (CEJ) do Conselho da Justiça Federal (CJF), em parceria com o 

Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 22 e 23 de agosto de 2016, e aprovou 85 enunciados 

que visam aprimorar aspectos normativo-jurídicos e estimular políticas públicas e privadas 

para a mediação, conciliação e arbitragem. Destaca-se o seguinte enunciado: 

 

“Enunciado 22 – A expressão ‘sucesso ou insucesso’ do art.167, § 3º, do 

Código de Processo Civil não deve ser interpretada como quantidade de 

acordos realizados, mas a partir de uma avaliação qualitativa da satisfação 

das partes com o resultado e com o procedimento, fomentando a escolha da 

câmara, do conciliador ou do mediador com base nas suas qualificações e 

não nos resultados meramente quantitativos.” 

 

A motivação para o destaque a esse enunciado consiste, justamente, na reiteração 

realizada pelo CJF de que o ‘sucesso’ previsto no CPC não tem relação apenas com a 

quantidade de acordos alcançados, mas também com a qualidade, já que envolve litígios no 

plano fático, principalmente na mediação, cujas relações entre as partes protraem-se no 

tempo. Nesse mesmo sentido, é o Enunciado 625, elaborado pelo Fórum Permanente de 

Processualistas Civis (FPPC)
56

, que versa sobre o art. art.167, §3º: “o sucesso ou insucesso da 

mediação ou da conciliação não deve ser apurado apenas em função da celebração de acordo”. 

Depreende-se, portanto, que, ao menos em tese, a expressão do dispositivo não está 
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relacionada com o número de acordos alcançados, ou seja, com a análise quantitativa da 

resolução de casos, mas sim, a partir da satisfação das partes no tocante ao procedimento. 

Ademais, o Centro de Estudos Judiciários (CEJ) do Conselho da Justiça Federal 

(CJF) aprovou 107 enunciados na I Jornada de Direito Processual Civil, cujo evento foi 

realizado nos dias 24 e 25 de agosto de 2017. Dentre os enunciados aprovados, cumpre 

examinar o Enunciado 23, o qual dispõe que “na ausência de auxiliares da justiça, o juiz 

poderá realizar a audiência inaugural do art. 334 do CPC, especialmente se a hipótese for de 

conciliação”
57

. Registre-se, ainda, o teor do Enunciado 25, qual seja: 

 

Enunciado 25 – As audiências de conciliação ou mediação, inclusive dos 

juizados especiais, poderão ser realizadas por videoconferência, áudio, 

sistemas de troca de mensagens, conversa online, conversa escrita, 

eletrônica, telefônica e telemática ou outros mecanismos que estejam à 

disposição dos profissionais da autocomposição para estabelecer a 

comunicação entre as partes. 

 

Assim sendo, a enunciação acima exposta considera que as audiências previstas no 

art. 334 poderão ser realizadas por outros mecanismos distintos às sessões ou audiências, o 

que nos leva a refletir se não restariam descaracterizadas as finalidades dos meios consensuais 

de conflitos. Tal questionamento decorre da hipótese que, sendo feitas por este modo 

proposto, não há encontro pessoal entre as partes, o que pode potencialmente pode dificultar o 

restabelecimento da comunicação nos casos submetidos à mediação, por exemplo.  

Importante frisar, ainda, o Enunciado 26, no sentido de que “a multa do § 8º do art. 

334 do CPC não incide no caso de não comparecimento do réu intimado por edital”. Sobre a 

multa do §8°, é de ser revelado o Enunciado 237 do FPPC
58

, o qual estabelece que, no ato da 

citação, o réu deverá ser informado que sua ausência injustificada à audiência de conciliação 

ou mediação configura ato atentatório à dignidade da justiça e pode ser punível com a multa 

do dispositivo citado, sob pena de sua inaplicabilidade. 

De forma extremamente sucinta, foi possível evidenciar o discurso teórico do 

Direito, que idealiza a realização da audiência e a trata com extrema relevância. Constatou-se 

que a distinção entre os institutos não é tão bem delineada, na medida em que não o legislador 

não definiu taxativamente quais casos deverão ser submetidos a um ou outro tratamento, 

cabendo à doutrina especializada fazê-lo. Resta saber se, justamente por não estabelecer 
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taxativamente, a prática dos Tribunais têm decidido casuisticamente o método a ser escolhido, 

escapando - ao menos em tese - das intenções do legislador.  
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CAPÍTULO IV – POSSIBILIDADES EMPÍRICAS E OBSERVAÇÕES 

JURISPRUDENCIAIS ACERCA DA MEDIAÇÃO E DA CONCILIAÇÃO 

 

Apesar de tais métodos serem considerados formas mais humanizadas de 

administração de conflitos, as suas práticas parecem sugerir que, de fato, os institutos têm 

outra finalidade, mais voltada a contribuir para a gestão de um acervo inadministrável de 

processos. No campo jurídico discursivo, a doutrina destaca que a mediação e a conciliação 

são meios adequados de resolução de litígios, que devem ser cada vez mais valorizados pelo 

Estado e pela sociedade, já que contribuem para a diminuição da litigiosidade, permitindo a 

produção de resultados mais satisfatórios a todos os interessados. 

Entretanto, a observação das práticas, possibilitada em função do trabalho de campo 

que respaldou a pesquisa, vem sugerindo boicotes à adoção desses procedimentos, falta de 

uniformização em seu tratamento e discricionariedade na designação, ou não, das audiências 

de conciliação e de mediação, ou seja, constatou-se uma aparente discrepância entre as 

previsões normativas e as práticas do Tribunal. Assim sendo, neste capítulo, pretende-se 

narrar as possibilidades empíricas decorrentes da previsão legal contida no art. 334 do CPC e, 

ainda, explicitar determinadas decisões através de observações jurisprudenciais, revelando, 

até o momento de elaboração deste trabalho, como a prática forense tem se apropriado dessas 

disposições legais. Impende ressaltar que esta pesquisa está localizada geograficamente no 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJERJ). 

 

1) Possibilidades empíricas 

 

Sob o estímulo e orientação da professora orientadora desta pesquisa, Bárbara 

Lupetti, fui encorajada a realizar pesquisa empírica pela primeira vez no quarto ano da 

graduação, no âmbito da iniciação científica, por intermédio do projeto intitulado “Mediação 

e Conciliação no Novo CPC: uma abordagem empírica”, financiado pelo Edital 2016/2017 do 

PIBIC. Não obstante, fui alertada sobre as dificuldades que essa metodologia de pesquisa no 

campo jurídico traria com a postura dos operadores do direito. Ao me apresentar como 

bolsista de pesquisa, tanto nas varas cíveis, quanto no NUPEMEC, pude sentir uma diferença 

de tratamento no que diz respeito à temática da minha pesquisa. 

No âmbito das varas cíveis, senti certo estranhamento em relação ao tema da 

pesquisa, quase como se o conteúdo não tivesse importância, inclusive com o questionamento 

sobre o porquê e a relevância do objeto. Encontrei dificuldades para conversar com as partes e 
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os advogados, na medida em que muitos não compreenderam a justificativa do tema. Em 

contrapartida, ao me apresentar como pesquisadora e o projeto no NUPEMEC, não houve 

questionamento acerca da justificativa, pelo contrário. Apesar de num primeiro momento não 

ter acesso às sessões de mediação, cuja autorização foi concedida a posteriori, fui questionada 

sobre a possibilidade de apresentar meus resultados e relatos ao Núcleo, que acentuou a 

importância dos estudantes e operadores do Direito serem capazes de discernir os institutos 

para aplicá-los corretamente. 

A pesquisa de campo foi realizada entre setembro de 2016 e setembro de 2017. Até 

fevereiro de 2017, foram observadas as audiências de conciliação marcadas para as tardes de 

segunda-feira, em varas cíveis. No que diz respeito ao início da pesquisa junto ao NUPEMEC 

(Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos) do TJERJ, conforme 

já ressaltado na metodologia, me deparei com o fato que as sessões de mediação são sigilosas 

(arts. 2°, inciso VII e 30 da Lei n° 13.140/2015), o que implicaria na impossibilidade de 

assisti-las. Assim, fui orientada a endereçar um requerimento ao Desembargador Presidente 

do Núcleo, solicitando autorização do mesmo para assistir as sessões de mediação (Processo 

Administrativo nº 2016-173655). O pedido foi deferido em 2017, desde que respeitado o 

sigilo das partes e que estas consentissem com a minha presença na posição de observadora. 

A partir de março de 2017, então, realizei diversas incursões no CEJUSC da 

Comarca da Capital e de Niterói, em variados dias da semana e ao menos duas vezes por mês, 

para entrevistas informais com mediadores, conforme a agenda destes interlocutores. Pude 

conversar com cinco mediadores em ocasiões previamente marcadas ou nas ocasiões em que 

assistia as sessões de mediação.  

Durante conversas informais realizadas com mediadores, segundo os seus relatos, 

“muitos juízes ou não sabem ou não aplicam a diferença entre os institutos”.  

E a justificativa para tal afirmação reside no fato de que, provavelmente com o 

ímpeto de diminuir a quantidade de causas a serem incluídas na pauta do seu julgamento e, 

por consequência, esvaziar o número de demandas sob a responsabilidade dos juízos, ou ainda 

para reduzir o número de audiências de conciliação a serem realizadas pelos conciliadores das 

varas, muitas vezes são designadas sessões de mediação para causas que, ao menos a partir da 

construção doutrinária e previsão normativa, não deveriam ser encaminhadas para tal, 

devendo ser submetidas à mediação (e vice-versa).  

Durante uma das incursões realizadas nos centros de mediação do TJERJ, tive o 

maior exemplo dessa divergência. Um dos mediadores, que foi interlocutor importante da 

pesquisa, informou que as sessões que ocorrem todas às sextas-feiras em seu núcleo são 
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chamadas de “mutirão de mediação”, mas tratam de casos de conflitos do consumidor, 

comumente solucionados através de conciliação (e não mediação).  

Segundo o entrevistado, devido ao alto número de demandas nas varas cíveis (e 

também à previsão de fomento aos meios alternativos, introduzida pelo Novo CPC), os juízes 

passaram a designar para a mediação, processos cujas matérias estão atreladas ao Direito do 

Consumidor, de tal modo que os mediadores tiveram que passar a utilizar a técnica da 

“negociação” para administrar o volume de processos encaminhados pelos magistrados para 

sessões de mediação.  

Na prática, o resultado desses mutirões tem sido positivo apenas para dar conta do 

volume, mas negativo do ponto de vista do emprego da técnica da mediação [que é usada em 

situações que envolvem vínculo intersubjetivo entre as partes]. 

Uma mediadora entrevistada, comentando sobre tais mutirões, nos disse: “Isso é uma 

contradição. Mediação e mutirão são palavras que não deveriam estar vinculadas, porque a 

mediação é uma técnica que exige uma postura mais artesanal, onde cada caso é um caso; e o 

mutirão tem uma lógica de produção, totalmente diferente”.  

Foi relatado por outra mediadora entrevistada, que os juízes “não entendem, não 

aceitam ou encaminham errado” determinado caso para a mediação, inclusive em relação a 

outras matérias não relacionadas ao art. 334 do CPC. Tal assertiva reside no fato que alguns 

juízes encaminharam casos que envolviam violência doméstica, especificamente tentativa de 

homicídio, nos quais uma das partes está custodiada provisoriamente ou em cumprimento de 

pena, para a mediação. Dessa forma, a sessão era marcada e a parte custodiada deveria estar 

necessariamente algemada, bem como deveria ter a presença de pelo menos dois policiais na 

sala, o que certamente descaracteriza a mediação. Segundo a mediadora “tratam-se de casos 

não mediáveis, que sequer deveriam ter sido encaminhados para o centro”. 

Assim, o uso da técnica da mediação em casos que deveriam ser submetidos à 

conciliação, segundo observei em campo, tem causado incompreensões sobre as eventuais 

diferenças dos institutos, além de confundir as partes e os operadores do Direito [e 

constranger os mediadores], que se veem envolvidos em sessões de mediação destinadas a 

casos que, em regra, deveriam ser administrados por conciliação, e vice-versa, reproduzindo-

se, com isso, a dissonância dos institutos e expectativas frustradas nas pessoas, porque, de um 

lado, os sujeitos envolvidos nos conflitos chegam ao centro de mediação com a expectativa de 

encontrar uma sistemática distinta, mas acabam vendo o seu conflito ser resolvido de forma 

semelhante ao que ocorre nas audiências de conciliação promovidas pelas varas cíveis (e vice-

versa, quando chegam esperando uma conciliação e são submetidos à longas sessões de 
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mediação), e, de outro lado, os mediadores se sentem constrangidos, porque precisam 

modificar a sua técnica de condução das sessões para se adaptarem a um novo modelo de 

sessão, que se chama “mediação”, mas funciona como se fosse “conciliação”, 

descaracterizando, assim, o conceito e talvez a própria finalidade de ambos os institutos.  

Verifiquei, também, que essa dissonância de expectativas tem causado ruído na 

relação entre advogados e mediadores. Uma mediadora disse: “nossa, tem advogado que só 

falta levantar e dar um soco na cara do mediador pela demora na sessão”. Isso porque, para 

tratar de atrasos de voos ou extravios de mala, os advogados esperam por uma audiência 

rápida de conciliação, que dura 10 minutos, mas se deparam com uma longa sessão de 

mediação, de quase 1 hora. 

Na tentativa de tratar desse problema, entrevistei um gestor que disse que “os centros 

estão buscando o que acreditam ser o ideal...que o Tribunal pare de direcionar as matérias de 

consumidor para o Centro de Mediação, cujo objetivo é mediar, e não negociar”. 

Outra mediadora esclareceu que “falta uma regulamentação objetiva que paute a 

atuação do juízo ao selecionar o que deverá ser encaminhado à mediação”. 

O fato é que, na prática, a designação de audiência de conciliação ou de 

encaminhamento do processo ao centro de mediação está ocorrendo segundo a interpretação 

casuística dos juízes, que, por vezes, utilizam o critério reducionista de esvaziamento de 

pauta. 

Os interlocutores mediadores ressaltaram distintas vezes que os magistrados “não 

entendem, não aceitam, ignoram ou encaminham errado” as demandas para os centros.  

Outra questão interessante que apareceu durante o trabalho de campo, diz respeito à 

resistência dos advogados em receberem as práticas consensuais como forma de 

administração diferenciada de conflitos no Judiciário. Um conciliador entrevistado disse que 

“os advogados não estão acostumados ao diálogo, ao acordo. Eles querem debater, discutir, 

argumentar entre eles”. 

Segundo os mediadores entrevistados, uma das maiores dificuldades dos advogados 

para se submeterem à mediação reside no fato de que os operadores do Direito não possuem 

formação baseada na escuta ativa
59

, ao contrário, em verdade “são treinados para que possam 

ouvir e imediatamente rebater o direito”. Assim sendo, a maioria dos operadores do Direito 
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possui uma postura litigante, beligerante, resistente muitas vezes à utilização dos métodos 

consensuais. Nesse mesmo sentido, mencionado por alguns mediadores, são os juízes, que 

não acreditam na mediação, de tal forma que sequer encaminham algumas demandas para 

serem administradas via mediação, preferindo julgar os processos através da sentença.  

Além disso, outra reflexão passada pelos mediadores entrevistados diz respeito ao § 

10 do art. 334. Segundo tal dispositivo, as partes devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos e, ainda, podem constituir representantes com procuração 

específica, na qual constará poderes para negociar e transigir. Segundo os mediadores, tal 

previsão descaracteriza a ideia da autocomposição, uma vez que a parte, envolvida 

diretamente com o conflito, não comparece para buscar uma solução em conjunto com a outra 

parte ou, ainda, nenhuma das partes comparecem, somente seus representantes, ocasião em 

que dificulta sobremaneira o alcance de um acordo. 

Outro ponto interessante que foi observado na pesquisa de campo, especificamente 

através da observação das audiências do art. 334 do NCPC [que nem sempre vêm sendo 

realizadas, mas foi possível observar algumas delas], diz respeito à multa por ato atentatório à 

dignidade da justiça, que é aplicada em desfavor da parte que, injustificadamente, não 

comparece à audiência.  

O art. 334 do CPC prevê, em seu §8°, que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça 

e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Tal disposição aplica-se tanto na 

mediação, quanto na conciliação.  

Nesse ponto, pertinente efetuar algumas considerações decorrentes da pesquisa.  

Como referenciado acima, a imposição da multa somente deve acontecer quando o 

autor ou o réu, injustificadamente, não comparecem à audiência. Entretanto, foi possível 

observar a aplicação de multas em casos em que as partes estavam presentes, causando certa 

perplexidade. 

Presenciei um caso em que, apesar da presença de ambas as partes na audiência, uma 

delas, a Ré, não apresentou nenhuma proposta de acordo, o que fez com que o conciliador da 

vara cível aplicasse a multa do §8º do art. 334, interpretando que a parte Ré deveria ter dito 

que não tinha interesse na realização da audiência, em vez de comparecer e não fazer 

nenhuma proposta.  
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Ou seja, apesar da previsão legal ser expressa no sentido de se aplicar a multa 

somente em caso de não comparecimento injustificado, na audiência observada houve a 

imposição da multa, assim como em outras situações que presenciamos.  

Questionando outros interlocutores, foi interessante perceber que muitos deles 

viveram situações similares, mas quase todos foram uníssonos em dizer que não veem os 

magistrados levarem a cabo a execução da multa. Ou seja, o conciliador aplica a multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça, mas na hora de executar o valor, os entes públicos não o 

têm feito e os juízes tampouco têm agido de ofício, de forma que a multa tem “ficado apenas 

no papel”. 

Ainda sobre a audiência do art. 334, outra perplexidade foi percebida durante o 

trabalho de campo. 

Como já fora mencionado, o artigo 334 prevê, expressamente, em seu §4°, os casos 

em que a audiência de mediação ou conciliação não será realizada, quais sejam: (i) se ambas 

as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual; e (ii) quando 

não se admitir a autocomposição. Ou seja, nos demais casos, a interpretação literal da Lei 

indica que as audiências são OBRIGATÓRIAS. 

Entretanto, alguns interlocutores manifestaram que a redação da Lei não faz sentido: 

“esta imposição para a parte que manifesta o desinteresse no ato descaracteriza a 

autocomposição, porque a audiência só será proveitosa se ambas as partes demonstrarem o 

interesse no procedimento. Se não, não faz sentido marcar audiência”. 

No decorrer de algumas entrevistas informais com conciliadores, obtive a informação 

de que normalmente as partes não estão comparecendo à audiência, somente seus advogados 

se fazem presentes, o que, por si, disseram eles, “descaracteriza o instituto...ainda que o 

advogado tenha poderes para transigir, as partes deveriam comparecer para solucionar o 

litígio de forma consensual”. 

Além disso, sobre a previsão da audiência, conversamos com operadores do direito 

que disseram que acreditam que o art. 334 foi inserido no CPC com o intuito “de trazer 

apenas celeridade processual”, contrariando a cultura dos meios alternativos de resolução de 

conflitos. Outrossim, alguns advogados acrescentaram ainda que “preferiam o funcionamento 

da conciliação antes do advento do artigo 334, posto que deixava o julgador livre para prolatar 

sua decisão ao invés de aguardar a possibilidade de acordo”. 

Do ponto de vista dos magistrados, também verifiquei no campo que muitos deles 

estão deixando de designar a audiência do art. 334, justamente em função da celeridade. 
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Segundo eles, a pauta fica congestionada e nem sempre os acordos acontecem, de modo que 

se vislumbra “perda de tempo” na designação da audiência e atraso no processo.  

Um juiz entrevistado falou que “a falta de conciliadores na vara e a ausência de 

mediadores suficientes têm sido determinantes para o fato de eu não designar a audiência do 

334. Eu não designo nunca. Se as partes quiserem, elas vão conciliar independente disso”.  

Uma mediadora relatou, ainda, que ao realizar o Curso de Mediação, os mediadores 

recebem um papel, contendo o passo a passo que deverá ser seguido em uma sessão de 

mediação. E, segundo esta importante interlocutora, os mediadores ficam preocupados, uma 

vez que neste papel as etapas a serem cumpridas, por exemplo, tem como requisito o 

questionamento às partes se aceitam ou não a mediação: caso alguma etapa não seja 

cumprida, os advogados das partes pode, inclusive, processá-los.  

Portanto, a constatação empírica do trabalho de campo mostrou, embora o legislador 

tenha enfatizado a importância da mediação e da conciliação no Novo CPC, e reforçando as 

diferenças e disposições aplicáveis aos institutos, os atores do processo, por sua vez, vêm 

oferecendo importantes resistências e boicotes à realização dessa audiência, identificada, a 

princípio, como um retrocesso na luta pela celeridade processual. Além disso, foi possível 

verificar a falta de critérios objetivos que fundamentem a decisão do juízo para direcionar a 

demanda a um ou outro tratamento. 

 

2) Observações Jurisprudenciais 

 

Com intuito de evidenciar como a prática forense tem operacionalizado a previsão 

legal contida no art. 334, além de narrar as possibilidades empíricas, cumpre assinalar 

determinadas decisões, identificadas por intermédio de pesquisa jurisprudencial, com a coleta 

e análise de jurisprudência selecionada do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

(TJERJ). O levantamento foi realizado no site do próprio TJERJ, pela pesquisa livre 

disponível em “Consulta Jurisprudência”. Nesse campo, foram inseridos os termos “mediação 

OU 334”, com a seleção dos seguintes filtros: (1) origem da decisão: Tribunal de Justiça do 

Rio de Janeiro - 2
a
 Instância; (2) julgados a partir do ano: de 2016 a 2017; (3) competência: 

cível; (4) tipo de decisão: acórdão, decisão monocrática ou ementário. 

Como resultado inicial, foram encontradas 353 decisões em que a palavra ou 

expressão pesquisada foi localizada na ementa, em grau recursal. Cumpre ressaltar que a 

pesquisa é datada de 29/10/2017, bem como que, dentre as 353 decisões, foram observadas 

150. Do montante apurado de 150 decisões, foram selecionadas as decisões que apresentaram 
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pertinência temática com o objeto deste trabalho, ou seja, aquelas que demonstram como os 

operadores do Direito têm utilizado estes institutos – mediação e conciliação - em decorrência 

das previsões do art. 334, CPC. As decisões que não foram escolhidas versavam sobre outros 

assuntos relativos à mediação, conciliação ou, ainda, outros artigos de lei, cuja numeração é 

334. Oportuno esclarecer, ainda, que o propósito desta investigação não é demonstrar o 

posicionamento uníssono ou majoritário do Tribunal, mas sim, revelar as consequências das 

inovações trazidas pelo legislador à conciliação e mediação no âmbito do TJERJ. 

A primeira decisão a ser analisada foi proferida em sede recursal, no Processo n° 

0181505-57.2016.8.19.0001
60

, eis que as apelantes Notredame Intermédica Saúde S.A. e 

Associação Beneficente dos Professores Públicos Ativos e Inativos do Estado do Rio de 

Janeiro – APPAI interpuseram Apelação contra decisão prolatada em audiência pelo Juízo da 

48
a
 Vara Cível da Comarca da Capital. Tal sentença julgou procedentes os pedidos deduzidos 

na petição inicial e, além disso, decretou a revelia pela ausência de uma das rés na audiência 

do art. 334, embora regularmente citada [fato estranho, que me chamou a atenção, uma vez 

que o prazo de 15 dias úteis para apresentação da defesa começa a contar justamente da data 

da audiência, não configurando revelia, a ausência da parte nesta audiência, eis que a revelia 

se caracteriza pela ausência de apresentação de defesa]
61

. 

Segundo consta na decisão de 2° grau, a audiência de conciliação teve início às 

14h15min, onde a ré AAPAI estava ausente, mesmo tendo sido regularmente citada e 

intimada, pelo que foi decretada sua revelia, restando infrutífera a conciliação. Contudo, 

comprovou-se que a audiência de conciliação foi antecipada em 20 (vinte) minutos e que não 
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 TJRJ. Apelação Cível n° 0181505-57.2016.8.19. Rel. Des. Wilson Do Nascimento Reis. Julgamento: 

26/10/2017. Vigésima Quarta Câmara Cível do Consumidor. “Apelação. Relação de consumo. Plano de saúde. 

Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de compensação por danos morais. Negativa da operadora em 

autorizar a internação, alegando que o autor era portador de doença preexistente, além do fato de que seu plano 

se encontrava em período de carência. Deferimento, no plantão judiciário, da tutela antecipada de urgência, para 

que as rés autorizassem e cobrissem a internação do autor no CTI. Assertiva da 2ª apelante de que a audiência de 

instrução e julgamento foi antecipada em cerca de vinte minutos, corroborada da tribuna pela advogada do autor. 

Decretação, pelo Juízo a quo, da revelia da 2ª apelante, diante do não comparecimento à audiência designada 

para o dia 13/10/2016, com imposição da multa prevista no prevista no artigo 334, § 8º, do CPC. Prejuízo 

configurado. Cerceamento de defesa que se reconhece. Anulação da sentença. Recursos conhecidos, provido o 

da 2ª apelante e prejudicado o 1º apelo”. Disponível em: 

<http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00042E09691331A575F4CAA649DDF1

059650C50715301112&USER=>. Acesso em: 06 nov. 2017. 
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 Sobre o tema, cabível ressaltar que o art. 335, CPC, o qual versa sobre o prazo da contestação, dispõe que “o 

réu poderá oferecer a contestação pelo prazo de 15 (quinze dias), cujo termo inicial será a data: I- da audiência 

de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição”. E, diante disso, o prazo de contestação terá início na data da 

audiência do art. 334, de modo que só poderia ser decretada a revelia da ré após o esgotamento do citado prazo. 

Preleciona a o processualista Alexandre Câmara, no sentido de que “decorrido o prazo legal sem que a 

contestação tenha sido oferecida, será o réu revel. Revelia, então, é a ausência de contestação (art. 344)” 

(CÂMARA, 2015, p. 205). 
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foi respeitada a tolerância de 15 (quinze) minutos de atraso, conforme costume forense e, em 

razão disto, foi decretada sua revelia e aplicada multa constante do art. 334, §8°, CPC. 

Ademais, segundo consta no relatório, o juízo do cartório impediu que a advogada da ré de 

protocolar a contestação, determinando sua retirada coercitiva das dependências do fórum, 

ainda que tivesse direito de apresentar sua defesa independentemente do seu comparecimento 

à audiência, no prazo de 15 dias úteis.  

Ressalte-se, ainda, que a apelante alegou em seu recurso que não caberia a 

decretação da revelia, uma vez que o art. 345, I, CPC dispõe que havendo pluralidade de réus, 

se algum contestar a ação, a revelia não produzirá os efeitos do art. 344, o que ocorreu no caso 

concreto. Em suma, a apelante pugnou pela anulação da sentença pelos motivos acima 

citados. A 24
a
 Câmara Cível do Consumidor do TJERJ, por unanimidade de votos, conheceu 

do recurso e lhe deu provimento para anular a sentença. Destaca-se parte do voto do 

Desembargador Relator:  

 

Nesse contexto, havendo decretação de revelia da Associação APPAI pelo 

juízo a quo, bem como imposição da multa prevista no artigo 334, § 8º, do 

CPC, diante da ausência injustificada da sua patrona na audiência designada, 

constata-se que houve efetivo prejuízo para a ré/ 2ª apelante, decorrente da 

mencionada antecipação do horário da audiência em vinte minutos.  

Assim, tem-se que o julgamento efetivado neste processo não observou o 

devido processo legal, restando configurado cerceamento de defesa, 

mostrando-se imperiosa a anulação da sentença, com a renovação da 

audiência. (grifou-se) 
 

Cumpre observar também a Apelação Cível n° 0219108-67.2016.8.19.0001
62

, 

proposta em face da sentença do Juízo da 52
a
 Vara Cível da Comarca da Capital. No caso, a 

apelante, Lecca Crédito Financiamento e Investimento S/A, dentre outras razões recursais, 

pleiteou o afastamento da condenação ao pagamento da multa prevista no art. 334, §8°. A 
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 TJRJ. Apelação Cível n° 0219108-67.2016.8.19.0001. Rel. Des. Cintia Santarém Cardinali. Julgamento: 

25/10/2017. Vigésima Quarta Câmara Cível do Consumidor. “Apelação Cível. Relação de Consumo. Ação 

indenizatória. Contrato de cartão de crédito não reconhecido pela parte autora, que ocasionou a indevida inclusão 

de seu nome em cadastro restritivo ao crédito. Sentença de procedência, reconhecendo a lesão imaterial e 

declarando a inexistência do débito apontado. Inconformismo da parte ré, pleiteando a redução do quantum 

indenizatório e o afastamento da multa prevista no art. 334, §8º do CPC/2015. Recurso que merece provimento. 

Dano moral configurado, no entanto, verba indenizatória estipulada em patamar excessivo, consideradas as 

circunstâncias do caso concreto, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os parâmetros 

adotados por esta corte estadual, em casos semelhantes. Indenização que se reduz para R$10.000,00 (dez mil 

reais). Afastamento da aplicação da multa prevista no artigo 334, §8º do CPC/2015, relativa ao 

comparecimento das partes na audiência de conciliação, haja vista a presença de advogado constituído 

pela ré, com poderes exressos para transigir, nos termos do §10 do citado artigo. ausência de impedimento 

à tentativa de resolução consensual do conflito. Ausência de ofensa aos princípios da boa-fé e de 

cooperação judicial. Reforma parcial da r. sentença que se impõe. Provimento do recurso.” (grifou-se). 

Disponível em: <http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00044EA8801454D45DB

07045735A330797E7C507152F2D39&USER=>. Acesso em: 06 nov. 2017. 
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parte ré, ora apelante, embora ausente na audiência de conciliação, estava devidamente 

representada por patrono com poderes expressos para transigir e conciliar em audiência 

(conforme procuração constante dos autos).  

Assim, os desembargadores concordaram que não restou configurado o ato 

atentatório à dignidade da justiça, uma vez que a ausência da ré não seria suficientemente 

capaz de impedir uma resolução consensual do litígio, já que o advogado possuía poderes 

expressos para tal. Dessa forma, os Desembargadores da 24
a
 Câmara Cível do TJERJ, por 

unanimidade de votos, conheceram do recurso e deram provimento ao mesmo. Nesse mesmo 

sentido, foram as seguintes decisões: 

 

Apelação Cível. Ação de Procedimento Comum Ordinário, por meio da qual 

objetivou a autora o restabelecimento do serviço de telefonia e de "internet", 

bem como o recebimento de indenização por dano moral, sob o fundamento, 

em síntese, de que, apesar da quitação do seu débito com a ré, os aludidos 

serviços foram indevidamente suspensos. Sentença de procedência dos 

pedidos, que, também, aplicou à autora a multa por não comparecimento 

injustificado na audiência de conciliação. Inconformismo da autora. 

Afastamento da multa que se impõe, pela presença de patrono com expressos 

poderes para transigir. Verba indenizatória arbitrada em consonância com os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em virtude do que deve 

ser mantida. Recurso ao qual se dá parcial provimento, para o fim de afastar 

a aplicação da multa referente ao artigo 334, § 8.º do Código de Processo 

Civil. (TJRJ. Apelação Cível n° 0010727-87.2016.8.19.0087. Rel. Des. 

Geórgia de Carvalho Lima. Julgamento: 30/08/2017 - Vigésima Quarta 

Câmara Cível Consumidor)
63

 

 

Embargos de Declaração em recurso de Apelação. Pena do art. 334, §10 do 

CPC. Procuração nos autos que não foi observada. Pretensão da autora que 

merece acolhimento. Acórdão que contém erro material. Necessidade de 

revisão para correção. Parte que possui procurador com poderes para 

transigir que atende o comando legal. Cassação da pena imposta. Embargos 

acolhidos. (TJRJ. Apelação Cível n° 0205735-66.2016.8.19.0001. Rel. Des. 

JDS. Luiz Roberto Ayoub. Julgamento: 20/07/2017 - Vigésima Sexta 

Câmara Cível Consumidor)
64

 

 

Oportuno salientar a decisão proferida pela 25
a
 Câmara Cível do Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio de Janeiro na Apelação Cível n° 0002376-81.2016.8.19.0037
65

, contra 
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 Disponível em: <http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000487F334D7144B16

B6AEC79887AA6C5413C5065E2E4B07&USER= >. Acesso em: 06 nov. 2017 
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 Disponível em: <http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000472A5063CD6E50

12E4019B3382E1BED9BC5064A371C12&USER=>. Acesso em: 06 nov. 2017 
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 TJRJ. Apelação Cível n° 0002376-81.2016.8.19.0037. Rel. Des. Werson Rêgo. Julgamento: 25/10/2017. 

Vigésima Quinta Câmara Cível. “Direito do consumidor. Responsabilidade civil. Alegação de falha na prestação 

do serviço. Cancelamento de compra de passagem aérea. Pretensão compensatória por danos morais. Sentença 

de improcedência dos pedidos, em relação ao segundo réu, e de procedência, em relação ao primeiro réu. 

Recursos de apelação cível interpostos pela autora, visando à reforma parcial do julgado, a fim de ver 
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decisão proferida pela 3
a
 Vara Cível da Comarca de Nova Friburgo. A primeira ré do caso 

requereu a nulidade do julgado proveniente do juízo de primeiro grau, por violação ao art. 

334, caput, CPC, alegando, em síntese que fora citada em 18/06/2016 para audiência 

designada para o dia 04/07/2016, ou seja, violando o prazo mínimo de antecedência previsto 

no citado artigo, o que foi reconhecido pelos Desembargadores da Câmara, por unanimidade. 

Por consequência, foi reconhecido error in procedendo com a consequente anulação do 

julgado. Em seu voto, o Desembargador Relator destacou ainda outra decisão do tribunal no 

mesmo sentido:  

 

Agravo de Instrumento. Relação de Consumo. Réu citado em prazo inferior 

a vinte dias da audiência de conciliação (art. 334, caput, CPC/2015). 

Determinação de intimação para apresentação de resposta. Acerto da 

decisão. Mesmo sendo facultativa a realização da conciliação, uma vez 

designada pelo juízo, deve-se cumprir o prazo de antecedência mínima de 

vinte dias de citação do réu, sob pena de nulidade do feito. Precedentes. Réu 

que foi citado apenas na véspera da data da audiência, sendo o mandado 

juntado três dias depois. Inaplicabilidade, na espécie, da regra do art. 335, 

inc. I, do CPC/2015. Correta a decisão que determinou a intimação do réu 

para apresentar sua resposta no prazo de quinze dias, a fim de evitar 

alegação de cerceamento de defesa. Desprovimento do recurso. (TJRJ. 

Agravo de Instrumento nº 0046252-66.2017.8.19.0000. Rel. Des. Nilza 

Bitar. Julgamento: 04/10/2017 - Vigésima Quarta Câmara Cível 

Consumidor)
66

 
 

                                                                                                                                                                                     
reconhecida a solidariedade entre os réus, bem como a majoração do quantum indenizatório. Recurso do 

primeiro réu, visando à nulidade do julgado e, subsidiariamente, a reforma integral da sentença. 1 – O primeiro 

réu, ora recorrente, foi citado, via ar, em 18/06/2016, para audiência designada para 04/07/2016 (e-fls. 80). 2 – 

Violação ao disposto no artigo 334, caput, do código de processo civil, quanto ao prazo mínimo de 20 

(vinte) dias de antecedência para a audiência designada. 3 – Evidente prejuízo do réu, diante da 

decretação da revelia, com consequente julgamento de procedência do pedido. Anulação do julgado que se 

impõe. Recurso do réu conhecido e provido. Prejudicado o recurso da autora.” (grifou-se). Disponível em: 

<http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000403A7AC017D1ECA24F5DAAB2B

AF9F0E31C5071525613A&USER=>. Acesso em: 06 nov. 2017. 
66

 Disponível em: <http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000403A7AC017D1E

CA24F5DAAB2BAF9F0E31C5071525613A&USER=>. Acesso em: 06 nov. 2017. 
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Interessante ressaltar o ocorrido na Apelação n° 0300389-45.2016.8.19.0001
67

. 

Segundo consta no relatório, a apelação foi interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 

1
a
 Vara Empresarial da Comarca da Capital e, dentre as alegações preliminares da apelante, 

encontra-se a violação ao devido processo legal por ausência de designação de audiência de 

conciliação ou de mediação. A 22
a
 Câmara Cível conheceu e negou provimento ao recurso. 

No caso, a alegação foi rejeitada sob a seguinte fundamentação: 

 

Quanto à alegada violação do devido processo legal por ausência de 

designação de audiência de conciliação ou de mediação, na forma como 

determina o art. 334, do CPC, entendo que uma vez não demonstrado o 

efetivo prejuízo suportado pela apelante – inclusive diante da 

possibilidade de composição extrajudicial a qualquer tempo – não há 

como se declarar qualquer nulidade, nos termos do princípio do pas de 

nullité sans grief. (grifou-se) 

 

No Processo n° 0050444-42.2017.8.19.0000, em sede de agravo de instrumento, os 

Desembargadores da 26
a
 Sexta Câmara Cível do Consumidor do TJERJ, por unanimidade de 

votos, não conheceram do recurso. Tal fato se deu na medida em que a agravante questionou 

decisão interlocutória que aplicou a multa prevista no art. 334, §8° do CPC. Contudo, os 

julgadores entenderam que a questão não está prevista dentro do rol taxativo do art. 1015 do 

CPC, o qual prevê quais matérias poderão ser atacadas por agravo de instrumento. Desse 
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 TJRJ. Apelação n° 0300389-45.2016.8.19.0001. Rel. Des. Marcelo Lima Buhatem. Julgamento: 24/10/2017. 

Vigésima Segunda- Câmara Cível. “Apelação Cível – Contrato de afretamento de embarcação – “time charter” – 

Aplicação de multa contratual – Alegação de descumprimento da resolução normativa RN 72/2006 do Conselho 

Nacional de Imigração (CNIG) que disciplina a chamada de profissionais estrangeiros para trabalho a bordo de 

embarcação ou plataforma estrangeira – Exigência de proporcionalidade entre trabalhadores nacionais e 

estrangeiros não residentes – Preliminar de incompetência absoluta afastada – Competência do juízo da vara 

empresarial – Contrato típico de direito marítimo – art. 50, da LODJ – Rol exemplificativo – Ausência de 

designação de audiência de conciliação ou de mediação pelo juízo a quo – Prejuízo não demonstrado – 

Nulidade rechaçada – Princípio do pas de nullité sans grief – Possibilidade de composição extrajudicial a 

qualquer tempo pelas partes – Fase de saneamento do processo dispensada pelo magistrado singular tendo em 

vista a regra contida no art. 355, I, do CPC/2015, a qual determina que o juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas – 

Preliminares rejeitadas – Ponto nodal para desate da controvérsia que reside na prova quanto aos fatos que deram 

ensejo à aplicação da multa pela apelante, antes de se discutir eventual legalidade da retenção dos valores – 

Autoras apeladas que juntaram à inicial planilhas com a lista de tripulantes, de modo a fazer prova quanto ao 

cumprimento da exigência de proporcionalidade entre trabalhadores brasileiros e estrangeiros – Ré apelante que, 

em sua contestação, não declinou onde se encontrava a alegada desproporcionalidade entre trabalhadores 

nacionais e estrangeiros que justificasse a aplicação das multas, simplesmente deixando de impugnar os 

documentos juntados e a alegação das autoras quanto ao cumprimento da resolução normativa 72 do Conselho 

Nacional de Imigração – CNIG. – Acolhimento da pretensão autoral – Acerto da sentença – Honorários bem 

fixados em obediência ao comando do art. 85, § 2º, do CPC/2015, que prescreve que os honorários serão fixados 

entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico 

obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. sucumbência recursal – Majoração 

legal. Nega-se provimento ao recurso.” (grifou-se). Disponível em: 

<http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00044B21A1F3DB9D1E7FF9062CF0F8

4EE96BC50715290D48&USER=>. Acesso em: 07 nov. 2017. 
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modo, entenderam que a irresignação da agravante deveria ser demonstrada no momento das 

razões ou contrarrazões de apelação, conforme art. 1009, §1° do CPC, pelo que o recurso não 

foi conhecido. Colaciona-se a ementa da decisão:  

 

Direito Processual Civil. Decisão que aplicou a multa prevista no art. 334, § 

8º, do CPC, porque a autora/agravante não compareceu à audiência de 

conciliação. Matéria excluída do rol do art. 1.015 do Código de Processo 

Civil. Não cabimento do recurso de agravo de instrumento. Recurso não 

conhecido. (TJRJ. Agravo de Instrumento nº 0050444-42.2017.8.19.0000. 

Rel. Des. Ricardo Alberto Pereira. Julgamento: 19/10/2017 - Vigésima Sexta 

Câmara Cível Consumidor)
68

 
 

Desse modo, depreende-se que a decisão interlocutória, cuja finalidade é aplicar a 

multa pelo não comparecimento da parte a audiência de conciliação, não é recorrível por 

agravo de instrumento, eis que não se insere nas hipóteses taxativas do art. 1015 do CPC. 

Assim sendo, as questões resolvidas na fase de conhecimento, inclusive as disposições do art. 

334, não podem ser objeto de agravo de instrumento por não estarem no rol taxativo do art. 

1015. Por conseguinte, não são acometidas pela preclusão e podem ser suscitadas 

preliminarmente em razões de apelação ou contrarrazões (art. 1009, §1°, CPC). Nesse mesmo 

entendimento são outras decisões do Tribunal, que não conheceram do recurso de Agravo de 

Instrumento propostos em face das decisões interlocutoras proferidas na fase de conhecimento 

e, diante disso, algumas decisões dessa natureza não são imediatamente recorríveis, por não 

constarem no rol do art. 1015, CPC. Conveniente pontuar, então, que no mesmo sentido 

foram os julgamentos dos Processos de n
os

 0030377-56.2017.8.19.0000
69

 e 0057588-

04.2016.8.19.0000
70

. 
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 Disponível em: <http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00040CD60164435936

FB673D5C2875BF739BC507120B6307&USER=> Acesso em: 07 nov. 2017. 
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 TJRJ. Agravo de Instrumento nº 0030377-56.2017.8.19.0000. Rel. Des. Mônica Feldman de Mattos. 

Julgamento: 21/06/2017 - Vigésima Sétima Câmara Cível. “Agravo de Instrumento. Insurgência em relação à 

decisão que determinou a aplicação de multa ao autor pelo não comparecimento na audiência de conciliação. 

decisão que não figura no rol do art. 1.015 do NCPC. Manifesta inadmissibilidade do Agravo de Instrumento. 

Não conhecimento do recurso, na forma do disposto no art. 932, III, da novel 

codificação.” Disponível em: <http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00049C5B4

60BF1D2F6E67C46E409F2A40E7FC5063C1A1302&USER=> Acesso em: 07 nov. 2017. 
70

 TJRJ. Agravo de Instrumento n° 0057588-04.2016.8.19.0000. Rel. Des. Marco Antonio Ibrahim. Julgamento: 

07/12/2016 - Quarta Câmara Cível. “Direito Processual Civil. Ação indenizatória. Decisão que determinou a 

aplicação de multa, diante do não comparecimento do autor e seu patrono à audiência de conciliação. 

Ausência de hipótese de cabimento de agravo de instrumento. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil 

de 2015 apresenta rol taxativo de hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento. A decisão 

agravada não integra o rol taxativo, sendo inadmissível o recurso. Precedentes desta Corte. Recurso não 

conhecido.” (grifos nossos). Disponível em: < http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDI

D=0004BBA12D7D78E52A454EEB0256DFC53334C5055721023E&USER=> Acesso em: 07 nov. 2017. 



65 

Outro caso a ser relatado é a Apelação Cível n° 0219632-64.2016.8.19.0001
71

. Neste 

feito, a Apelante, irresignada, recorreu da decisão proferida pelo juízo da 40
a
 Vara Cível da 

Comarca da Capital que julgou procedente os pedidos da autora. Em síntese, a recorrente 

alega que houve supressão de rito processual, já que não foi designada a audiência de 

conciliação prevista no at. 334, CPC, o que resultaria na nulidade dos atos processuais e, por 

consequência, a decretação de revelia deveria ser considerada nula. O autor, na petição inicial, 

manifestou o seu desinteresse na composição, razão pela qual o magistrado não designou a 

realização da audiência com base no princípio da utilidade e da duração razoável do processo 

e a ré foi regularmente citada para oferecer contestação. 

O desembargador relator João Batista Damasceno, em seu voto, ressalta que a 

melhor interpretação a ser dada ao art. 334, §4°, I do CPC é a que “afirma a desnecessidade 

de realização do ato caso qualquer das partes manifeste expressamente o desinteresse em 

participar do ato”. Para corroborar com seu entendimento, o desembargador apontou a lição 

do autor Alexandre Freitas Câmara, ipsis litteris:  

 

“Aqui é preciso fazer uma observação: o inciso I do §4º do art. 334 

estabelece que a audiência não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. Uma 

interpretação literal do texto normativo poderia, então, levar a se considerar 

que só não se realizaria a sessão de mediação ou conciliação se nem o 

demandante, nem o demandado, quisessem participar desse procedimento de 

busca de solução consensual, não sendo suficiente a manifestação de vontade 

de uma das partes apenas para evitar a realização daquela reunião. Assim 

não é, porém. Apesar do emprego, no texto legal, do vocábulo “ambas”, 

deve-se interpretar a lei no sentido de que a sessão de mediação ou 

conciliação não se realizará se qualquer das partes manifestar, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. Basta que uma das 

partes manifeste sua intenção de não participar da audiência de conciliação 

ou de mediação para que esta não possa ser realizada. É que um dos 

princípios reitores da mediação (e da conciliação) é o da voluntariedade, 

razão pela qual não se pode obrigar qualquer das partes a participar, contra 
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 TJRJ. Apelação Cível n° 0219632-64.2016.8.19.0001. Rel. Des. João Batista Damasceno. Julgamento: 

18/10/2017 – Vigésima Sétima Câmara Cível do Consumidor. “Apelações cíveis. Ação indenizatória. Direito do 
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tempo previsto. Revelia impositiva. Recurso do autor. Suspensão de plano de saúde por ausência de 
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notificação prévia. Recusa indevida. Súmula 339, TJRJ. Danos morais comprovados. Majoração do valor para 

R$ 10.000,00 (dez) mil. Recursos conhecidos. Desprovido o do 

réu. Provido o do autor.” (grifos nossos). Disponível em: < http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?U

ZIP=1&GEDID=0004EEE913CD9641A1C4B448BFDA1E4375BBC50712084D3C&USER=> Acesso em: 07 

nov. 2017. 
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sua vontade, do procedimento de mediação ou conciliação (art. 2o, § 2o, da 

Lei no 13.140/2015). A audiência, portanto, só acontecerá se nem o autor 

nem o réu afirmarem expressamente que dela não querem participar (e o 

silêncio da parte deve ser interpretado no sentido de que pretende ela 

participar da tentativa de solução consensual do conflito)” (CÂMARA, 

Alexandre. O Novo Processo Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: Atlas, 2017, p. 

203-204). 
 

Salientou, ainda, que no Direito Processual Civil Brasileiro, um ato somente deve ser 

declarado nulo quando há efetivo prejuízo para parte, o que não ocorreu, na medida em que a 

parte foi regularmente citada e, mesmo assim, não contestou a inicial. Consequentemente, o 

voto foi conhecido e teve seu provimento negado. Nesse mesmo entendimento, oportuno 

salientar a decisão proferida pela Vigésima Terceira Câmara Cível do Consumidor, nos autos 

do Agravo de Instrumento n° 0031307-74.2017.8.19.0000, com a seguinte ementa: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão interlocutória que decreta a 

revelia do réu, o qual sustenta não ter apresentado contestação porque apenas 

seria obrigado a fazê-lo após a audiência de conciliação. Autor que, desde a 

petição inicial, havia declarado não ter interesse na composição consensual. 

Interpretação literal dos arts. 334 e 335 do NCPC que deve ser afastada, 

tendo em vista que basta a uma das partes declarar seu desinteresse na 

composição consensual para que não se realize a audiência de conciliação, 

hipótese em que o prazo para contestação deve ser contado a partir da 

juntada do aviso de recebimento da citação aos autos. Revelia efetivamente 

verificada. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJRJ. Agravo de Instrumento nº 

0031307-74.2017.8.19.0000. Rel. Des. Celso Silva Filho. Julgamento: 

06/07/2017 - Vigésima Terceira Câmara Cível Consumidor)
72

 
 

Na situação, a agravante recorre sobre a decretação de sua revelia. Conforme consta 

na decisão, a recorrente foi regularmente citada, contudo, não ofereceu contestação no prazo 

de 15 dias, na medida em que aguardava a designação da audiência prevista no art. 334. Não 

obstante, o autor, desde a petição, já havia manifestado seu desinteresse na autocomposição e, 

assim sendo, os Desembargadores entenderam pela desnecessidade da audiência, de modo que 

a ré teria prazo de 15 dias a contar da citação, nos termos do art. 335, III c/c art. 231, I, ambos 

do CPC.  

No seu voto, o desembargador relator explicou que “se já se sabe, desde o início, que 

a parte autora não tem interesse na solução amigável do conflito, não há que se esperar a 

manifestação do réu a respeito”. Do mesmo modo, ressaltou que, embora o CPC disponha que 

a audiência não será realizada somente se ambas as partes manifestarem expressamente o 

desinteresse na autocomposição (art. 334, §4°, CPC), a disposição deve ser interpretada no 
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sentido de que não haverá audiência se qualquer das partes se manifestar contrariamente, uma 

vez que a interpretação literal do dispositivo resultaria contraditória com a ideia de solução 

consensual e representaria “efetivo desperdício de tempo e desrespeito à economia 

processual”. Assim, o recurso foi conhecido, porém não provido. 

Não obstante, é possível encontrar decisões cujo posicionamento configura-se em 

sentido contrário aos casos anteriormente citados. É a situação do Agravo de Instrumento n° 

0045446-31.2017.8.19.0000. Cabível a transcrição da ementa proferida pela 18
a
 Câmara Cível 

do TJERJ: 

 

Agravo de Instrumento. Ação de imissão na posse. Tutela provisória de 

urgência que se indefere, por ora, em razão da falta de requisitos 

autorizadores, protraindo o magistrado a sua análise para momento posterior 

à apresentação de defesa. Parte autora que não revelou a que título a ré 

possui o imóvel. Decisão em que o magistrado adotou a prudência necessária 

ao caso. Audiência de conciliação/mediação que se torna obrigatória 

ainda que uma das partes tenha se manifestado pelo desinteresse no ato. 

Inteligência do artigo 334 do NCPC. Parágrafo 4º do referido dispositivo 

que indica os únicos casos em que a "audiência não será designada", quais 

sejam, quando ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual e quando não se admitir a autocomposição, hipóteses 

essas que não se enquadram no caso concreto. Assim, tratando-se de 

norma procedimental, de caráter impositivo, incensurável a decisão 

vergastada. recurso ao qual se nega provimento. (grifos nossos) (TJRJ. 

Agravo de Instrumento nº 0045446-31.2017.8.19.0000. Rel. Des. Eduardo 

de Azevedo Paiva. Julgamento: 18/10/2017 – Décima Oitava Câmara 

Cível)
73

 

 

O Agravo foi interposto em face de decisão interlocutória da 4
a
 Vara Cível de 

Jacarepaguá, que designou audiência de conciliação/mediação. A agravante alegou, em 

síntese, que o feito deveria ser retirado de pauta por não haver interesse na audiência de 

conciliação designada, eis que a parte autora não demonstrou interesse na petição inicial. 

Contudo, os Desembargadores da Câmara negaram provimento ao recurso em votação 

unânime, sob a fundamentação de que a medida do juízo de primeiro grau, em designar 

audiência, está de acordo com os ditames processuais do art. 334, §4°, quais sejam: “§4° - a 

audiência não será realizada: I – se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual. II – Quando não se a admitir autocomposição”. No 

caso em tela, somente a parte autora manifestou-se pelo desinteresse na autocomposição e, 

assim sendo, a Câmara entendeu que agiu acertadamente o magistrado ao designar o ato 

[chama a atenção o julgamento do A.I., tendo em vista que, a rigor, não cabe A.I. contra 
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decisões interlocutórias em processo de conhecimento]. Essa mesma compreensão foi 

encontrada ainda em outras decisões, destacando-se as seguintes:  

 

APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO (CPC, 

ARTIGO 334). OBRIGATORIEDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. 

NULIDADE QUE SE IMPÕE. 1. Cinge-se a discussão trazida com o 

recurso interposto na obrigatoriedade da audiência de conciliação prevista no 

artigo 334, caput, do Código de Processo Civil e, em consequência, na 

nulidade da sentença por não ter sido designada em primeiro grau a referida 

audiência. 2. O artigo citado ao dispor que o "juiz designará audiência 

de conciliação ou de mediação", estabelece a obrigatoriedade da 

realização do ato. 3. Veja-se que o §4º do referido dispositivo indica as 

duas hipóteses em que a "audiência não será designada", quais sejam, 

quando ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual e quando não se admitir a autocomposição, 

hipóteses essas que não se enquadram no caso concreto. 4. Assim, 

tratando-se de norma procedimental, de caráter impositivo, a não 

observância impõe a nulidade do processo, para que o ato seja 

designado. Precedentes do TJRJ. 5. Recurso provido. (grifos nossos) (TJRJ. 

Apelação nº 0015228-30.2016.8.19.0202. Rel. Des. José Carlos Paes. 

Julgamento: 28/06/2017 – Décima Quarta Câmara Cível)
74

 

 

APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C 

COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS. SENTENÇA DE 

PROCEDENCIA. ERROR IN PROCEDENDO. AUSENCIA DE 

AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO PREISTA NO ARTIGO 334, CPC. 1. 

Cuida-se de ação de despejo em decorrência da falta de pagamento de 

aluguel e demais encargos locatícios, tendo a sentença julgado procedente o 

pedido, insurgindo-se o réu, alegando, em síntese, cerceamento de defesa por 

não ter sido oportunizada a manifestação em provas e não ter sido designada 

audiência de conciliação. 2. Nulidade por ausência de provas. Inocorrência. 

Juiz destinatário da prova. Não configura cerceamento de defesa o 

julgamento antecipado da lide nas condições previstas no artigo 355, I, CPC. 

3. Ausência de designação e realização de audiência de conciliação. Error in 

procedendo. 4. O Novo CPC estabeleceu a obrigatoriedade de realização da 

mesma, e que não será realizada, conforme § 4º do artigo 334, em duas 

hipóteses: I) se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual; II) quando não se admitir a autocomposição.  

5. Feito iniciado já sob a égide do novo CPC, e apesar de o autor ter 

manifestado desinteresse na audiência de conciliação, conforme sua 

inicial, deveria o magistrado ter determinado a citação do réu, na forma 

do artigo 334, CPC/2015, mas não o fez. 6. Desrespeito a exigências 

formais que têm como objetivo a preservação de interesse superior ao 

das partes, como o de ordem pública. 7. Sentença que se anula, 

determinando a designação e realização de audiência de conciliação, a 

qual, não obtida, nova sentença deverá ser proferida. 8. Provimento do 

recurso. (grifos nossos) (TJRJ. Apelação Cível nº 0006710-
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66.2016.8.19.0003. Rel. Des. Mônica Maria Costa. Julgamento: 16/05/2017 

– Oitava Câmara Cível)
75

 

 

Neste último caso, impende apresentar trecho que fundamenta o voto da 

desembargadora relatora:  

 

Sob a ótica da interpretação literal, conclui-se que o magistrado incorreu em 

error in procedendo, eis que determinou a citação sem a designação da 

audiência de conciliação, e para esta vertente doutrinária, da qual integra 

Daniel Amorim Assumpção Neves e Fredie Didier Jr., a vontade do 

legislador, que estabelece que ambas as partes devem manifestar o 

desinteresse na audiência, para que esta não ocorra, deve ser respeitada, não 

havendo margem para se afastar, no curso do processo, a referida audiência 

pela manifestação expressa de apenas uma das partes, mesmo se sabendo 

que “se um não quer, dois não se conciliam. 

 

Cumpre analisar a decisão exarada pela Vigésima Quinta Câmara Cível na Apelação 

Cível n° 0039404-91.2016.8.19.0002
76

, contra sentença proferida pela 6
a
 Vara Cível da 

Comarca de Niterói, a qual foi anulada por unanimidade de votos. No caso, a apelante alegou 

a inobservância do devido processo legal, eis que a audiência do art. 334 foi realizada pela 

própria magistrada e, na realização do ato, colheu depoimento da parte autora, configurando 

violação ao princípio do devido processo legal. Isso porque, ainda que o magistrado tenha a 

                                                           
75

 Disponível em: <http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000492DAA13CAB6F

5235B8B8A47F85FC47DFC5062B581332&USER=> Acesso em: 07 nov. 2017. 
76

 TJRJ. Apelação Cível n° 0039404-91.2016.8.19.0002. Rel. Des. Isabela Pessanha Chagas. Julgamento: 

31/07/2017 – Vigésima Quinta Câmara Cível. “APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA. 
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improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência 
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possibilidade de colher o depoimento pessoal da parte autora, o art. 334 não prevê a coleta de 

provas na ocasião desta audiência. Ademais, o §1° do citado artigo dispõe que o conciliador 

ou mediador presidirá a audiência. A desembargadora relatora esclareceu, em seu voto, que na 

excepcionalidade da audiência ser conduzia por um magistrado, este não poderá exarar 

decisão de mérito, somente no caso do §11 do art. 334, ou seja, para homologar a 

autocomposição. Extrai-se passagem da fundamentação: 

 

Nesse contexto, entendo que o juiz, ao receber a petição inicial, pode optar 

(i)pela designação da audiência prevista no art. 334 do CPC/15(salvo se 

qualquer das partes manifestar desinteresse, e que será conduzida por 

conciliador ou mediador), ou, então, (ii)pela citação do réu para apresentação 

de defesa, sem prejuízo de se buscar a mediação num segundo momento, 

conforme o caso. Todavia, o magistrado a quo destoou do curso processual 

previsto no CPC, ao designar audiência de mediação ou conciliação, e, 

durante sua realização, optar por exarar decisão saneadora e colher o 

depoimento pessoal do autor. 

 

Corroborando seu posicionamento, a desembargadora ressaltou ainda a seguinte 

decisão:  

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. PROCEDIMENTO COMUM. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL PROFERIDA EM 

AUDIÊNCIA INAUGURAL DE CONCILIAÇÃO. NULIDADE. ERROR 

IN PROCEDENDO CONFIGURADO. ANULAÇÃO QUE SE IMPÕE. 1. 

Estabelece o art. 334 do CPC-15 que, observados os requisitos essenciais na 

petição inicial, e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido, o 

juiz designará audiência de conciliação ou de mediação, exceto se qualquer 

das partes manifestarem expresso desinteresse na composição consensual ou, 

ainda, quando a lide não admitir a autocomposição (art. 334, § 4º, I e II). 2. 

Audiência de conciliação ou de mediação que não pode ser presidida pelo 

magistrado da causa, mas por conciliador ou mediador, sob pena de ofensa 

ao princípio da confidencialidade (art. 334, §1º; art. 165, §2º e 3º e art. 166 § 

2º, todos do CPC-15). Excepcionalmente, caso isso ocorra, o magistrado não 

poderá julgar o feito, salvo para homologar a autocomposição obtida, nos 

termos do art. 334, §11, da lei processual. 3. No caso em tela, verifica-se que 

os réus foram citados para oferecimento de contestação e intimados para 

comparecimento à audiência inaugural de conciliação, presidida pelo próprio 

magistrado da causa, com depoimento pessoal das partes, sob pena de 

confissão e aplicação da multa prevista no art. 334, § 8º do CPC-15, 

concluída com o proferimento de sentença de procedência do pedido autoral, 

configurando evidente violação ao princípio do devido processo legal, por 

inobservância de diversos dispositivos legais que orientam o procedimento 

comum. 4. Anulação da sentença ex officio que se impõe, por error in 

procedendo, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, a 

partir das providências preliminares e saneamento (art. 347). Recursos 

prejudicados. (TJRJ. Apelação Cível nº 0248819-20.2016.8.19.0001. Rel. 
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Des. Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho. Julgamento: 26/07/2017 – Sétima 

Câmara Cível)
77

 

 

Evidencia-se ainda a decisão no âmbito do TJRJ, proferida no Agravo de 

Instrumento nº 0049179-39.2016.8.19.0000
78

 pela Terceira Câmara Cível, em 15.12.2016. No 

caso, a magistrada compreendeu a possibilidade de as partes realizarem a autocomposição 

mediante tratativas escritas, com intuito de aliviar a pauta de audiências, a qual estava 

sobrecarregada, situação que gerou inconformismo na autora e, de acordo com o 

Desembargador Relator do Agravo, acontece com frequência no Tribunal. No caso, a 

magistrada decidiu converter a audiência prevista no artigo 334 do CPC em tratativas escritas 

pelas partes, fato que gerou irresignação na autora – que manifestou expressamente o 

interesse pela realização da audiência - já que a fundamentação era inexistente, uma vez que é 

imposto ao juiz designar audiência de conciliação ou de mediação. Conforme voto do 
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obrigação de fazer cumulada com cobrança, objetivando a percepção do seu percentual na titularidade sobre 

parte dos direitos de propriedade dos imóveis que integraram o acervo patrimonial dos litigantes, recebendo 

aluguéis que estariam atrasados desde setembro de 2013 até a data da interposição deste processo. A decisão 

hostilizada foi no sentido de negar a liminar postulada, convertendo a audiência prevista no art. 334 do novo 

Código de Processo Civil em tratativas escritas pelas partes. Justa a irresignação da autora quanto à decisão 

proferida, conquanto a fundamentação existente. Rigorosamente presente a verossimilhança, não bastasse o teor 

da própria sentença prolatada no processo de conhecimento e da decisão que a manteve após o julgamento dos 

apelos deduzidos por ambas as partes. Trânsito em julgado. Não obstante o verbete nº 58 da súmula deste TJERJ, 

a hipótese é de reforma da decisão, porque a decisão se afigurou contrária à lei, na justa medida em que se 

observa que o direito postulado pela autora veio consubstanciado em decisão judicial transitada em julgado, não 

se podendo brandir o fato de existir créditos e débitos em relação aos imóveis compartilhados e, tampouco, o 

puro e simples argumento da demora no ajuizamento do feito como forma de justificação para a ausência da 

urgência no pleito autoral. Com o fim da vida em comum e do desfrute mútuo dos bens amealhados na 

constância da união estável, não existe razão para que apenas um dos ex-conviventes aufira toda a renda de 

imóveis comuns em detrimento do outro, sendo possível a cobrança dos respectivos valores, quando já 

reconhecida a propriedade comum, por se tratar de regra atinente à copropriedade, ou seja, quando os bens 

passam a serem regidos pelo regime da copropriedade, ou condomínio. Inteligência dos arts. 1.314, 1.199 e 

1.319, todos do Código Civil. Por fim, a designação da audiência constitui norma cogente (art. 334 do novo 

CPC), uma vez que impõe ao juiz designar audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, admitindo-se que o 

autor já na sua inicial abra mão do ato processual, e o réu, por petição, na forma do § 5º do art. 334 do CPC. O § 

8º do art. 334 do CPC ressalta a importância do ato. O novo CPC não diz que a audiência será dispensada ou 

convertida, se quaisquer das partes manifestarem desinteresse na solução consensual, mas sim se ambas as partes 

sinalizarem neste sentido (inciso I, § 4º, do art. 334). Reforma da decisão hostilizada. Concessão da liminar. 

Intimação do réu para proceder a entrega à autora dos valores por ele percebidos a título de aluguel, desde a 

citação, assim como os que venha a perceber, na proporção por ela detida conforme sentença prolatada em feito 

cognitivo, transitada em julgado, dada a reconhecida condição de coproprietária dos bens imóveis comuns, com 

a dedução e devida comprovação das despesas e encargos correspondentes, devendo ser designada, incontinenti, 

a audiência de conciliação e de mediação a que alude o citado art. 334 do novo CPC. Recurso a que se dá 

provimento.” Disponível em: <http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000479331

6F7740F8A309B7D5F866090805EC5055A0B4259&USER=> Acesso em: 07 nov. 2017. 
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Desembargador Relator, “o novo CPC não diz que a audiência será dispensada ou convertida, 

se quaisquer das partes manifestarem desinteresse na solução consensual, mas sim se ambas 

as partes sinalizarem neste sentido (inciso I, § 4º, do art. 334).” Por esses fundamentos, o 

recurso foi reconhecido e provido. Ressalte-se a fundamentação da decisão reformada: 

 

[...] Primeiramente, deixo de designar a audiência de conciliação prevista no 

artigo 334, do CPC. Este Juízo, há algum tempo, vem observando, 

especificamente no que se refere ao procedimento sumário, que as audiências 

prévias de tentativa de conciliação (nos moldes do artigo 285 do Código 

revogado), têm provocado maior demora na solução dos processos. Isso 

porque são incontáveis os casos de redesignações de audiências por 

impossibilidade temporal de citação dos réus; além disso, é insignificante o 

número de acordos realizados nessas audiências iniciais. Além deste 

argumento, acredito que a não designação da audiência conciliatória nesta fase 

(art. 334 do CPC), permitirá considerável encurtamento da pauta, com uma 

resposta jurisdicional em menor espaço de tempo, com a efetiva aplicação do 

princípio inserto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal (prestação 

jurisdicional célere, com razoável duração do processo), e, também, atenderá 

ao espírito da nova legislação processual civil, de que as partes têm o direito 

de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito (v. artigo 4º, CPC). 

 

Por todo exposto, constata-se que as decisões do Tribunal, em sua maioria, 

demonstram, até certo ponto, resistência ao uso da audiência do art. 334 do NCPC. Mas 

representam, mais do que isso, ausência total de consenso sobre a interpretação e os 

procedimentos a serem adotados em relação à audiência do art. 334.  

Nota-se a ausência de um posicionamento entre os magistrados no que diz respeito à 

designação ou não da audiência, ou seja, sobre a obrigatoriedade prevista no caput do artigo, 

o que tem gerado problemáticas quando a ausência de uma das partes tem por consequência a 

revelia da mesma ou a condenação em multa por ausência à audiência. Isso porque, ao menos 

em tese, o artigo é taxativo sobre as hipóteses em que a audiência não será designada. 

Outra circunstância a ser pontuada é o julgamento de mérito em audiência de 

conciliação ou mediação por parte do magistrado, quando este conduz o citado ato, o que 

descaracteriza a pretensão do legislador, qual seja, estimular a autocomposição. 

Outra reflexão possível é a seguinte: como já exposto, existem decisões entendem 

pela obrigatoriedade da audiência, ainda que uma parte manifeste seu desinteresse e que, se 

assim não o for, geram a nulidade do processo. Em contrapartida, algumas decisões entendem 

que se uma parte manifestar o desinteresse, tal circunstância já fundamenta a opção do 

magistrado em não designar a audiência, de modo que o processo não será anulado se não for 

comprovado prejuízo para a parte. Considerando que a decisão que opta por designar ou não a 
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audiência do art. 334 é interlocutória, mas não se encontra no rol taxativo do art. 1015, CPC
79

, 

ou seja, não é passível de ser atacada por Agravo de Instrumento, devendo a parte questionar 

tal decisão em razões ou contrarrazões de Apelação, chegamos a uma reflexão: como será 

possível verificar o binômio “celeridade e efetividade”, tão privilegiado neste diploma 

processual, se não é possível aferir quando o processo será anulado ou não? Como garantir 

um processo célere se a decisão só poderá ser questionada em a Apelação, podendo gerar a 

nulidade do processo, ou não, a depender do magistrado? 

Nessa perspectiva, verificou-se que ainda se faz necessária maior coleta de dados 

mediante pesquisa empírica e jurisprudencial no TJERJ para conferir como os operadores do 

Direito estão se apropriando do art. 334, entretanto, já foi possível perceber contrastes no 

sentido de que a prática forense nem sempre é compatível com o discurso jurídico e, 

conforme relatado em caso concreto, eventualmente até confronta a previsão legal. 

A impressão que a análise jurisprudencial deixa é de que a designação ou não da 

audiência do art. 334 e, por conseguinte, a importância ou não dos institutos da mediação e da 

conciliação estão muito mais vinculadas ao entendimento pessoal do magistrado sobre a 

relevância dos meios alternativos do que propriamente a um dever legal de observância à 

norma do CPC/2015. 

                                                           
79

 Art. 1.015.  Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: 

I - tutelas provisórias; 

II - mérito do processo; 

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; 

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; 

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; 

VI - exibição ou posse de documento ou coisa; 

VII - exclusão de litisconsorte; 

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; 

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; 

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; 

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1
o
; 

XII - (VETADO); 

XIII - outros casos expressamente referidos em lei. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A inovação do legislador no novo diploma processual (art. 334) e o empenho da 

doutrina processual contemporânea em estimular a utilização dos métodos consensuais e 

alternativos de resolução de conflitos – sobretudo a mediação e conciliação – trouxeram 

consigo a expectativa de solucionar muitas das dificuldades enfrentadas na prestação 

jurisdicional, notadamente com a pretensão discursiva de torná-la mais célere e efetiva, na 

medida em que incentiva a solução dos conflitos por iniciativa das próprias partes. 

Assim sendo, a partir de um olhar crítico e reflexivo sobre as práticas judiciárias, este 

trabalho teve como objetivo principal procurar entender como o cotidiano forense está 

operacionalizando e se apropriando do incentivo expresso ao uso da mediação e da 

conciliação no curso do processo (artigos 3º e 334), tentando perceber, principalmente, se 

esses meios alternativos, de fato, estão sendo utilizados como formas de autocomposição 

capazes de fornecer celeridade, efetividade e tratamento adequado aos conflitos; ou, ao 

contrário, se tais ferramentas estão sendo reduzidas a atos processuais burocratizados com 

intuito de “desafogar” o Judiciário, como formas de solucionar a crise de sobrecarga de 

demandas que afeta a justiça brasileira, ou seja, como “remédio para a cura de uma das 

facetas da crise” (PINHO; PAUMGARTTEN, 2013, p. 182). 

Para tanto, no primeiro capítulo apresentou-se o desenvolvimento da composição de 

conflitos e as técnicas de resolução destes, definindo-se ainda os principais meios de solução 

da atualidade. Em um segundo momento, foi necessário discorrer sobre o movimento de 

Acesso à Justiça e os aspectos conjunturais que demarcam a crise do Judiciário Brasileiro, 

bem como as soluções propostas pelo Poder Público para superá-la, uma vez que tais assuntos 

estão diretamente relacionados à nova disposição do CPC ora em estudo, principalmente a 

terceira onda de acesso à justiça proposta por Mauro Cappelletti (1988). 

Em seguida, o terceiro capítulo apresentou as disposições normativas sobre a 

mediação e conciliação no CPC e as diferenças entre os institutos, além de evidenciar 

enunciados ou súmulas pertinentes ao tema, o que permitiu visualizar as idealizações 

normativas e, posteriormente, contrastá-las com as práticas forenses. Por fim, o último 

capítulo retratou os resultados empíricos da pesquisa de campo e pontua decisões do Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio de Janeiro relativas ao tema pesquisado. Diante disso, foi possível 

sopesar as idealizações normativas e previsões doutrinárias em contraposição aos resultados 

empíricos no que concerne à aplicação dos institutos. 
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Conforme demonstrado, as produções legislativas e doutrinárias fomentam o uso da 

mediação e conciliação e vislumbram, nesses métodos, a possibilidade de tratar 

adequadamente os conflitos e fornecer um resultado mais célere e efetivo para as partes, eis 

que estas teriam a possibilidade de alcançar um acordo em que ambas consigam satisfazer 

seus interesses, sem a imposição de uma decisão por um terceiro. Contudo, foi possível 

perceber um contraste: esse discurso teórico do Direito idealiza a realização da audiência e a 

trata com extrema relevância, ao contrário da prática judiciária, que, como apontam os relatos 

apresentados, vem resistindo à designação da audiência e aos usos dos métodos consensuais 

de administração de conflitos. 

As decisões selecionadas e proferidas pelo TJERJ, demonstram, até certo ponto, 

resistência ao uso da audiência do art. 334 do CPC e a ausência total de consenso sobre a 

interpretação e como deverá se dar o procedimento desta audiência. Não há um 

posicionamento que consiga definir, entre os magistrados, quando a audiência deverá ou não 

ser designada, o que, ao menos em tese, não deveria ocorrer, posto que o artigo é taxativo 

sobre as hipóteses em que não ocorrerá a designação da audiência.  

A percepção que a investigação jurisprudencial deixa é de que a interpretação dos 

institutos da mediação e da conciliação está mais relacionada ao entendimento casuístico do 

magistrado do que ao código. E, assim sendo, a ausência de um consenso resulta em diversas 

incongruências e inseguranças jurídicas em relação à possibilidade de designação ou não da 

audiência e, por consequência, se o processo será anulado ou não, a depender do magistrado.  

Entre teorias e práticas, o que a pesquisa marcou foram os desafios que o Judiciário 

ainda terá de enfrentar para a efetiva implementação dos meios consensuais, diante das 

resistências empíricas que se apresentam, bem como diante da postura do campo, que vai de 

encontro ao previsto pelo legislador, que seria o tratamento mais adequado aos litígios 

levados a conhecimento do Judiciário. 

Sistematicamente, os resultados permitem perceber alguns contrastes e dissonâncias 

entre normas e práticas, bem como a relevância metodológica do trabalho de campo. Foi 

possível constatar, ainda, diversas percepções dos operadores do Direito acerca da temática 

que motivou o interesse do projeto. Dessa forma, a pesquisa permitiu verificar, em suma: 1) a 

importância da pesquisa empírica para identificar aspectos do processo que a doutrina não 

privilegia; 2) a ausência de consenso sobre os conceitos de mediação e de conciliação e, por 

conseguinte, a falta de critérios objetivos para submeter conflitos a um ou a outro tratamento, 

deslocando para o julgador a escolha do método a ser utilizado em cada caso concreto; 3) a 

impossibilidade de identificar um sistema que, de modo objetivo, identifique critérios para 
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definir, no caso concreto, quais demandas são mais adequadas a cada um dos institutos, sendo 

casuística e pessoalizada a interpretação dos casos; 4) o boicote empírico à realização das 

audiências do art. 334 do NCPC, em nome da celeridade processual; 5) a percepção de que, 

não obstante o prestígio proporcionado pelo CPC aos meios consensuais de solução de 

conflitos, a cultura do litígio ainda prevalece; 6) a compreensão de que, apesar de tais 

métodos serem considerados formas mais humanizadas de administração de conflitos, as suas 

práticas parecem sugerir que, de fato, os institutos têm outra finalidade, talvez voltada a 

colaborar precipuamente com a gestão de um acervo inadministrável de processos; 7) a 

insegurança jurídica no que diz respeito a aplicação das disposições concernentes a audiência 

prevista no art. 334.  

Diante disso, ainda que seja uma inovação recente, com vigência a partir do ano de 

2016, conclui-se que já foi possível perceber contrastes no sentido de que a prática forense 

nem sempre é compatível com o discurso jurídico e, conforme relatado em caso concreto, 

eventualmente até confronta a previsão legal. 
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