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RESUMO 

 

O objetivo do presente trabalho é analisar a efetividade da conciliação. A conciliação é um dos 

principais métodos alternativos de resolução de conflitos. Além dela há também a arbitragem, 

a negociação e a mediação. Dessa forma, inicialmente é abordado de forma suscinta os métodos 

alternativos de resolução de conflitos, destacando suas peculiaridades, características e 

diferenças de cada instituto. Em seguida, após uma ambientação acerca dos diferentes métodos 

alternativos de resolução de conflitos, em especial a conciliação, é demonstrada a relevância da 

conciliação para a sociedade, evidenciando os aspectos positivos e contribuições benéficas que 

esse instituto proporciona.  Por fim, é feita uma análise sobre os obstáculos a serem superados 

pela conciliação para que se alcance de fato sua efetividade, apresentando algumas soluções 

para determinados problemas. 

 

Palavras-chave: Efetividade; Conciliação; Análise.  

 

  



ABSTRACT 

This paper will analyse the effectiveness of conciliation. Conciliation is one of the main 

methods of alternative dispute resolution. In addition to this there is also arbitration, negotiation 

and mediation. Initially, the methods of alternative dispute resolution are approached in a 

concise way, highlighting their peculiarities, characteristics and differences of each institute. 

After an introduction to the differents methods of alternative dispute resolution, especially 

conciliation, the relevance of conciliation to society is presented, focusing on the positive 

aspects and beneficial contributions that this institute provides. To conclude, this study analyses 

the obstacles to be overcome by conciliation to reach its effectiveness, and it presents some 

solutions for certain problems. 

 

Keywords: Effectiveness; Conciliation; Analyses. 
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INTRODUÇÃO 

 

A conciliação tem sido um meio alternativo de resolução de conflitos que vem 

ganhando força pelo país, sendo utilizada como uma ferramenta para difundir a cultura do 

consenso, bem como para auxiliar o judiciário em meio as crescentes demandas. No entanto, 

ainda há barreiras a serem transpostas pela conciliação. Dessa forma, o presente trabalho tem 

como objetivo analisar a efetividade da conciliação. 

A primeira vez que a conciliação passou a constar no texto constitucional foi através 

da Constituição Política do Império de 1824. Seu artigo 161 preceituava que: “sem se fazer 

contar, que se tem intentado o meio da reconciliação, não se começará Processo algum”1.  

Com o passar dos anos, a conciliação recebeu destaque também com a Consolidação 

das Leis do Trabalho de 1943 (Decreto-Lei Nº 5.452, de 1º de maio de 1943), onde o artigo 764 

e seus parágrafos2 estimulavam a utilização da conciliação para solução dos conflitos, enquanto 

o Código de Processo Civil de 1939 não deu praticamente relevância ao tema.  

O Código de Processo Civil de 1973 passou a dar mais relevância ao assunto, tendo 

em vista as crescentes demandas no judiciário, excesso de burocracia e altos custos. Entretanto, 

a atenção ao tema não foi notória, nem satisfatória, como pode ser observado nas poucas 

passagens sobre a conciliação no código3, e nenhuma menção em relação aos outros métodos 

alternativos de resolução de conflitos. 

A Constituição da República do Brasil de 1988, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, 

também preceitua que: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável 

duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Dessa forma, a 

Constituição defende a utilização de meios adequados para resolver os conflitos que garantam 

a celeridade, como é o caso da conciliação. 

                                                             
1 BRASIL, Constituição Política do Império do Brazil, de 25 de março de 1824. Constituição Política do Império 

do Brazil, elaborado por um Conselho de Estado e outorgada pelo Imperador D. Pedro I. Secretaria do Estado 

dos Negócios do Império do Brazil, Rio de Janeiro, v. 4, p. 17, 22 abril. 1824. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm>. Acesso em: 19 maio 2020. 
2 Art. 764 - Os dissídios individuais ou coletivos submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho serão sempre 

sujeitos à conciliação. 

§ 1º - Para os efeitos deste artigo, os juízes e Tribunais do Trabalho empregarão sempre os seus bons ofícios e 

persuasão no sentido de uma solução conciliatória dos conflitos. 

§ 2º - Não havendo acordo, o juízo conciliatório converter-se-á obrigatoriamente em arbitral, proferindo decisão 

na forma prescrita neste Título. 

§ 3º - É lícito às partes celebrar acordo que ponha termo ao processo, ainda mesmo depois de encerrado o juízo 

conciliatório. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm> Acesso em: 19 

maio. 2020. 
3 Cf. arts. 125, IV, 331, 277, 278, 447, PÚ, 449, 448 e 475-N, III do CPC/1973. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%205.452-1943?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
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Outrossim, importante ressaltar, que o Novo Código de Processo Civil de 2015, 

finalmente trouxe mais destaque ao tema4, contendo diversas passagens sobre a conciliação, 

bem como a mediação e o estímulo a utilização de outros meios de resolução de conflitos. 

Assim, o capítulo 1 do presente trabalho busca apresentar os principais métodos 

alternativos de resolução de conflitos, quais sejam: arbitragem, negociação, mediação e 

conciliação. Neste capítulo é feita uma ambientação sobre o tema, onde é explicado a forma 

que funciona cada instituto, suas peculiaridades e diferenças.  

Em seguida, a atenção se volta ao instituto da conciliação, tendo em vista a necessidade 

de dar um recorte temático ao presente trabalho e por este instituto ter recebido um maior 

destaque no Novo Código de Processo Civil.  

No capítulo 2 o objetivo é demonstrar a relevância da conciliação para a sociedade, 

por meio de seus aspectos positivos e sua contribuição benéfica. Os temas tratados são a 

importância da conciliação como forma de acesso à justiça, sua contribuição para se atingir a 

paz social, como a conciliação é uma forma de proporcionar a economia processual, a 

relevância da autonomia da vontade na conciliação e sobre os resultados obtidos através da 

Semana Nacional de Conciliação desenvolvida pelo CNJ.  

Já no terceiro capítulo é feita uma análise sobre os obstáculos enfrentados pela 

conciliação que precisam ser superados, apresentando algumas soluções para dirimir os 

problemas. Será tratado sobre a desigualdade existente entre os litigantes no momento do 

acordo, sobre a cultura da judicialização presente no país e sobre a necessidade de capacitação 

dos conciliadores para realizarem um acordo benéfico, justo e satisfatório para ambas as partes, 

desenvolvendo conclusões também, a partir da experiência que vivenciei durante o ano de 2016 

atuando como conciliadora.  

A metodologia utilizada para a realização deste trabalho foi a análise de artigos 

periódicos, doutrinas, trabalhos acadêmicos, legislações, reportagens acerca do tema, 

observando-se o método descritivo.  

 

 

 

 

 

                                                             
4 Cf. §§ 2º,3º do art. 3º do CPC/2015, arts. 165-175 do CPC/2015, art. 221, PÚ, art. 154, VI, art. 381, II, §2º do 

art. 515, todos do CPC/2015.  
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1 MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 

O presente capítulo tratará sobre os métodos alternativos de resolução de conflitos 

mais conhecidos, quais sejam: arbitragem, negociação, mediação e conciliação. 

Os métodos alternativos de resolução de conflitos se destacam como uma boa 

ferramenta a ser utilizada pelo judiciário, tendo em vista que buscam a celeridade processual, 

garantindo a redução da duração temporal do processo e se apresentam como um meio de 

desafogar o judiciário em meio as crescentes demandas.  

O novo código de processo civil de 2015 traz destaque ao tema, dando mais ênfase, 

importância e incentivo na busca por métodos alternativos de solução de conflitos para a 

composição dos litígios5. 

Destarte, o que se deve ter em mente é que os métodos alternativos de resolução de 

conflitos não vieram para substituir ou se colocar à frente da jurisdição. Mauro Cappelletti, traz 

a ideia de que muita das vezes a jurisdição não é o meio eficaz para solucionar determinados 

conflitos6 e dessa forma, as ADRs7 se apresentam como formas alternativas para solucionar os 

litígios.  

Nesse sentido afirma Humberto Dalla: “[...] o segredo, portanto, está em compreender 

os meios alternativos de solução de conflitos como uma soma à atividade jurisdicional, e não 

como uma simples subtração desta ou um método concorrente”8. 

Assim, para determinados conflitos, como aqueles que envolvem questões 

interpessoais, contratos internacionais, os métodos alternativos de resolução de conflitos se 

mostram como meios mais eficazes em relação à jurisdição.  

Por fim, além da visão de que tais métodos trazem celeridade e desafogam o judiciário, 

eles devem ser vistos como uma ferramenta que proporciona justiça e que acompanha as 

mudanças da sociedade, observando que “[...] existe a real necessidade de instituir meios 

eficazes no tratamento de litígios que acompanhem as rápidas transformações da sociedade 

contemporânea”9. 

                                                             
5 Cf. §§ 2º,3º do art. 3º do CPC/2015, arts. 165-175 do CPC/2015, art. 221, PÚ, art. 154, VI, art. 381, II, §2º do 

art. 515, todos do CPC/2015.  
6 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Briant. Acesso à Justiça. Trad. Ellen Grace. Porto Alegre: Fabris, 1988, p. 

31 e s. Disponível em: <https://www.irib.org.br/app/webroot/publicacoes/diversos003/pdf.PDF>. Acesso em: 13 

nov. 2019. Apud. PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Direito Processual Civil Contemporâneo: Teoria Geral 

do Processo. 8. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 922. 
7 “Alternative Dispute Resolution”. 
8 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Direito Processual Civil Contemporâneo: Teoria Geral do Processo. 

8. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 928. 
9 SILVA, Caroline Pessano Husek; SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação, Conciliação, e Arbitragem como 

Métodos Alternativos na Solução de Conflitos para uma Justiça Célere e Eficaz. Separata de: Revista Jovens 

https://www.irib.org.br/app/webroot/publicacoes/diversos003/pdf.PDF
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1.1 Arbitragem  

 

A arbitragem é um dos métodos alternativos de resolução de conflitos, onde, as partes 

que estão em litígio, maiores e capazes, divergindo sobre direito patrimonial, buscam uma 

terceira pessoa, para apresentar uma decisão imparcial sobre o litígio, sendo tal decisão 

impositiva10.  

A arbitragem sem sombra de dúvidas é constitucional, visto que não é obrigatória e 

trata-se de um método de resolução de conflitos concedido a pessoas capazes, para resolver um 

litígio relacionado a direitos disponíveis11. 

Dessa forma, tendo em vista que as partes buscam uma terceira pessoa para apresentar 

uma decisão imparcial sobre o litígio, trata-se de heterocomposição.   

A opção pela arbitragem se mostra interessante, pois o árbitro geralmente é pessoa 

especialista no assunto, que poderá resolver o conflito de acordo com o seu entendimento 

específico sobre o conflito, ao contrário do Juiz, que em alguns casos sequer tem o 

conhecimento e experiência exigida para solucionar o caso concreto12.  

A arbitragem, no Brasil, é regida pela lei n. 9.307/1996 e conforme preceitua 

Humberto Dalla: 

A Lei da Arbitragem regulou as disposições gerais do procedimento, a convenção de 

arbitragem e seus efeitos, os árbitros, o procedimento arbitral, a sentença arbitral, o 

reconhecimento e execução das sentenças arbitrais estrangeiras e previu, ainda, 

disposições finais sobre o assunto13. 

 

A arbitragem poderá ser instituída através da convenção de arbitragem, 

compreendendo a cláusula compromissória e o compromisso arbitral, conforme dispõe o art. 3º 

da Lei n. 9.307/199614. 

A cláusula compromissória é a convenção em que as partes decidem que os litígios 

oriundos da relação contratual em que a cláusula está inserida serão resolvidos pela arbitragem. 

                                                             
Pesquisadores, Santa Cruz do Sul: v. 3. n. 1. p. 128-143, 2013, p. 132. Disponível em: 

<https://online.unisc.br/seer/index.php/jovenspesquisadores/article/view/3598/2673>. Acesso em: 25 out. 2019.  
10 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Direito Processual Civil Contemporâneo: Teoria Geral do Processo. 

8. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 976. DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: 

introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 20. ed. Salvador: Jus Podvim, 2018, 

p. 206.  
11 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo de conhecimento. 20. ed. Salvador: Jus Podvim, 2018, p. 207. 
12 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Direito Processual Civil Contemporâneo: Teoria Geral do Processo. 

8. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 976. 
13 PINHO, ibid. p. 980. 
14 “Art. 3º. As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante convenção 

de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral”.  

https://online.unisc.br/seer/index.php/jovenspesquisadores/article/view/3598/2673
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Portanto, refere-se ao futuro e trata-se de cláusula prévia e abstrata. Tal cláusula deverá ser 

estipulada por escrito e não poderá ser presumida15. 

Na cláusula compromissória, há a possibilidade de inserir a chamada arbitragem 

institucional, onde os contratantes, ao redigir a cláusula, poderão instituir um tribunal arbitral 

ou entidade especializada, no qual, havendo a necessidade de instauração da jurisdição privada, 

a sua instituição e processamento irão ocorrer conforme as regras internas da instituição 

previamente escolhida16.   

Insta salientar que diante de uma cláusula compromissória em contrato de adesão, 

comumente vista em relações de consumo, esta somente poderá produzir seus efeitos se a 

redação for em documento separado, firmado pela parte aderente e se a cláusula for redigida 

em negrito, respeitando o contexto contratual, com a respectiva assinatura ou visto do aderente, 

particularmente lançados para tal cláusula17.  

Em relação à possibilidade da cláusula arbitral em contrato de adesão de consumo, o 

STJ se posiciona da seguinte forma: 

(...) Assim, é possível a cláusula arbitral em contrato de adesão de consumo quando 

não se verificar presente a sua imposição pelo fornecedor ou a vulnerabilidade do 

consumidor, bem como quando a iniciativa da instauração ocorrer pelo consumidor 

ou, no caso de iniciativa do fornecedor, venha a concordar ou ratificar expressamente 

com a instituição, afastada qualquer possiblidade de abuso18. 

 

Já o compromisso arbitral caracteriza-se pela convenção entre as partes para submeter 

uma divergência já existente, ao juízo arbitral, dispensando, dessa forma, o Poder Judiciário19. 

Assim, diferentemente do que ocorre na cláusula compromissória, que se trata de evento futuro, 

abstrato, no compromisso arbitral se está diante de uma controvérsia concreta. 

Destarte, há situações que para a efetivação da cláusula compromissória, é necessário 

que se faça um compromisso arbitral. Isto acontece quando se trata de uma cláusula 

compromissória vazia, onde não se encontram determinados todos os elementos 

                                                             
15 Cf. art. 4º, § 1º da Lei n. 9.307/96. 
16 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Direito Processual Civil Contemporâneo: Teoria Geral do Processo. 

8. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 990. 
17 PINHO, ibid. p. 991. 
18 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (4. Turma). Recurso Especial 1189050/SP. Direito processual civil e 

consumidor. Contrato de financiamento imobiliário. Contrato de adesão. Convenção de arbitragem. Possibilidade, 

respeitados determinadas exceções. Recorrente: José Benedito dos Santos. Recorrido: MRV Serviços de 

Engenharia LTDA. Relator: Min. Luis Felipe Salomão, 14 de março de 2016. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=57713468&num_r

egistro=201000622004&data=20160314&tipo=91&formato=PDF>. Acesso em: 30 jul. 2020.  
19 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo de conhecimento. 20. ed. Salvador: Jus Podvim, 2018, p. 207.  

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=57713468&num_registro=201000622004&data=20160314&tipo=91&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=57713468&num_registro=201000622004&data=20160314&tipo=91&formato=PDF
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imprescindíveis para a instauração da arbitragem e assim, em momento oportuno, será feito um 

compromisso arbitral que regulará o processo arbitral para a solução do conflito que surgiu20.  

Em se tratando de uma cláusula compromissória cheia, não será necessário que se faça 

um compromisso arbitral, tendo em vista que se encontram determinados todos os elementos 

imprescindíveis para a instituição da arbitragem21.  

Outrossim, uma característica interessante da arbitragem, que a diferencia da 

mediação, é que o árbitro possui de fato o poder de decisão. Na mediação, o mediador pode 

sugerir algo, auxiliar na composição do acordo, aconselhar as partes, no entanto, ele não possui 

o condão de decidir o litígio22.  

O art.18 da Lei n. 9.307/1996, preceitua que o árbitro é juiz de fato e de direito, e a 

sentença que ele proferir não fica sujeita a recurso ou homologação pelo Poder Judiciário.  

Importante ressaltar que a sentença arbitral mencionada no parágrafo anterior é um 

título executivo judicial, conforme art. 31 da Lei n. 9.307/1996 e art. 515, VII do CPC/2015. 

Dessa forma, pode-se observar que se trata de um título que não é proveniente de um processo 

jurisdicional, mas que passa a ser igualado e ter força de uma sentença23.  

Os arts. 32  e 33, caput, Lei n. 9.307/1996, trazem a possibilidade de controle judicial 

da sentença arbitral, em relação a sua validade. Não diz respeito ao reexame da sentença quanto 

ao mérito, trata-se de uma espécie de ação rescisória de sentença arbitral, que deverá ser 

proposta no prazo de noventa dias após o recebimento da notificação da sentença arbitral ou da 

decisão do pedido de esclarecimentos, de acordo com o art. 33, § 1º, Lei n. 9.307/199624.  

Segundo Fredie Didier Jr., a decisão arbitral se torna imutável pela coisa julgada. 

Poderá ser invalidada a decisão, no entanto, ultrapassado o prazo de noventa dias citado 

anteriormente, a coisa julgada tonar-se soberana25. Assim, Fredie Didier Jr. chega à seguinte 

conclusão: 

É por conta desta circunstância que se pode afirmar que a arbitragem, no Brasil, não 

é equivalente jurisdicional: é propriamente jurisdição, exercida por particulares, com 

autorização do Estado e como consequência do exercício do direito fundamental de 

autorregramento (autonomia privada)26.   

 

Nesse sentido, Humberto Dalla também afirma: 

                                                             
20 DIDIER JR., ibid. 
21 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Direito Processual Civil Contemporâneo: Teoria Geral do Processo. 

8. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 991 e 992. 
22 PINHO, ibid., p. 978. 
23 PINHO, ibid. 
24 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo de conhecimento. 20. ed. Salvador: Jus Podvim, 2018, p. 208. 
25 DIDIER JR., ibid. 
26 DIDIER JR., ibid. p. 209. 
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De fato, o legislador quis deixar transparecer inequivocamente a natureza jurisdicional 

da arbitragem, reconhecendo aos árbitros a possibilidade de realizar funções 

jurisdicionais, proporcionando a jurisdicionalização da arbitragem, e não a sua mera 

processualização, como ainda advogam contratualistas27. 

 

Todavia, é importante esclarecer que as decisões proferidas pelo árbitro não são 

coercíveis. O juiz, no exercício de suas funções, possui o condão de tonar coercíveis suas 

decisões, no caso destas não serem adimplidas de forma voluntária pela parte28. No entanto, o 

árbitro não possui tal poder.  

Caso uma decisão proferida pelo árbitro não seja cumprida voluntariamente, este não 

poderá de ofício, tomar medidas para assegurar o adimplemento e eficácia da decisão29.  

Em relação a decisão arbitral não ter força coercitiva, Humberto Dalla faz a seguinte 

análise: 

É bem verdade que, se, de um lado, a opção legislativa representa um problema à 

efetivação da decisão arbitral, por outro, mantém o sistema de freios e contrapesos e 

a própria harmonia entre funções do Estado, impedindo a transferência de uma 

providência cogente, imperativa, a um particular, sem uma forma adequada de 

controle pelos demais poderes constituídos, o que acabaria por vulnerar o próprio 

Estado Democrático de Direito30.  

 

Dessa forma, no caso de descumprimento de uma decisão proferida pelo árbitro, a 

parte interessada deverá recorrer ao Poder Judiciário para que este utilize seu poder coercitivo 

com a finalidade de satisfazer a decisão arbitral31.  

 

1.2 Negociação 

 

A negociação é um método de resolução de conflitos bilateral, onde ambos os lados 

devem estar dispostos a solucionar uma controvérsia, através da cooperação, buscando um 

resultado útil, de modo que uma parte não se sinta prejudicada pela outra32.  

Humberto Dalla comenta que a negociação “[...] envolve a comunicação, o processo 

de tomada de decisão (sob pressão) e a resolução extrajudicial de uma controvérsia”33.  

                                                             
27 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Direito Processual Civil Contemporâneo: Teoria Geral do Processo. 

8. ed. São  Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 981. 
28 PINHO, ibid. p. 978. 
29 PINHO, ibid. 
30 PINHO, ibid. p. 979. 
31 PINHO, ibid. p. 979. 
32 PINHO, ibid. p. 928-929. 
33 PINHO, ibid. p. 929. 
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A opção pela negociação se mostra interessante, visto que se trata de uma resolução 

de conflitos mais pessoal, que visa evitar incertezas e os custos que um processo judicial iria 

trazer, e na medida do possível, ambas as partes continuam tendo um bom relacionamento34.  

De acordo com Humberto Dalla: 

[...] Quanto ao momento, a negociação pode ser prévia ou incidental, tendo por 

referencial o surgimento do litígio; quanto à postura dos negociadores e das partes, 

pode ser adversarial (competitiva) ou solucionadora (pacificadora)35.  

  

Por fim, muita das vezes, por se tratar de uma resolução de conflitos mais pessoal, os 

negociadores não estão preparados para utilizar esse método e assim, esse é o momento para 

optar pela mediação como método de resolução de conflitos36.  

 

1.3 Mediação 

 

A mediação é um método alternativo de solução de conflitos, onde as partes 

interessadas buscam um terceiro imparcial que auxiliará na solução do litígio. Diferentemente 

do que ocorre na arbitragem, o mediador não possui o condão de decidir a controvérsia e sim 

de contribuir para a solução do conflito37.  

Pelo fato de o mediador não possuir o poder de decisão que o árbitro tem, a mediação 

não é espécie de heterocomposição e sim de autocomposição do conflito, com a atuação de um 

terceiro38. 

Através do CPC/2015 foi possível observar certo destaque dado à mediação. Antes da 

entrada em vigor do CPC/2015, o instrumento normativo mais relevante sobre a mediação era 

a Resolução n. 125/2010 do Concelho Nacional de Justiça. Com o advento do CPC/2015 e da 

Lei n. 13.140/2015, a resolução foi modificada em 2016, com a finalidade de se adequar ao 

CPC e à Lei n. 13.140/2015.  

O conceito de mediação pode ser observado através do parágrafo único do art. 1º da 

Lei n. 13.140/2015 (Lei de Mediação)39. O objetivo da mediação é de reestabelecer a 

                                                             
34 PINHO, ibid. 
35 PINHO, ibid. 
36 PINHO, ibid., p. 931. 
37 PINHO, ibid. 
38 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo de conhecimento. 20. ed. Salvador: Jus Podvim, 2018, p. 322. 
39 “Considera-se mediação a atividade técnica exercida pelo terceiro imparcial sem poder decisório, que, escolhido 

ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia”. 

Cf. § 3º do art. 165 do CPC/2015. 
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comunicação entre os interessados e não de realizar um acordo. Dessa forma, a mediação pode 

alcançar sua finalidade mesmo que não haja acordo.   

De acordo com Fredie Didier Jr.: 

O mediador exerce um papel um tanto diverso. Cabe a ele servir como veículo de 

comunicação entre os interessados, um facilitador do diálogo entre eles, auxiliando-

os a compreender as questões e os interesses em conflito, de que modo que eles 

possam identificar, por si mesmos, soluções consensuais que gerem benefícios 

mútuos. Na técnica da mediação, o mediador não propõe soluções aos interessados40. 

 

Por conta disso, a mediação é recomendada para casos em que os interessados já 

possuem um vínculo anterior ao conflito, em casos que já exista uma relação anterior e 

duradoura entre as partes41. 

Muitas das vezes, por conta de todo o envolvimento emocional que há entre os 

interessados, estes não conseguem solucionar o litígio através da negociação e assim, optam 

pela mediação na tentativa de chegar à autocomposição, oferecendo soluções com benefícios 

mútuos.  

Dessa forma, a mediação se diferencia da negociação, na medida em que na mediação 

há a presença de um terceiro mediador, que irá contribuir para a resolução do conflito42.  

Segundo Humberto Dalla: 

“[...] três são os elementos básicos para que possamos ter um processo de mediação: a 

existência de partes em conflito, uma clara contraposição de interesses e um terceiro neutro 

capacitado a facilitar a busca pelo acordo”43.  

Em se tratando das partes, estas podem ser pessoas físicas ou jurídicas, entes 

despersonalizados (quando é possível identificar seu representante ou gestor) e podem ser 

também menores absolutamente ou relativamente incapazes, desde que devidamente assistidos 

por seus genitores44. 

Em relação ao segundo elemento, o conflito, este irá determinar a abrangência da 

atividade que será realizada pelo mediador. Insta salientar, que é importante que o mediador 

tenha habilidade para lidar com as pessoas, com suas emoções e sentimentos, no entanto, isto 

não se confunde com o trabalho realizado por um psicólogo, terapeuta ou psiquiatra45.  

                                                             
40 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo de conhecimento. 20. ed. Salvador: Jus Podvim, 2018, p. 322. 
41 DIDIER JR., ibid. 
42 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Direito Processual Civil Contemporâneo: Teoria Geral do Processo. 

8. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 932. 
43 PINHO, ibid. p. 936. 
44 PINHO, ibid. 
45 PINHO, ibid. 
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Nesse sentido, Humberto Dalla afirma que “[...] deve haver um limite claro para a sua 

intervenção, sob pena de se perder o foco e tornar o processo abstrato, interminável e, portanto, 

infrutífero”46.  

Em relação ao terceiro elemento, o mediador deverá ser um terceiro neutro, imparcial, 

confiável e apto a conduzir e contribuir para a composição do litígio de forma que ambas as 

partes saiam satisfeitas47.  

Outrossim, importante ressaltar que a mediação poderá ocorrer extrajudicialmente ou 

judicialmente, quando já existir um processo judicial. No caso da mediação judicial, o mediador 

é considerado auxiliar da justiça e a este serão aplicadas as regras concernentes aos auxiliares 

da justiça, inclusive no tocante à suspeição e ao impedimento (arts. 148, II, 170 e 173, II, 

CPC/2015)48. 

O CPC/2015 deu especial atenção à mediação judicial em seus dispositivos, no 

entanto, isto não exclui a possibilidade da mediação extrajudicial, visto que via de regra a 

mediação é um procedimento extrajudicial, bem como do uso dos demais meios alternativos de 

solução de conflitos49. 

A mediação judicial pode ser feita de duas formas, uma delas é o caso em que o 

mediador conduz o ato, exercendo a mediação, no decorrer do processo. A outra forma, é o caso 

em que os interessados requerem ao Juiz a suspensão do processo, pelo prazo máximo de 6 

(seis) meses, para que assim cheguem a um acordo, através da assistência de um mediador fora 

do juízo50.  

A mediação poderá acontecer em câmaras públicas institucionais, sujeitas a órgãos e 

entidades da administração pública51, escolas, associação de moradores, serventias 

extrajudiciais52 ou Ordem dos Advogados do Brasil, em ambiente privado, em câmaras 

privadas53 ou com uma perspectiva mais informal. A mediação também poderá ocorrer em 

câmaras administrativas criadas pela Administração Pública54. 

Os tribunais devem criar centros judiciários de solução consensual de conflitos, 

responsáveis pela realização de sessões e audiências de mediação e estes centros são 

                                                             
46 PINHO, ibid. 
47 PINHO, ibid. 
48 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo de conhecimento. 20. ed. Salvador: Jus Podvim, 2018, p. 323. 
49 Cf. art. 175 do CPC/2015. 
50 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Direito Processual Civil Contemporâneo: Teoria Geral do Processo. 

8. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 937. 
51 Cf. art. 43 da Lei n. 13.140/2015. 
52 Cf. art. 42 da Lei n. 13.140/2015. 
53 Cf. art. 167 do CPC/2015. 
54 Cf. art. 164 do CPC/2015 e art. 32 da Lei n. 13.140/2015. 
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responsáveis pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a 

autocomposição55. 

Os mediadores podem ser profissionais liberais ou funcionários públicos e essa 

atividade deve ser remunerada, entretanto, não há empecilho para que o trabalho seja realizado 

de forma voluntária56.  

Ademais, as partes podem escolher, de comum acordo, o mediador que irá auxiliar na 

solução do conflito e a câmara privada que a mediação irá ocorrer57.  

Pode ocorrer que o mediador escolhido não esteja cadastrado no tribunal e assim, será 

necessário realizar o cadastro58. Isto se mostra importante, tendo em vista que os mediadores 

devem passar por um curso realizado por entidade credenciada, conforme parâmetro curricular 

definido pelo Conselho Nacional de Justiça em conjunto com o Ministério da Justiça59.  

Destarte, Humberto Dalla60 elenca uma série de situações que se apresentam como 

obstáculos à mediação. Ele diz que as barreiras podem ser institucionais ou pessoais. 

Em relação às barreiras institucionais, o autor apresenta três posições. Uma delas está 

ligada a falta de informação sobre o procedimento da mediação, seus limites, cabimento, e 

efeitos no mundo jurídico.  

O segundo ponto que se mostra como obstáculo institucional à mediação é a ideia que 

os brasileiros têm de que o Juiz é o único capaz de solucionar a controvérsia de forma eficaz. 

De acordo com essa maneira de pensar, a figura do mediador, conciliador, juiz leigo, juiz de 

paz, não transmite confiança para as partes.  

A terceira posição está relacionada com a falta de regulamentação e sistematização da 

mediação, atrelada à insegurança de optar por esse método, tendo em vista que sempre haverá 

uma forma de recorrer ou tomar alguma medida frente ao Poder Judiciário, como maneira de 

invalidar uma providência tomada pelo método alternativo de solução de conflitos.  

Em relação às barreiras pessoais, Robert H. Mnookin61 traz os principais obstáculos 

que impossibilitam alcançar um acordo entre as partes em conflito.  

                                                             
55 Cf. art. 165, caput do CPC/2015. 
56 Cf. art. 167 e art. 169, caput e § 1º do CPC/2015. 
57 Cf. art. 168 do CPC/2015 e art. 4º, caput, Lei n.13.140/2015. 
58 Cf. art. 168, § 1º e art. 167, caput, ambos do CPC/2015. 
59 Cf. art. 167, § 1º do CPC/2015. 
60 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Direito Processual Civil Contemporâneo: Teoria Geral do Processo. 

8. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. 
61 MNOOKIN, Robert Harris. Why Negotiations Fail: An Exploration of Barriers to the Resolution of Conflict. 

The Ohio State Journal on Dispute Resolution, Ohio, 1993, v. 8. n. p. 235-249. Disponível em: 

<https://kb.osu.edu/bitstream/handle/1811/79715/1/OSJDR_V8N2_235.pdf>. Acesso em: 30 jul. 2020. apud. 

https://kb.osu.edu/bitstream/handle/1811/79715/1/OSJDR_V8N2_235.pdf
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De acordo com o professor, a primeira barreira é a estratégia comumente utilizada. A 

mediação deve ter o intuito de buscar um benefício mútuo entre as partes, de modo que ambas 

saiam satisfeitas. No entanto, o que o ocorre na prática é que uma das partes sempre quer ter 

um benefício maior em relação à outra, diminuindo assim, os benefícios da outra parte.  

Assim, o que se deve ter em mente é que buscando o máximo de ganhos possíveis para 

ambas às partes, através de negociações pautadas pela boa-fé, o acordo poderá trazer benefícios 

inesperados e muito mais satisfatórios para ambos os interessados.  

Outro obstáculo pessoal para a mediação é a utilização de um representante que irá 

negociar no lugar da parte interessada. Isto é ruim, visto que o preposto dificilmente está 

inteirado de todos os interesses de seu cliente e geralmente irá ganhar algo em relação àquela 

negociação e assim seus ganhos dependem dos ganhos de seu cliente no acordo, trazendo assim, 

empecilhos para a solução do conflito. 

A terceira barreira pessoal elencada pelo professor Robert H. Mnookin é a cognitiva. 

Esta está ligada ao fato de que as pessoas, não raras vezes, são inseguras, e tem medo de saírem 

prejudicadas em um acordo e por conta disso, não conseguem dar uma solução à controvérsia. 

A quarta barreira pessoal é a dificuldade das partes em aceitar uma proposta feita pela 

parte contrária. A proposta pode até trazer benefícios mútuos e satisfatórios, entretanto, pelo 

simples fato de ser apresentada pela parte contrária, a desconfiança se instaura, impossibilitando 

dessa forma, a composição de um acordo.  

Por fim, Humberto Dalla conclui que o trabalho realizado pelo mediador de forma 

exemplar faz toda a diferença para superar os obstáculos elencados anteriormente.  

Assim, deve-se ter em mente que a função exercida pelo mediador é de extrema 

importância e não deve ser vista como algo simples, é um trabalho que envolve, tempo, 

dedicação, habilidade para entender as emoções humanas e para entender os objetivos e 

ambições de ambas as partes.  

Nesse sentido, Humberto Dalla traz a seguinte crítica:  

“[...] Seria um erro grave pensar em executar mediações em série, de forma 

mecanizada, como hoje, infelizmente, se faz nas audiências prévias ou de conciliação, nos 

Juizados Especiais ou na Justiça do Trabalho”62.  

 

                                                             
PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Direito Processual Civil Contemporâneo: Teoria Geral do Processo. 8. 

ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 938. 

62 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Direito Processual Civil Contemporâneo: Teoria Geral do Processo. 

8. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 937. 
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1.4 Conciliação 

 

A conciliação é um método alternativo de resolução de conflitos onde há a presença 

de um terceiro imparcial que irá contribuir para a composição do litígio entre as partes. O 

terceiro interventor não possui o condão de decidir o litígio, como acontece na arbitragem e sim 

de auxiliar as partes a chegarem a um acordo63.  

Tendo em vista que o conciliador não possui o poder de decisão que o árbitro possui, 

a conciliação é espécie de autocomposição do conflito, com a participação de um terceiro. 

Insta salientar que assim como a mediação, a conciliação é um dos principais métodos 

alternativos de solução de conflitos, conhecidos como ADRs (Alternative Dispute Resolution).  

O CPC/2015 deu especial atenção à mediação e conciliação, conforme pode ser 

observado através dos arts. 165 a 175 do CPC/2015. E conforme preceitua Humberto Dalla o 

art. 3º, §§ 2º e 3º do CPC/201564 traz a ideia que: 

 “[...] É dever do Estado promover a solução consensual dos conflitos, devendo a 

conciliação, mediação e outros métodos serem estimulados pelos juízes, advogados, defensores 

públicos e membros do Parquet”65.  

Outrossim, o conciliador possui um papel mais interventor no processo, ele poderá 

inclusive elencar soluções para a composição do litígio, expondo os pontos favoráveis e 

desfavoráveis aos interessados e seu objetivo será fazer com que as partes cheguem a um acordo 

que de fato ponha um ponto final ao litígio.  

Não cabe ao conciliador impor ou intimidar as partes a realizarem determinado acordo, 

cabe a ele apenas elencar soluções para conflito e deixar as partes escolherem de forma livre se 

aceitam ou não o acordo.  

Diferentemente da mediação, a conciliação é mais indicada para aqueles que não 

possuem vínculo anterior (§2º do art. 165 do CPC/201566) ao litígio e segundo Caroline e 

Fabiana a conciliação: 

                                                             
63 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo de conhecimento. 20. ed. Salvador: Jus Podvim, 2018, p. 322. 
64 Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. 

    (...) 

    § 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. 

    § 3º 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. 
65 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Direito Processual Civil Contemporâneo: Teoria Geral do Processo. 

8. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 946. 
66 “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”. 
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Apresenta-se como um instrumento eficaz no tratamento de conflitos em que as partes 

não possuam uma relação contínua, deste modo, existe a possiblidade de pôr um fim 

ao litígio ou até mesmo ao processo judicial de forma mais rápida e direta67.  

 

A conciliação poderá ocorrer judicialmente ou extrajudicialmente. Através da análise 

do CPC/2015, percebe-se que o legislador deu relevância para a conciliação judicial. No 

entanto, conforme preceitua o art. 175 do CPC/201568, isto não exclui a possiblidade de 

conciliações prévias ou a opção por outros meios alternativos de resolução de conflitos.  

No caso da conciliação judicial, o conciliador será considerado auxiliar da justiça, e a 

este serão aplicadas as regras concernentes aos auxiliares da justiça, inclusive no tocante à 

suspeição e ao impedimento (arts. 148, II, 170 e 173, II, CPC/2015)69. 

A conciliação poderá acontecer em câmaras públicas institucionais, sujeitas a órgãos 

e entidades da administração pública70, escolas, associação de moradores, serventias 

extrajudiciais71 ou Ordem dos Advogados do Brasil, em ambiente privado, em câmaras 

privadas72 ou com uma perspectiva mais informal. A conciliação também poderá ocorrer em 

câmaras administrativas criadas pela Administração Pública73. 

Os tribunais devem criar centros judiciários de solução consensual de conflitos, 

responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e estes centros são 

responsáveis pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a 

autocomposição74. 

Os conciliadores podem ser profissionais liberais ou funcionários públicos e essa 

atividade deve ser remunerada, entretanto, não há empecilho para que o trabalho seja realizado 

de forma voluntária75.  

Destarte, as partes podem escolher, de comum acordo, o conciliador que irá auxiliar 

na solução do conflito e a câmara privada que a conciliação irá ocorrer76.  

                                                             
67 SILVA, Caroline Pessano Husek; SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação, Conciliação, e Arbitragem como 

Métodos Alternativos na Solução de Conflitos para uma Justiça Célere e Eficaz. Separata de: Revista Jovens 

Pesquisadores, Santa Cruz do Sul: v. 3. n. 1. p. 128-143, 2013, p. 135. Disponível em: 

<https://online.unisc.br/seer/index.php/jovenspesquisadores/article/view/3598/2673>. Acesso em: 25 out. 2019. 
68 “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”. 
69 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo de conhecimento. 20. ed. Salvador: Jus Podvim, 2018, p. 323. 
70 Cf. art. 43 da Lei n. 13.140/2015. 
71 Cf. art. 42 da Lei n. 13.140/2015. 
72 Cf. art. 167 do CPC/2015. 
73 Cf. art. 164 do CPC/2015 e art. 32 da Lei n. 13.140/2015. 
74 Cf. art. 165, caput do CPC/2015. 
75 Cf. art. 167 e art. 169, caput e § 1º do CPC/2015. 
76 Cf. art. 168 do CPC/2015 e art. 4º, caput, Lei n.13.140/2015. 

https://online.unisc.br/seer/index.php/jovenspesquisadores/article/view/3598/2673
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Pode ocorrer que o conciliador escolhido não esteja cadastrado no tribunal e assim, 

será necessário realizar o cadastro77. Isto se mostra importante, tendo em vista que os 

conciliadores devem passar por um curso realizado por entidade credenciada, conforme 

parâmetro curricular definido pelo Conselho Nacional de Justiça em conjunto com o Ministério 

da Justiça78.  

É importante que o conciliador seja pessoa imparcial, que tenha habilidade para lidar 

com o conflito e que não tenha envolvimento com o litígio.  

Destarte, se tratando de conciliação judicial, o ideal é que a função de conciliador não 

seja exercida pelo Juiz, visto que “[...] é perigosa e ilícita a postura de alguns juízes que 

constrangem as partes à realização de acordos judiciais. Não é recomendável, aliás, que o juiz 

da causa exerça as funções de mediador ou conciliador”79.  

Nessa linha de pensamento alerta Humberto Dalla: 

Na verdade, o ideal é mesmo que a audiência do art. 344 seja conduzida por um 

auxiliar do magistrado, até como garantia de sua imparcialidade. Neste ponto 

específico, como um juiz poderia não levar em consideração algo (como uma 

confissão, por exemplo) que ouviu numa das sessões de mediação? Como poderia não 

ser influenciado, ainda que inconscientemente, pelo que foi dito, mesmo que 

determinasse que aquelas expressões não constassem, forma e oficialmente, dos 

autos?80 

 

Analisando o art. 334, § 4º, I do CPC/201581, se observa que há a possibilidade de não 

realização da audiência de conciliação caso ambas as partes manifestem o desinteresse na 

composição consensual.  

Dessa forma, caso apenas uma das partes manifeste o desinteresse na realização da 

audiência, de acordo com a corrente majoritária, a audiência irá ocorrer, tendo em vista que 

ambas as partes precisam manifestar o desinteresse na composição consensual para que a 

audiência não seja designada. 

No entanto, Humberto Dalla vem defendendo o seguinte entendimento: “[...] temos 

sustentado, contudo, posição diversa. Estamos em que o magistrado deva ter discricionariedade 

                                                             
77 Cf. art. 168, § 1º e art. 167, caput, ambos do CPC/2015. 
78 Cf. art. 167, § 1º do CPC/2015. 
79 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo de conhecimento. 20. ed. Salvador: Jus Podvim, 2018, p. 331. 
80 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Direito Processual Civil Contemporâneo: processo de conhecimento, 

cautelar, execução e procedimentos especiais. v. 2. 5. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 113. 
81 “Art. 334. 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. 

§ 4º A audiência não será realizada: 

I - se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual”; 
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para avaliar se a audiência de conciliação ou de mediação será útil ou não, diante do que consta 

dos autos”82. 

Em relação a audiência de conciliação, Humberto Dalla traz a seguinte crítica: 

De nada adianta designar uma audiência, que dure menos de 15 minutos, na qual um 

conciliador indague se há possibilidade de acordo ou não e, de forma apressada e 

superficial, faça constar isso num termo e dispense as partes, chamando 

imediatamente o próximo caso de uma longa e quase interminável relação. É preciso, 

em primeiro lugar, identificar qual a técnica mais adequada àquele conflito e, 

efetivamente, empregar esforços na tentativa real de buscar o acordo, compreendendo 

melhor as causas, limites e desdobramentos daquele litígio83.  

 

Logo, a conciliação, deve ser utilizada com cuidado e atenção, com o auxílio de 

profissionais habilidosos e que estejam devidamente preparados para desempenhar tal função, 

para que assim se torne um instrumento capaz de auxiliar o poder judiciário, fazendo com que 

os litígios que perdurariam por anos, sejam resolvidos de forma mais rápida e satisfatória. 

 

1.5 Princípios que regem a conciliação e a mediação 

 

O art. 166, caput do CPC/201584 traz os princípios que regem a mediação e 

conciliação, quais sejam: independência, imparcialidade, autonomia da vontade, 

confidencialidade, oralidade, informalidade e da decisão informada. 

O princípio da independência está relacionado com o fato do mediador e conciliador 

possuírem autonomia na forma de agir, sem sofrer interferências internas ou externas, podendo 

inclusive recusar, suspender ou interromper a sessão no caso de o ambiente não estar propício 

para o regular desenvolvimento da sessão.  

O princípio da imparcialidade está ligado ao fato que o mediador e conciliador devem 

ser pessoas neutras, imparciais, que não estão envolvidas com o conflito e que não possuam a 

intenção de favorecer nenhum dos interessados.  

O princípio da autonomia da vontade é um dos mais importantes e está relacionado 

com a liberdade das partes em determinar a solução para o litígio. Os mediadores e 

conciliadores devem respeitar a vontade das partes, não podendo impor nem intimidar as partes 

à autocomposição.   

                                                             
82 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Direito Processual Civil Contemporâneo: processo de conhecimento, 

cautelar, execução e procedimentos especiais. v. 2. 5. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 115. 
83 PINHO, ibid., p. 116. 
84 “A conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da independência, da imparcialidade, da autonomia 

da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada”. 
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O princípio da confidencialidade se entende a todas as informações produzidas no 

decorrer do procedimento, cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto 

por expressa deliberação das partes85. Tanto o mediador, quanto o conciliador têm o dever de 

sigilo, dessa forma, em razão do dever de sigilo, inerente às suas funções, o conciliador e o 

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

fatos ou elementos oriundos da conciliação ou da mediação86.  

Os princípios da oralidade e informalidade, “[...] orientam a mediação e conciliação. 

Ambos dão a este processo mais “leveza”, sem o ritual e a simbologia próprios da atuação 

jurisdicional”87. O mediador e conciliador devem estabelecer a comunicação entre as partes, 

utilizando uma linguagem de fácil compreensão e fazendo o uso de vestimentas que deixem os 

interessados mais confortáveis.  

Por sim, o princípio da decisão informada tem relação com o direito de informação 

que ambas as partes possuem, devendo o conciliador ou mediador antes mesmo das partes 

chegarem a um consenso, esclarecer a elas seus direitos, os pontos positivos e negativos daquela 

decisão e dar clara compreensão acerca do conflito.  

 Assim, após uma rápida exposição dos principais métodos alternativos de resolução de 

conflitos, nos próximos capítulos, o presente trabalho dará enfoque à conciliação, onde será 

analisado se de fato a conciliação é eficaz, trazendo seus pontos positivos, bem como seus 

principais problemas.  

 

2 A RELEVÂNCIA DA CONCILIAÇÃO PARA A SOCIEDADE 

 

O presente capítulo tratará sobre os aspectos positivos da conciliação, destacando sua 

relevância para a sociedade, através da análise do instituto e das contribuições que esse 

instrumento vem trazendo.  

 

2.1 A conciliação como instrumento de acesso à justiça 

 

Durante os estados liberais dos séculos XVIII e XIX, o conceito de acesso à justiça 

estava relacionado a uma ideia mais individualista, um direito meramente formal. De acordo 

com Cappelleti e Garth: “a teoria era de que, embora o acesso à justiça pudesse ser um “direito 

                                                             
85 Cf. art. 166, § 1º do CPC/2015. 
86 Cf. art. 166, § 2º do CPC/2015. 
87 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo de conhecimento. 20. ed. Salvador: Jus Podvim, 2018, p. 326. 
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natural”, os direitos naturais não necessitavam de uma ação do Estado para a sua proteção”88. 

Dessa forma, o estado não agia de forma direta na defesa dos conflitos enfrentados pelos 

indivíduos.  

A justiça, no estado liberal, somente beneficiava aqueles que possuíam poder 

aquisitivo, somente aqueles que podiam arcar com os custos. Assim, as pessoas que se 

encontravam em situação de pobreza não tinham meios de alcançar a justiça. Nesse sentido, 

afirmam Cappelleti e Garth: “a incapacidade que muitas pessoas têm de usar plenamente a 

justiça e suas instituições não era preocupação do Estado”89.  

Com o passar dos anos, a sociedade se tornou muito mais complexa e o conceito de 

direitos humanos foi ampliado. O viés mais individual atribuído ao acesso à justiça foi sofrendo 

modificações até chegar a uma visão mais coletiva, onde o estado deveria atuar de forma mais 

ativa na garantia de direitos.  

Destarte, a Constituição Federal de 1988 foi de suma importância, tendo em vista que 

trouxe expressamente o princípio da inafastabilidade jurisdicional, em seu artigo 5º, inciso 

XXV da CF/8890 e dessa forma, o direito de acesso à justiça obteve mais destaque, expandindo 

seu significado, não sendo simplesmente um direito de acesso ao poder jurisdicional, mas 

também, a busca por uma sociedade mais justa, igualitária, objetivando superar as barreiras 

existentes. 

Nesse sentido, Cappelletti e Garth trazem duas finalidades básicas que determinam o 

princípio da inafastabilidade da jurisdição: 

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 justos91. 

 

Ocorre que cada vez mais o poder judiciário se vê sufocado pelas crescentes demandas, 

não conseguindo proporcionar um processo célere e eficaz.  

Nesse sentido afirma Pedro Arthur Ribeiro Fernandes: 

[...] observa-se que o Judiciário não é capaz de atender a uma 

enorme demanda judicial, seja por sua imensa morosidade, demonstrada pela 

quantidade de processos que aguardam uma decisão; seja pela crescente 

conflituosidade na sociedade, constatada pelo aumento no número de ajuizamento de 

                                                             
88 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Briant. Acesso à Justiça. Trad. Ellen Grace. Porto Alegre: Fabris, 1988, p. 

9. Disponível em: <https://www.irib.org.br/app/webroot/publicacoes/diversos003/pdf.PDF>. Acesso em: 13 nov. 

2019. 
89 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Briant. ibid.  
90 “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.  
91 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Briant. Acesso à Justiça. Trad. Ellen Grace. Porto Alegre: Fabris, 1988, p. 

8. Disponível em: <https://www.irib.org.br/app/webroot/publicacoes/diversos003/pdf.PDF>. Acesso em: 13 nov. 

2019. 

https://www.irib.org.br/app/webroot/publicacoes/diversos003/pdf.PDF
https://www.irib.org.br/app/webroot/publicacoes/diversos003/pdf.PDF
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ações todos os dias; ou ainda, pela falta de estrutura física e pessoal capaz de atender 

a essa demanda92. 

 

Assim, visando resolver a questão da grande demanda jurisdicional, a conciliação 

aparece como um método alternativo de resolução de conflitos capaz de garantir o direito de 

acesso à justiça, viabilizando a duração razoável do processo, de forma justa e eficaz, superando 

a ideia de que o acesso à justiça somente acontece por intermédio do poder judiciário.  

Cappelletti e Garth afirmam que tanto a conciliação, quanto a arbitragem, são meios 

que oferecem vantagens para as partes envolvidas e para o poder judiciário, tendo em vista que 

se chega à solução do conflito, dispensando o julgamento da lide.  

Há benefícios para os tribunais, uma vez que há menos demandas e despesas 

exacerbadas com o Poder Judiciário, e há benefícios para as partes, visto que estas teriam o 

condão de influenciar na decisão para solucionar a controvérsia, e tal decisão seria mais 

facilmente aceita do que os decretos judiciais unilaterais93.  

Ademais, insta salientar que o Código de Processo Civil de 1973, não concedeu grande 

relevância aos métodos alternativos de resolução de conflitos, visto que tratava de forma singela 

sobre o tema94.  

Por outro lado, o Código de Processo Civil de 2015, promoveu grande destaque ao 

tema, conforme pode ser observado no art. 3º do CPC/201595, estimulando a solução consensual 

dos conflitos, com o intuito de garantir acesso à justiça de forma mais célere, eficaz e justa.  

 

2.2 Conciliação e a pacificação social  

  

É possível observar falhas no poder judiciário para se alcançar à justiça, seja por conta 

da morosidade, dos altos custos decorrentes dos litígios, da burocratização da Justiça, da falta 

                                                             
92 FERNANDES, Pedro Arthur Ribeiro. Meios Consensuais de Resolução de Conflitos no Novo Código de 

Processo Civil: a Conciliação e a Mediação. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) – 

Faculdade de Direito, Universidade de Brasília (UNB), Brasília, 2015, p. 28. Disponível em: < 

https://bdm.unb.br/bitstream/10483/12000/1/2015_PedroArthurRibeiroFernandes.pdf> Acesso em: 25 out. 2019. 
93 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Briant. Acesso à Justiça. Trad. Ellen Grace. Porto Alegre: Fabris, 1988, p. 

83-84. Disponível em: <https://www.irib.org.br/app/webroot/publicacoes/diversos003/pdf.PDF>. Acesso em: 13 

nov. 2019. 
94 Cf. arts. 125, IV, 331, 277, 278, 447, PÚ, 449, 448 e 475-N, III do CPC/1973. 
95 Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. 

    § 1º É permitida a arbitragem, na forma da lei. 

    § 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. 

    § 3º 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. 

https://bdm.unb.br/bitstream/10483/12000/1/2015_PedroArthurRibeiroFernandes.pdf
https://www.irib.org.br/app/webroot/publicacoes/diversos003/pdf.PDF
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de informação e orientação dos litigantes. Estes fatores acabam sendo um obstáculo para a 

pacificação social.  

Tais falhas, geram insatisfação na população e consequentemente insegurança em 

relação aos órgãos jurisdicionais e dúvida quanto os valorem que regem a sociedade.  

A sociedade está em constante mudança, onde novos preceitos e valores mudam com 

o decorrer do tempo e desse modo, o processo civil precisa acompanhar essas mudanças. 

Cândido Rangel Dinamarco e Bruno Vasconcelos, preceituam que:  

“O primeiro escopo social, que é o principal de todos eles, é a pacificação de pessoas 

mediante a eliminação de conflitos com justiça. É essa em última análise a razão mais profunda 

pela qual o processo existe e se legitima na sociedade”96.  

Diante de tal afirmação, tendo em vista que o escopo social da jurisdição é a 

pacificação social mediante a eliminação de litígios, fica evidente que a paz constitui um direito 

fundamental.  

Conforme afirma Ferrajoli: 

Devem ser garantidos como direitos fundamentais todos aqueles direitos 

vitais para os quais a garantia é condição necessária da paz: o direito à vida e à 

integridade pessoal, os direitos civis e políticos, os direitos de liberdade, mas também 

os direitos sociais à sobrevivência; em resumo tosos os direitos em que a ausência de 

tutela e satisfação se degenera na violência opressiva dos mais fortes ou na revolta 

dos mais fracos97. 

 

Nessa linha de pensamento, é possível concluir que a paz social está intimamente 

ligada à dignidade da pessoa humana, uma vez que se busca uma coexistência pacífica, em que 

se estimula aumentar a habilidade das pessoas em lidar com os equívocos da vida e sem a 

interferência do Estado98.  

Isto posto, o processo civil precisa ser o meio pelo qual se torna possível a pacificação 

social através da justiça em sua plenitude. Para se alcançar a pacificação social, é necessário 

que o processo de fato dê fim ao conflito instaurado.  

                                                             
96 DINAMARCO, Cândido Rangel; LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. Teoria Geral do Novo Processo Civil. 

São Paulo: Malheiros, 2016, p. 20. 
97 FERRAJOLI, L. Por uma teoria dos direitos fundamentais. Trad. Alexandre Salim, Alfredo Copetti Neto, 

Daniela Cadermatori, Hermes Zaneti Júnior, Sérgio Cadermatori. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 

108 apud. SOUZA, Fernando Machado de; GRAEFF FILHO, Joe. A conciliação nas demandas do Poder 

Público como Instrumento de Pacificação social e eficiência na administração. Revista Em tempo, Marília, 

[S.I.] v. 16, n. 01, p. 37-55, feb. 2018, ISSN 1984-7858, p. 46. doi: https://doi.org/10.26729/et.v16i01.2114. 

Disponível em: <https://revista.univem.edu.br/emtempo/article/view/2114>. Acesso em: 17 nov. 2019.   
98 NETTO, J. L. de S. Processo Penal: modificações na lei dos juizados especiais. 2. Ed. Curitiba: Juruá, 2015, p. 

131 apud SOUZA, Fernando Machado de; GRAEFF FILHO, Joe. A conciliação nas demandas do Poder Público 

como instrumento de pacificação social e eficiência da administração. Revista Em tempo, Marília, [S.I.] v. 16, 

n. 01, p. 37-55, fev. 2018, ISSN 1984-7858, p. 46. doi: https://doi.org/10.26729/et.v16i01.2114. Disponível em: 

<https://revista.univem.edu.br/emtempo/article/view/2114>. Acesso em: 17 nov. 2019.   

https://doi.org/10.26729/et.v16i01.2114.%20Disponível
https://doi.org/10.26729/et.v16i01.2114.%20Disponível
https://revista.univem.edu.br/emtempo/article/view/2114
https://doi.org/10.26729/et.v16i01.2114.%20Disponível
https://revista.univem.edu.br/emtempo/article/view/2114
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Ocorre que, tendo em vista alguns problemas enfrentados pelo judiciário, conforme 

mencionado no início do tópico, a sentença de mérito não é o meio mais rápido e eficaz para 

alcançar tal objetivo. Assim, outros mecanismos se mostram mais eficazes, como os métodos 

alternativos de resolução de conflitos, em especial a conciliação.  

A conciliação é uma ferramenta eficaz e positiva, uma vez que afasta a ideia de 

“perdedor” e “ganhador”, tendo em vista que as partes interessadas chegarão a um consenso 

para solucionar o litígio e assim, ambos sairão “ganhando”. 

O Novo Código de Processo Civil, através do estímulo aos métodos alternativos de 

resolução de conflitos, tem como objetivo, além de desafogar o judiciário, estimular a sociedade 

na transição da cultura do litígio para uma cultura do consenso, denominada pelo Conselho 

Nacional de Justiça como “Cultura de Paz”99.  

Com a cultura do consenso, ambos os lados serão beneficiados, resolvendo o litígio de 

forma satisfatória, utilizando o diálogo como principal ferramenta para solucionar o conflito. A 

conciliação tanto judicial, quanto extrajudicial tem como objetivo solucionar o conflito e 

consequentemente alcançar a pacificação social.   

Comumente, por meio da Sentença, que representa o resultado final do litígio, não se 

alcança a pacificação social, visto que um dos interessados, ou até mesmo ambos não saem 

satisfeitos.  

Dessa forma, a conciliação se mostra um mecanismo mais interessante, de modo que 

as partes buscam chegar a um consenso, encontrar uma solução para o conflito conjuntamente, 

através do diálogo, autonomia das partes e negociação, para assim, ambos saírem satisfeitos. 

Com isso, as chances de se alcançar a pacificação social aumentam potencialmente.  

 

2.3 Conciliação e economia processual 

 

Através de uma análise histórica, é possível observar que com o decorrer do tempo, o 

Estado passou a ser uma figura importante na resolução de litígios, a partir do momento que foi 

ficando para trás a ideia da autocomposição e se implantando a jurisdição oficial.  

Esse controle do Estado em relação à resolução de conflitos por meio da jurisdição, 

evidenciou-se com a ascensão dos direitos de segunda geração. Os direitos de segunda geração 

tiveram estímulo com a revolução industrial europeia do século XIX, que foi marcada pelas 

                                                             
99 FERNANDES, Pedro Arthur Ribeiro. Meios Consensuais de Resolução de Conflitos no Novo Código de 

Processo Civil: a Conciliação e a Mediação. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) – 

Faculdade de Direito, Universidade de Brasília (UNB), Brasília, 2015, p. 37. Disponível em: < 

https://bdm.unb.br/bitstream/10483/12000/1/2015_PedroArthurRibeiroFernandes.pdf> Acesso em: 25 out. 2019. 

https://bdm.unb.br/bitstream/10483/12000/1/2015_PedroArthurRibeiroFernandes.pdf


29 

 

precárias condições de trabalho. Com isso, surgiram movimentos que lutavam por melhores 

condições de trabalho e normas de assistência social. 

Dessa forma, no início do século XX, os direitos de segunda geração nasceram, 

pleiteando direitos sociais, culturais, econômicos, direitos de igualdade em sentido amplo, onde 

o adimplemento de tais obrigações ficaria a cargo do Estado. 

Incialmente, tais direitos foram colocados na esfera programática do Estado, não 

possuindo desse modo, nenhuma garantia de efetivação através de ferramentas processuais. 

Com a Constituição Federal da República de 1988, trazendo o princípio da 

aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais, surge um mecanismo para tentar solucionar 

o problema da garantia de concretização dos direitos de segunda geração.  

Ocorre que a figura do Estado como detentor dos instrumentos para resolução dos 

litígios, sobrecarregou o Estado, visto que não foram desenvolvidos meios aptos de conduzir e 

regular a quantidade de processos que se aglomeraram no judiciário.  

Outrossim, com a Constituição Federal da República de 1988, através da ampla 

garantia de direitos que foi estabelecida, fez com que o número de processos aumentasse de 

forma desmedida. A sociedade brasileira criou expectativas em presenciar todas as suas 

pretensões sendo atendidas pela via judiciária, se tornando o Estado Democrático de Direito100 

o responsável por cumprir tais anseios, podendo ser chamado a qualquer tempo para garantir a 

dignidade da pessoa humana e precipuamente os direitos de segunda geração, sobrecarregando 

dessa forma, o poder judiciário. 

Dando continuidade ao tema, pode-se dizer de forma instrumental, que a Sentença 

proferida pelo Poder Judiciário é um produto, tendo em vista que representa o resultado final 

da demanda, após diversos atos realizados no decorrer do processo.  

A princípio, de acordo com o levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), através do relatório Justiça em números 2019, acerca do desempenho do Judiciário em 

2018, uma ação cível leva cerca de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses, para tramitar na primeira 

instância da Justiça Estadual, e uma ação criminal tem uma tramitação de 3 (três) anos e 10 

(dez) meses em média. 

                                                             
100  Cf. art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

I - a soberania; 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;         (Vide Lei nº 13.874, de 2019) 

V - o pluralismo político. 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, 

nos termos desta Constituição. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13874.htm#art1
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Em âmbito Federal, um processo civil leva cerca de 1 (um) ano e 11 (onze) meses para 

ser julgado e na ação criminal a média é de 2 (dois) anos e 3 (três) meses para ser julgado na 

Justiça Federal.  

Ademais, insta esclarecer que o 15º relatório Justiça em Números (Justiça em números 

2019) foi realizado através da reunião de dados dos 90 órgãos do Poder Judiciário, elencados 

no art. 92 da República Federativa do Brasil de 1998101, exceto o Supremo Tribunal Federal e 

o Conselho Nacional de Justiça, tendo em vista que estes possuem relatórios em separado. 

Outrossim, o Conselho Nacional de Justiça, através do relatório Justiça em números 

2019, trouxe dados estatísticos do período de 2009 a 2018. De acordo com o levantamento 

realizado entre 2009 e 2018, o número de processos em tramitação em todas as instâncias 

judicias passou de 60,7 milhões para 78,7 milhões, resultando em um aumento de 30%102. 

Entretanto, é importante destacar que entre 2017 e 2018, os números diminuíram, de 

79,6 milhões de processos em tramitação para 78,6 milhões, ou seja, uma redução de 1,2 %. O 

relatório também demonstra que em 2018, foram iniciados 28 (vinte e oito) milhões de novas 

ações, ocasionando a redução de 1,9% em comparação à 2017. 

O estudo demonstra inclusive, que nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018, a quantidade 

de ações julgadas foi maior que o número de novas ações, invertendo assim, o que vinha 

acontecendo até 2014.  

Em 2014, a quantidade de causas novas era de 29 milhões e de ações julgadas era de 

28,4 milhões. E em 2018, por exemplo, o número de ações julgadas foi de 31,9, ante 28 milhões 

de novos processos.   

                                                             
101 Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário: 

I - o Supremo Tribunal Federal; 

I-A o Conselho Nacional de Justiça; 

II - o Superior Tribunal de Justiça; 

II-A - o Tribunal Superior do Trabalho; 

III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; 

IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho; 

V - os Tribunais e Juízes Eleitorais; 

VI - os Tribunais e Juízes Militares; 

VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. 

§ 1º O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais Superiores têm sede na Capital 

Federal. 

§ 2º O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o território nacional. 
102 SEGUNDO levantamento, entre 2009 e 2018, o estoque de processos em tramitação em todas as instâncias 

judiciais pulou de 60,7 milhões para 78,7 milhões – um aumento de 30%. O Estado de São Paulo, 30 ago. 2019. 

Disponível em: <https://opiniao.estadao.com.br/noticias/notas-e-informacoes,a-justica-em-

numeros,70002988760>. Acesso em: 30 abr. 2020.  

https://opiniao.estadao.com.br/noticias/notas-e-informacoes,a-justica-em-numeros,70002988760
https://opiniao.estadao.com.br/noticias/notas-e-informacoes,a-justica-em-numeros,70002988760
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Dessa forma, por mais que a análise de 2009 a 2018 demonstre que houve um aumento 

do número de processos em 30%, a partir de 2015 é possível observar que esses números veem 

apresentando uma diminuição gradual.  

No ano de 2016, a previsão era de que em 2019, o número de processos em tramitação 

chegaria a 90 milhões. Contudo, em contrapartida ao que era esperado, ao final de 2018 havia 

78,6 milhões de processos em tramitação.  

Outrossim, o relatório também demostrou que em 2018, pela primeira vez em 10 (dez) 

anos, constatou-se a redução nos custos da estrutura judiciária do Brasil. Verificou-se a 

diminuição de 8,8 % das despesas de capital e de 3,6% nas outras despesas correntes.  

Por outro lado, ocorreu o retorno ao Erário 63% dos gastos realizados, resultando um 

total de R$ 58,6 (cinquenta e oito vírgula seis bilhões de reais), representando o maior valor 

arrecadado em 10 (dez) anos. Tais valores são provenientes por exemplo de custas, 

emolumentos, taxas, imposto causa mortis dos inventários e arrolamentos judiciais, dentro 

outros.  

A quantidade de acordos homologados pela Justiça foi de 4,4 milhões. Tais números 

indicam que as decisões logradas através da negociação corresponderam a 12% de todos os 

processos julgados pelo judiciário. Insta salientar, que o ramo da Justiça que mais realizou a 

conciliação foi a Justiça do Trabalho, onde 24% dos seus casos foram solucionados por meio 

de acordo.   

Assim, dentre outros motivos que contribuem e proporcionam a economia processual, 

a conciliação se apresenta como uma ferramenta importante para ser utilizada e desenvolvida.  

O Estado, devido os altos custos do poder judiciário e de seu sistema lento e 

burocrático, enfrenta dificuldades para manter o atual sistema. Portanto, se faz necessário o 

investimento em recursos materiais e tecnológicos para reverter esse quadro, por meio de um 

sistema racional do prisma processual e econômico.  

Sob essa perspectiva, a conciliação é um mecanismo acessível para a resolução de 

conflitos, demonstrando concretas possiblidades de proporcionar o aprimoramento do 

judiciário.  

Em primeiro lugar, a conciliação possibilita às partes, entrarem em comum acordo 

acerca de termos e condições que ambos devem cumprir. Ocasionalmente, a ação judicial 

provoca diversos transtornos, de forma que faz com que o acordo seja visto com bons olhos 

para os envolvidos no litígio. Em segundo lugar, a atuação de ambas as partes na resolução do 

litígio estimula a cooperação destes no adimplemento das obrigações assumidas.  
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Logo, por intermédio da conciliação, o Estado consegue economizar, visto que cada 

ação judicial em curso resulta em uma despesa para os cofres públicos, e concomitantemente 

proporciona uma economia para os litigantes, uma vez que não terão as mesmas despesas que 

teriam se dessem continuidade à lide.  

 

2.4 Conciliação e autonomia da vontade 

 

A autonomia da vontade era um princípio de grande relevância nas relações privadas. 

A vontade das partes era praticamente o que mais importava em uma negociação, tendo em 

vista a visão liberal individualista da época, onde a interferência do Estado não era bem vinda. 

Dessa forma, o Direito servia apenas como um meio de certificar que a vontade das partes se 

concretizaria.  

Ocorre que com a instituição do Estado Social, essa visão liberal individualista teve de 

ser superada. A Constituição Federal 1988 ao apresentar uma vertente mais social do Direito, 

demonstrou a necessidade de superação de como era vista a autonomia privada, marcada pelo 

individualismo.   

Com o viés mais social do Direito, o direito à liberdade, presente nas relações privadas, 

não poderia mais ser utilizado como pressuposto para agir sem responsabilidade.  

A Constituição Federal de 1988 trouxe essa mudança, uma vez que os negócios 

jurídicos, que antigamente visavam uma garantia de direitos essencialmente patrimoniais, na 

atual conjuntura, a partir de uma imposição do Estado, precisaria se preocupar em assegurar a 

dignidade da pessoa humana nas relações privadas.  

Nesse sentido, afirmam Luiz Edson Fachin e Marcos Alberto Rocha Gonçalves: 

Assim, a autonomia da vontade, à luz dos princípios e garantias 

constitucionais, somente pode ser lida e reconhecida como elemento formador da 

justiça distributiva, da sociedade solidarista e da garantia de cooperação entre os 

sujeitos para a materialização dos fins sociais previstos na Constituição103.  

 

Portanto, através deste prisma que a Constituição Federal de 1988 trouxe sobre a 

autonomia da vontade, é possível relacionar a autonomia da vontade e a conciliação.  

                                                             
103 FACHIN, Luiz Edson; GONÇALVES, Marcos Alberto Rocha. Hermenêutica da autonomia da vontade como 

princípio informador da mediação e conciliação. Revista de informação legislativa, Brasília, ano 48, n. 190, p. 

7-13, abr./jun. 2011, p. 11. Disponível em < 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/242941/000939980.pdf?sequence=3&isAllowed=y>. 

Acesso em 08 maio 2020. 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/242941/000939980.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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Inicialmente, vale ressaltar, que o art. 166, caput do CPC/2015104 traz os princípios 

que regem a mediação e conciliação, quais sejam: independência, imparcialidade, autonomia 

da vontade, confidencialidade, oralidade, informalidade e da decisão informada. 

Desse modo, contata-se que o Código de Processo Civil de 2015, deu relevância à 

autonomia da vontade ao incluir tal princípio como um dos norteadores da conciliação.  

Isto ocorre, pois, a conciliação busca, através do diálogo entre os litigantes, chegar a 

um consenso para resolver o conflito, de modo que a solução para o litígio seja vantajosa para 

ambas as partes. O princípio da autonomia da vontade está relacionado com a liberdade das 

partes em determinar a solução para o litígio. Os mediadores e conciliadores devem respeitar a 

vontade das partes, não podendo impor nem intimidar as partes à autocomposição.   

Logo, a conciliação é um método alternativo de resolução de conflitos importante, 

tendo em vista que visa respeitar a autonomia da vontade das partes, prezando que a solução do 

litígio seja norteada pelos interesses dos litigantes, onde os conciliadores devem respeitar tais 

interesses.  

 

2.5 Semana Nacional de Conciliação 

 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) foi criado a partir da Emenda Constitucional 

45/2004. Esta instituição pública tem como objetivo aprimorar o trabalho realizado pelo sistema 

judiciário brasileiro, tendo como principais aliados a transparência e eficiência. 

De acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), sua missão é: “Desenvolver 

políticas que promovam a efetividade e a unidade do Poder Judiciário, orientadas para os 

valores de justiça e paz social”105. 

Isto posto, o Conselho Nacional de Justiça vem desenvolvendo, desde 2006, em 

conjunto com tribunais estaduais, trabalhistas e federais, uma campanha a favor da conciliação, 

denominada de Semana Nacional de Conciliação, promovendo assim, a cultura do diálogo no 

Brasil.  

Conforme o Conselho Nacional de Justiça: 

A conciliação pode ser aplicada em quase todos os casos: pensão 

alimentícia, divórcio, desapropriação, inventário, partilha, guarda de menores, 

acidentes de trânsito, dívidas em bancos e financeiras e problemas de condomínio, 

                                                             
104 “A conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da independência, da imparcialidade, da 

autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada”. 
105 CNJ. Disponível em: <cnj.jus.br/sobre-o-cnj/quem-somos-e-visitas>. Acesso em 08 maio 2020. 
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entre vários outros. Só não pode ser usada em casos que envolvam crimes contra a 

vida (homicídios, por exemplo) e situações previstas na Lei Maria da Penha106. 

 

A Semana Nacional de Conciliação, acontece da seguinte forma: os tribunais 

organizam e selecionam os processos que em que haja probabilidade de acordo e intimam os 

litigantes. Há a possiblidade do cidadão ou instituição incluir o processo no programa, nesse 

caso, estes devem, com antecedência, ir até o tribunal em que sua ação tramita.   

Ademais, vale pontuar que as conciliações realizadas na Semana Nacional de 

Conciliação são as intituladas como processuais, as chamadas conciliações judicias, que 

ocorrem quando já há um processo instaurado.  

Geralmente, a Semana Nacional de Conciliação tem a duração de 5 (cinco) dias e na 

campanha são escolhidas frases para atrair a atenção das pessoas, como, por exemplo, 

“Conciliação: todo dia, perto de você”.  

A intenção da campanha é demonstrar que a conciliação está à disposição de qualquer 

interessado, todos os dias nos tribunais. O trabalho é desempenhado pelos magistrados, juízes 

leigos, conciliadores, dentre outros colaboradores. 

No ano de 2017, durante a Semana Nacional de Conciliação, que aconteceu do dia 

27/11/2017 a 01/12/2017, foram atendidas 757.051 pessoas, 424.894 audiências foram 

marcadas na Justiça Federal, Estadual e Trabalhista e 321.095 audiências foram realizadas. 

Foram efetuados 126.971 acordos, dessa forma, 39,54% das audiências realizadas resultaram 

em acordo, alcançando R$ 1.580.828.714,23 em acordos. 

Já no ano de 2018, durante a Semana Nacional de Conciliação, que aconteceu do dia 

05/11/2018 a 9/11/2018, 2.984.455 pessoas foram atendidas, 394.535 audiências foram 

marcadas na Justiça Federal, Estadual e Trabalhista e 603.855 audiências foram realizadas. 

Foram efetuados 714.278 acordos, assim, 118,29% das audiências realizadas resultaram em 

acordo, alcançando R$ 1.527.214.699,49 em acordos.     

No ano de 2019, durante a Semana Nacional de Conciliação, que aconteceu do dia 

04/11/2019 a 8/11/2019, 813.299 pessoas foram atendidas, 424.208 audiências foram marcadas 

na Justiça Federal, Estadual e Trabalhista e 321.095 audiências foram realizadas. Foram 

efetuados 148.086 acordos, desse modo, 46,12% das audiências realizadas resultaram em 

acordo, alcançando R$ 1.993.360.029,44 em acordos.  

                                                             
106 ANDRADE, Paula. Semana da Conciliação alcançou mais de R$ 1,5 Bilhão em acordos em 2018. Conselho 

Nacional de Justiça – Agência CNJ de notícias, 30 nov 2018. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/semana-

da-conciliacao-alcancou-mais-de-r-1-5-bilhao-em-acordos-em-2018/>. Acesso em: 30 abr. 2020. 

https://www.cnj.jus.br/semana-da-conciliacao-alcancou-mais-de-r-1-5-bilhao-em-acordos-em-2018/
https://www.cnj.jus.br/semana-da-conciliacao-alcancou-mais-de-r-1-5-bilhao-em-acordos-em-2018/
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De acordo com os resultados apresentados nos últimos três anos, é possível observar 

que o ano de 2018 obteve relevante destaque. De maneira geral, isso se deve ao número de 

pessoas atendidas, o número de audiências realizadas, que foi maior do que o de audiências 

marcadas e o total de acordos efetuados que alcançou uma marca maior que o de audiências 

realizadas.  

Em relação aos anos de 2017 e 2019, pode-se perceber que os números de pessoas que 

foram atendidas e de audiências realizadas foi semelhante. No entanto, em 2019 mais acordos 

foram efetuados do que em 2017. 

Por meio de uma análise ampla, os resultados obtidos nos últimos três anos pela 

Semana Nacional de Conciliação são favoráveis. Assim, através dos dados observados 

anteriormente, é notório que a campanha promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

vem se fortalecendo e sendo reconhecida pelo Brasil. 

Por fim, o Conselho Nacional de Justiça, vem contribuindo para que os métodos 

alternativos de resolução de conflitos, em especial a conciliação, ganhe notoriedade e força pelo 

país, promovendo assim, a cultura do diálogo.   

 

3 OS OBSTÁCULOS A SEREM SUPERADOS PELA CONCILIAÇÃO 

 

O presente capítulo abordará alguns obstáculos que devem ser superados pela 

conciliação para que ela se torne um instrumento efetivo. Será falado sobre a desigualdade entre 

os litigantes, a cultura da judicialização e sobre a necessidade de preparação dos conciliadores, 

apresentando também, algumas soluções para essas barreiras serem superadas.  

 

3.1 Desigualdade entre os litigantes  

 

Geralmente, diante de um conflito instaurado, se torna difícil ver de fato uma igualdade 

entre os litigantes, onde estes possuem as mesmas condições financeiras, mesmas 

oportunidades, mesmo nível de informação sobre seus direitos e deveres. 

De acordo com Cappelleti e Garth:  

A efetividade perfeita, no contexto de um dado direito substantivo, poderia 

ser expressa como a completa “igualdade de armas” – a garantia de que a conclusão 

final depende apenas dos méritos jurídicos relativos das partes antagônicas, sem 

relação com as diferenças que sejam estranhas ao Direito e que, no entanto, afetam a 
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afirmação e reivindicação dos direitos. Essa perfeita igualdade, naturalmente, é 

utópica107.  

 

Para Cappelleti e Garth108 a efetividade perfeita seria alcançada através de uma 

completa “igualdade de armas”, no entanto, ao final, os autores chegam à conclusão de que essa 

perfeita igualdade é utópica.  

De fato, não é possível satisfazer todas as diferenças entre as partes. Entretanto, deve-

se buscar ao máximo, chegar o mais próximo possível dessa “igualdade de armas”.  

Diante de uma conciliação, inicialmente, se pressupõe que as partes litigantes possuem 

uma igualdade relativa e que o acordo, irá satisfazer as preferências de ambas as partes. Ocorre 

que, na realidade, o acordo será resultado dos recursos que cada uma das partes detém para 

custear o processo, e tais recursos geralmente não são distribuídos de forma igual.  

O que se deve ter em mente, é que muitas das vezes, os conflitos são instaurados, no 

âmbito trabalhista, por exemplo, entre o empregado e grandes empresas, entre civis e empresas 

consolidadas do mercado, entre pessoas que apresentam uma visível desigualdade econômica 

em relação à outra parte e tais questões poderão afetar o acordo que será realizado.  

De acordo com Owen Fiss109 a diferença de recursos entre os litigantes pode interferir 

no acordo de três maneiras. Em primeiro lugar, o litigante que detém menos poder econômico, 

pode estar mais suscetível de encontrar dificuldade para selecionar e analisar as informações 

pertinentes para a solução do conflito, e consequentemente, no momento da negociação sair 

prejudicado.   

A segunda forma dessa diferença de recursos interferir no acordo, é a parte mais pobre, 

devido a necessidade de receber o valor da indenização resultante do litígio de forma mais 

rápida, acabar acordando em receber valor inferior ao que deveria de fato receber, como forma 

de acelerar o adimplemento da obrigação. A parte litigante que detém maior poder aquisitivo, 

pode se aproveitar da parte menos favorecida, diante da necessidade de receber o valor em 

questão e oferecer um valor menor do que a outra parte tem direito.  

A terceira e última forma apresentada pelo autor, é da parte menos favorecida, diante 

da falta de recursos para dar continuidade ao processo, ver como melhor opção para evitar os 

                                                             
107 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Briant. Acesso à Justiça. Trad. Ellen Grace. Porto Alegre: Fabris, 1988, p. 

15. Disponível em: <https://www.irib.org.br/app/webroot/publicacoes/diversos003/pdf.PDF>. Acesso em: 13 nov. 

2019. 
108 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Briant. Ibid. 
109 FISS, Owen. Um Novo Processo Civil: estudos norte-americanos sobre jurisdição, constituição e sociedade. 

Trad. Daniel Porto Godinho da Silva; Melina de Medeiros Rós. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, 

p. 120-145. Cap. 3, p. 125. Disponível em: 

<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3926710/mod_resource/content/1/FISS-Contra%20o%20acordo.pdf>. 

Acesso em: 12 maio 2020. 

https://www.irib.org.br/app/webroot/publicacoes/diversos003/pdf.PDF
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3926710/mod_resource/content/1/FISS-Contra%20o%20acordo.pdf
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infortúnios decorrentes da lide, aceitar o acordo proposto pela parte contrária, visando evitar 

gastos futuros.  

Teoricamente, pode até parecer benéfico para a parte mais pobre, tendo em vista que 

não irá arcar com os gastos decorrentes de um processo judicial. No entanto, a parte contrária, 

poderá calcular os gastos que a parte menos favorecida teria se desse continuidade a lide e 

posteriormente, propor valor inferior em relação à essa quantia. Desse modo, a parte mais pobre 

vira refém dos custos do processo, mesmo quando concorda em realizar o acordo.  

Destarte, insta salientar, que o Autor pontua que há exceções em relação à essas 

questões levantadas, como o caso da parte mais favorecida, devido a pressões financeiras, 

chegar à conclusão que a resolução do conflito de forma amistosa é o melhor caminho. Contudo, 

Owen Fiss acredita que isto não acontece de forma recorrente.  

Outro ponto, em relação às desigualdades enfrentadas, é da parte menos favorecida, 

no momento de apresentar a demanda e pontuar suas pretensões estar também em desvantagem, 

por conta dos recursos que possui. Em relação a esse problema, é necessário que o Juiz tome 

diversas providências110, com o intuito de limitar o impacto causado por essas desigualdades.  

As medidas tomadas pelo Juiz, não vão promover a completa igualdade. No entanto, 

são necessárias e contribuem para a diminuição da desigualdade distributiva.  

Diante de um acordo em que uma das partes saia em desvantagem, devido a diferença 

de recursos entre os litigantes, isto pode resultar, tendo em vista a insatisfação com o acordo 

realizado, em uma ação rescisória ou anulatória com o intuito de desfazer o acordo, ou, no 

âmbito das Varas de Família, em uma ação de Modificação de Cláusula ou Revisional de 

Alimentos, por exemplo, de forma que a economia de gastos feita anteriormente com o acordo 

acaba por não resultar em nenhum benefício para a parte menos favorecida. 

Desse modo, por conta dessas situações, é necessário que os conciliadores sejam 

devidamente preparados111, para que diante das desigualdades existentes, o conciliador busque 

equilibrar a balança, a fim de que nenhuma das partes seja prejudicada. 

                                                             
110 FISS, Owen. Um Novo Processo Civil: estudos norte-americanos sobre jurisdição, constituição e sociedade. 

Trad. Daniel Porto Godinho da Silva; Melina de Medeiros Rós. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, 

p. 120-145. Cap. 3, p. 126-127. Disponível em: 

<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3926710/mod_resource/content/1/FISS-Contra%20o%20acordo.pdf>. 

Acesso em: 12 maio 2020. 
111 Cf. Art. 167. Os conciliadores, os mediadores e as câmaras privadas de conciliação e mediação serão inscritos 

em cadastro nacional e em cadastro de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal, que manterá registro de 

profissionais habilitados, com indicação de sua área profissional. 

§ 1º Preenchendo o requisito da capacitação mínima, por meio de curso realizado por entidade credenciada, 

conforme parâmetro curricular definido pelo Conselho Nacional de Justiça em conjunto com o Ministério da 

Justiça, o conciliador ou o mediador, com o respectivo certificado, poderá requerer sua inscrição no cadastro 

nacional e no cadastro de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal. 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3926710/mod_resource/content/1/FISS-Contra%20o%20acordo.pdf
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Logo, fica evidente que a completa igualdade, como menciona Cappelleti e Garth é 

utópica. No entanto, isto não pode ser motivo para que não sejam tomadas medidas que visem 

diminuir a desigualdade distributiva, buscando chegar o mais próximo possível da “igualdade 

de armas”, preceito este, que está inserido no art. 7º do CPC/2015112.  

Assim, a conciliação, para alcançar de fato sua efetividade, resultando em um acordo 

justo e satisfatório para ambas as partes, precisa aplicar medidas que diminuam as 

desigualdades entre os litigantes. 

 

3.2 Cultura da Judicialização  

 

Com o passar dos anos, é possível observar que a cultura da judicialização está 

enraizada na sociedade brasileira, onde qualquer adversidade enfrentada é motivo para se 

recorrer ao judiciário a fim de dirimir o conflito. O indivíduo perdeu a capacidade de resolver 

os conflitos de forma autônoma e viu a necessidade de levar o seu problema até as vias 

judiciárias.  

O inciso XXXV do art. 5º da CRFB/88113, traz o princípio da inafastabilidade do Poder 

Judiciário, onde o cidadão, diante de qualquer lesão ou ameaça à direito, poder recorrer ao 

judiciário a fim de ver assegurado o seu direito. Ocorre que o uso desse princípio de forma 

desmedida acaba causando prejuízos para a sociedade. 

Através de uma análise histórica, constata-se que esse princípio foi de suma 

importância na época, tendo em vista a instituição de um Estado Social, em detrimento de um 

Estado Liberal marcado pelo individualismo. Na época, os cidadãos careciam de um amparo 

legal por parte do Estado, com o intuito de ver seus direitos assegurados. Dessa forma, o 

                                                             
§ 2º Efetivado o registro, que poderá ser precedido de concurso público, o tribunal remeterá ao diretor do foro da 

comarca, seção ou subseção judiciária onde atuará o conciliador ou o mediador os dados necessários para que seu 

nome passe a constar da respectiva lista, a ser observada na distribuição alternada e aleatória, respeitado o princípio 

da igualdade dentro da mesma área de atuação profissional. 

§ 3º Do credenciamento das câmaras e do cadastro de conciliadores e mediadores constarão todos os dados 

relevantes para a sua atuação, tais como o número de processos de que participou, o sucesso ou insucesso da 

atividade, a matéria sobre a qual versou a controvérsia, bem como outros dados que o tribunal julgar relevantes.  

§ 4º Os dados colhidos na forma do § 3º serão classificados sistematicamente pelo tribunal, que os publicará, ao 

menos anualmente, para conhecimento da população e para fins estatísticos e de avaliação da conciliação, da 

mediação, das câmaras privadas de conciliação e de mediação, dos conciliadores e dos mediadores. 

§ 5º Os conciliadores e mediadores judiciais cadastrados na forma do caput, se advogados, estarão impedidos de 

exercer a advocacia nos juízos em que desempenhem suas funções. 

§ 6º O tribunal poderá optar pela criação de quadro próprio de conciliadores e mediadores, a ser preenchido por 

concurso público de provas e títulos, observadas as disposições deste Capítulo. 
112 “É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, 

aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo 

efetivo contraditório”. 
113 “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 
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indivíduo acabou recorrendo ao judiciário para resolver qualquer tipo de conflito, por mais 

insignificante que fosse. 

Desse modo, os conflitos sociais, oriundos do convívio diário entre as pessoas, 

passaram a ser realocados para o judiciário, onde este seria o único que poderia resolver de 

forma satisfatória os conflitos instaurados. Isto resultou uma sobrecarga para o Poder Judiciário, 

estimulando uma cultura da judicialização. Nesse sentido afirma Silva, Spengler e Durante: “O 

legislador transformou problemas da vida cotidiana em problemas jurídicos, mas cabe à própria 

sociedade transmutar essa “deficiência””114. 

Com isso, a cultura da judicialização foi sendo difundida pelo país, a sociedade passou 

a depositar no judiciário seus conflitos, confiando tão somente no Poder Judiciário para dirimir 

seus litígios. 

Esse tipo de pensamento, acabou prejudicando a legitimação dos métodos alternativos 

de resolução de conflitos, como forma eficiente de resolver o litígio. O desconhecimento de tais 

institutos leva à sociedade a crer que aplicar a conciliação, por exemplo, não é um meio apto 

de resolver o litígio, e tão somente recorrendo as vias judiciárias que isso ocorre. Com isso, a 

ideia que é transmitida é que os litigantes são incapazes de solucionar seus próprios conflitos 

sem a interferência do Estado.  

A intenção não é induzir que os métodos alternativos de resolução de conflitos é o 

melhor método em detrimento da Sentença de Mérito, resultante de um processo judicial. O que 

se busca elucidar, é que para determinados tipos de conflitos, o melhor caminho é utilizar uma 

das ADRs e é indispensável que a sociedade compreenda isso. 

O pensamento das partes, na maioria das vezes, é que ao realizarem um acordo, 

estariam de certa forma, abrindo mão de algo, deixando de ganhar algo e somente uma decisão 

de mérito, por meio de amparo legal, resolveria o problema.  

Na verdade, o que se busca com a conciliação é um resultado satisfatório para ambos. 

Através do diálogo, da exposição de interesses dos litigantes, o objetivo é resolver o conflito de 

maneira que ambas as partes saiam ganhando. A solução encontrada, eventualmente pode ser 

diferente do que uma Sentença de Mérito iria trazer, mas isso não anula o resultado positivo 

que um acordo pode proporcionar. 

                                                             
114 DO CONFLITO À SOLUÇÃO ADEQUADA: mediação, conciliação, negociação, jurisdição e arbitragem. 

Santa Catarina do Sul: Essere nel Mondo, 2015, p. 11. versão online. Disponível em: 

<file:///C:/Users/jaert/OneDrive/Documentos/TCC%20%20Amanda/Do_Conflito_a_Solucao_Adequada.pdf.pdf

>. Acesso em: 21 out. 2020. 

file:///C:/Users/jaert/OneDrive/Documentos/TCC%20%20Amanda/Do_Conflito_a_Solucao_Adequada.pdf.pdf
file:///C:/Users/jaert/OneDrive/Documentos/TCC%20%20Amanda/Do_Conflito_a_Solucao_Adequada.pdf.pdf
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Algumas das razões para a cultura da judicialização estar tão enraizada no país, possui 

relação ao processo educativo que a sociedade está inserida e tem relação também com a 

formação profissional, especialmente das pessoas que cursam Direito. A concepção de que a 

via judiciária é a melhor alternativa, não possui correlação a vivência pessoal do indivíduo, é 

apenas algo que é passado de geração a geração, sem uma explicação plausível, algo que foi 

assimilado de forma automática.  

Nas faculdades de direito, o foco fica em torno do Judiciário, direcionando demasiada 

atenção para o conflito e a necessidade de instauração do processo para dirimir o litígio. Dessa 

forma, não há um estímulo para a cultura do consenso, demonstrando formas consensuais de 

resolução de conflitos, que muitas vezes são trabalhadas por disciplinas envolvendo a 

sociologia e filosofia do direito e que não recebem especial importância por muitos estudantes 

de direito e pela própria instituição. Assim, é notória a necessidade de mudança no ensino 

jurídico brasileiro. 

Sobre essa realidade em relação ao ensino jurídico brasileiro, e com a finalidade de 

apresentar soluções para isso, afirma Vinicius José Correa Gonçalves: 

Esse paradigma, embora seja fortemente arraigado na comunidade jurídica 

(assim como em toda sociedade brasileira), pode ser modificado pela conjugação de 

esforços nesse sentido. Em relação à formação do jurista, duas posturas básicas são 

imprescindíveis para esse fim: a) modificação das matrizes curriculares dos cursos 

jurídicos, incluindo-se uma disciplina autônoma obrigatória para o estudo 

aprofundado dos meios alternativos de resolução de conflitos, nas esferas teórica e 

prática, a fim de gerar profissionais capacitados para a solução pacífica e democrática 

dos litígios; b) insistência na internalização de uma postura ética pelos profissionais 

do Direito, no sentido de possuírem uma obrigação ética de explicar aos seus clientes 

as diversas possibilidades de resolução de controvérsias existentes, como elas 

funcionam, quais as vantagens e desvantagens, enfim, promover uma abrangente 

orientação115.  

 

Agora, em relação a conscientização da sociedade como um todo, as medidas deveriam 

ser aplicadas desde os primórdios, nas escolas, demonstrando para as crianças que resolver um 

problema de forma consensual é um bom caminho, que através desses conflitos as crianças 

podem extrair aprendizados. Mostrando a importância do diálogo para solucionar um conflito, 

reforçando, assim, a autonomia.  

Destarte, a fim de se alcançar a conscientização da população, sobre os métodos 

alternativos de resolução de conflitos, é necessária a promoção de políticas públicas nesse 

sentido. É importante que o Governo divulgue esses métodos, forneça informação à população 

                                                             
115 GONÇALVES, Vinícius José Corrêa. Tribunais Multiportas: em busca de novos caminhos para a efetivação 

dos direitos fundamentais de acesso à justiça e à razoável duração dos processos. Paraná, 2011. Dissertação 

(Mestrado em Ciência Jurídica), Universidade do Norte do Paraná - UENP, Paraná, 2011. p. 198-199. Disponível 

em: <https://uenp.edu.br/pos-direito-teses-dissertacoes-defendidas/direito-dissertacoes/1912-vinicius-jose-

correa-goncalves/file>. Acesso em: 13 maio 2020. 

https://uenp.edu.br/pos-direito-teses-dissertacoes-defendidas/direito-dissertacoes/1912-vinicius-jose-correa-goncalves/file
https://uenp.edu.br/pos-direito-teses-dissertacoes-defendidas/direito-dissertacoes/1912-vinicius-jose-correa-goncalves/file
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sobre o assunto, para que assim, o desconhecido, se torne algo conhecido e bem difundido no 

meio de todos. A mídia também pode ser um instrumento relevante para alcançar esse objetivo.  

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) vem desenvolvendo um papel de destaque em 

relação ao tema. Com o objetivo de promover a transparência e eficiência no aspecto processual, 

vem desenvolvendo campanhas para estimular a conciliação pelo país, como a “Semana 

Nacional de Conciliação”, que vem apresentando resultados otimistas, conforme já foi 

mencionado no capítulo anterior. No entanto, vale ressaltar que há um caminho longo pela 

frente, para que de fato seja difundida a cultura do consenso pelo Brasil.  

A conciliação deve ser estimulada de forma consciente, os acordos realizados devem 

ser satisfatórios para as partes. A conciliação, assim como os outros métodos alternativos de 

resolução de conflitos, devem ser utilizados de forma correta, para que não sejam vistos apenas 

como uma estratégia para desafogar o judiciário. 

Por mais que seja uma tarefa difícil superar a barreira criada pela cultura da 

judicialização, não é algo impossível de acontecer. Através de uma melhor compreensão da 

sociedade acerca dos métodos alternativos de resolução de conflitos, inclusive dos próprios 

profissionais do direito, aplicando por exemplo, algumas medidas citadas anteriormente, isso 

pode mudar.  

Outrossim, é importante o estímulo aos métodos alternativos de resolução de conflitos 

pelos próprios operadores do direito, preceito este, presente no art. 3°, §3º do CPC/15, que 

discorre que “a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos 

deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério 

Público, inclusive no curso do processo judicial”. 

Por fim, fica evidente a necessidade da transição da cultura da judicialização para a 

cultura do consenso, com a finalidade de alcançar a efetividade da conciliação. Essa prática 

poderá apresentar ótimos resultados, promovendo até de forma mais eficaz a conciliação 

extrajudicial, tendo em vista que o enfoque acaba sendo mais direcionado para a conciliação 

judicial.  

 

3.3 Necessidade de capacitação dos conciliadores 

 

A devida preparação dos conciliadores é fator importante no momento que é realizado 

um acordo. O conciliador irá auxiliar as partes a chegarem a um acordo benéfico para ambos e 

o indicado é que o conciliador atue em causas em que não haja vínculo anterior entre os 
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litigantes. Ele exerce de certa forma um papel interventor, onde poderá elencar soluções para a 

resolução do litígio, demonstrando os pontos favoráveis e desfavoráveis.  

Outrossim, o conciliador não poderá impor as partes a realizarem determinado acordo, 

seu papel é auxiliar na composição do acordo, deixando as partes livres para concordarem ou 

não com o acordo proposto116.  

Tendo em vista o papel importante desempenhado pelo conciliador, é notória a 

necessidade de capacitação deste de forma correta. Dessa forma, dispõe o art. 167, §1º do 

CPC/2015, sobre a necessidade de capacitação mínima do conciliador, de acordo com 

parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional da Justiça (CNJ), para assim, serem inscritos 

no cadastro nacional. 

Um instrumento importante que trata do aprimoramento dos mecanismos consensuais 

de solução de conflitos, em especial a conciliação e a mediação, é a Resolução n° 125/2010 do 

CNJ, que dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos. 

Nele contém também a preocupação com a capacitação dos conciliadores, conforme pode ser 

observado no art. 12, caput da referida resolução117. Em relação aos Juizados Especiais, a Lei 

nº 9.0099/95, em seu art. 7º, acerca da capacitação dos conciliadores, preceitua que os 

conciliadores designados, serão preferencialmente bacharéis em Direito.  

Destarte, o art. 7º, caput, da Resolução n° 125/2010, dispõe que é obrigação dos 

tribunais criarem, no prazo de 30 dias, Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de 

Solução de Conflitos, administrados por magistrados e compostos por magistrados da ativa ou 

aposentados e servidores, que sejam de preferência, atuantes na área. Dentre outras atribuições 

que esses núcleos devem ter, destaca o art. 7º, inciso V, da Resolução nº 125/2010 a necessidade 

de: “incentivar ou promover capacitação, treinamento e atualização permanente de magistrados, 

servidores, conciliadores e mediadores nos métodos consensuais de solução de conflitos”. 

(CNJ, 2010).    

Insta salientar, que o CPC/2015, deu relevância à figura do conciliador e a necessidade 

de capacitação destes118. Em relação ao Juiz, se tratando de conciliação judicial, o ideal é que 

este não exerça a função de conciliador, conforme já foi abordado no primeiro capítulo do 

presente trabalho, como garantia da sua própria imparcialidade.  

                                                             
116 Cf. art. 165, §2º do CPC/2015. 
117 “Nos Centros, bem como todos os demais órgãos judiciários nos quais se realizem sessões de conciliação e 

mediação, somente serão admitidos mediadores e conciliadores capacitados na forma deste ato (Anexo I), cabendo 

aos Tribunais, antes de sua instalação, realizar o curso de capacitação, podendo fazê-lo por meio de parcerias”.  
118 Cf. arts. 165, 166, 167, 168 e 169 do CPC/2015.  
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De acordo com Demarchi, o que se requer é que o conciliador seja “[...] capacitado 

para identificar interesses e estimular a criação de opções para um acordo viável (conciliação), 

utilizando-se de técnicas de investigação e reflexão sobre os aspectos subjetivos do caso 

conjuntamente com as partes, se necessário”119. 

Importante ressaltar que o CNJ promove cursos para formação de conciliadores e 

mediadores, conforme pode ser observado através de informação de outubro de 2019 presente 

no site do Conselho Nacional de Justiça120, onde o CNJ forneceu vagas para o curso de 

capacitação para formar conciliadores e mediadores. O curso foi ministrado à distância do dia 

8 de novembro a 15 de novembro de 2019, com turmas de 70 pessoas.  

O NCPC/2015 regulamentou o Cadastro Nacional de Mediadores Judiciais e 

Conciliadores121, juntamente com a Emenda nº 2, que atualizou a Resolução n° 125/2010 do 

CNJ. Assim, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, no dia 18/03/2016, o 

Cadastro passou a funcionar, sendo desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça. 

Conforme informação prestada em março de 2017 pelo site do Conselho Nacional de 

Justiça122, o Cadastro Nacional de Mediadores Judiciais e Conciliadores, já estava à disposição 

da população e é administrado pelos tribunais, que colhem e avaliam as informações 

encaminhadas pelos profissionais. 

Através do site criado pelo CNJ123, os cidadãos podem consultar os profissionais em 

exercício, ter acesso ao e-mail dos profissionais e a um minicurrículo. Por meio dessa 

ferramenta, o cidadão pode escolher o conciliador que melhor o agrada. A listagem é realizada 

por estado, é possível selecionar conciliadores voluntários ou remunerados, e cumpre esclarecer 

                                                             
119 DEMARCHI, Juliana. Técnicas de conciliação e mediação. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, 

Kazuo; LAGRASTA NETO, Caetano (Org.). Mediação e gerenciamento do processo: revolução na prestação 

jurisdicional. 1. Ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 55 apud SPRANDEL, Patricia. A influência da capacitação dos 

conciliadores judiciais na difusão da cultura do consenso: análise dos resultados das audiências de conciliação 

previstas no artigo 334 do Código de Processo Civil nas Varas Cíveis do Fórum do Continente, Comarca da 

Capital/SC, no ano de 2018. Santa Catarina: Florianópolis, 2019. Dissertação (Mestrado em Direito) – 

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2019, p. 74. Disponível em 

<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/206448/PDPC-P0043-D.pdf?sequence=-

1&isAllowed=y> Acesso em: 14 maio 2020. 
120 ANDRADE, Paula. Abertas inscrições para formar conciliadores e mediadores. Conselho Nacional de Justiça 

– Agência CNJ de notícias, 30 out. 2019. Disponível em < https://www.cnj.jus.br/abertas-inscricoes-para-curso-

de-formacao-de-mediadores-e-conciliadores/> Acesso em: 14 maio. 2020. 
121 Cf. art. 167 do CPC/2015. 
122 BANDEIRA, Regina. Cidadão pode escolher mediadores e conciliadores do Cadastro Nacional do CNJ. 

Conselho Nacional de Justiça – Agência CNJ de notícias, 24 mar. 2017. Disponível em: 

<https://www.cnj.jus.br/cidadao-pode-escolher-mediadores-e-conciliadores-do-cadastro-nacional-do-cnj/> 

Acesso em: 14 maio. 2020.  
123 CNJ. Cadastro Nacional de Mediadores Judiciais e Conciliadores. Disponível em: 

https://www.cnj.jus.br/ccmj/> Acesso em 14 maio. 2020. 

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/206448/PDPC-P0043-D.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/206448/PDPC-P0043-D.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
https://www.cnj.jus.br/abertas-inscricoes-para-curso-de-formacao-de-mediadores-e-conciliadores/
https://www.cnj.jus.br/abertas-inscricoes-para-curso-de-formacao-de-mediadores-e-conciliadores/
https://www.cnj.jus.br/cidadao-pode-escolher-mediadores-e-conciliadores-do-cadastro-nacional-do-cnj/
https://www.cnj.jus.br/ccmj/
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que todos os conciliadores presentes nessa plataforma preenchem os requisitos estabelecidos 

pelo CNJ, contidos na Resolução nº 125/2010.   

De acordo com informação de março de 2017, o cadastro já possuía cerca de 3 mil 

integrantes, compreendendo conciliadores, mediadores e profissionais de Câmaras Privadas. 

Segundo o Site, em relação aos conciliadores: 

Estão cadastrados em torno de 1 mil conciliadores, de 7 estados e do 

Distrito Federal. São Paulo tem 794 conciliadores inscritos; Goiás, 129; Distrito 

Federal, 24; Rio Grande do Sul, 21; Sergipe, 13; Rio Grande do Norte,11; Paraíba, 5; 

Rio de Janeiro, 3124. 

 

Desse modo, é notório que os números apresentados não são muito satisfatórios, frente 

à demanda existente. Amparo legal estimulando a conciliação, bem como a capacitação dos 

conciliadores já existe, no entanto, esse instrumento, bem como os outros métodos alternativos 

de resolução de conflitos carecem de profissionais. 

Além disso, em relação a qualidade dos serviços desenvolvidos, é necessário, que os 

tribunais, que são os responsáveis pela administração do Cadastro, estarem sempre atualizando 

os dados e as listagens dos profissionais qualificados à disposição. 

Insta salientar também que para a conciliação ser vista como um instrumento efetivo 

e de qualidade, além da capacitação técnica dos profissionais, é necessária a regulamentação de 

remunerações justas. Uma remuneração justa contribui inclusive para estimular o 

aprimoramento da função exercida pelo conciliador. 

Em relação à remuneração, o art. 169 do CPC/2015 preceitua que os profissionais 

receberão pelo seu trabalho de acordo com tabela estabelecida pelo respectivo tribunal. 

Entretanto, o que ocorre é que a maioria dos tribunais ainda não regulamentou sobre a 

remuneração dos profissionais, quais sejam, os conciliadores e mediadores.  

Ademais, fica difícil imaginar que a regulamentação da remuneração se concretize, 

uma vez que o art. 169, § 1º do CPC/2015, permite de forma expressa o exercício da função de 

conciliador e mediador de forma voluntária, ou seja, gratuita. Assim, a remuneração como 

forma de estímulo para o aprimoramento da função de conciliador não se torna palpável na 

atualidade, na verdade a não regulamentação acaba causando desestímulo para os conciliadores. 

Por fim, fica explícita a importância e necessidade de capacitação dos conciliadores. 

Como observado, há amparo legal acerca do tema e algumas medidas já vem sendo 

desenvolvidas nesse sentido.  

                                                             
124 BANDEIRA, Regina. Cidadão pode escolher mediadores e conciliadores do Cadastro Nacional do CNJ. 

Conselho Nacional de Justiça – Agência CNJ de notícias, 24 mar. 2017. Disponível em: 

<https://www.cnj.jus.br/cidadao-pode-escolher-mediadores-e-conciliadores-do-cadastro-nacional-do-cnj/> 

Acesso em: 14 maio. 2020. 

https://www.cnj.jus.br/cidadao-pode-escolher-mediadores-e-conciliadores-do-cadastro-nacional-do-cnj/
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No entanto, há ainda um caminho a percorrer para que a conciliação se torne um 

mecanismo efetivo. Há ainda muitos conciliadores atuando sem preparo, e sem ao menos 

participar de um curso de capacitação, por mais que haja disposição legal discorrendo sobre a 

necessidade de capacitação mínima para atuar. A própria falta de regulamentação da 

remuneração dos profissionais é uma barreira para o aprimoramento da função de conciliador. 

Assim, é indispensável a conscientização daqueles que exercem a função de 

conciliador e dos tribunais, sobre a necessidade de capacitação, tendo em vista que os 

conciliadores exercem papel fundamental no momento do acordo, bem como a necessidade de 

maior valorização do trabalho desempenhado por esses profissionais.  
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CONCLUSÃO 

 

Como já mencionado no presente trabalho, o Novo Código de Processo Civil deu mais 

destaque aos métodos alternativos de resolução de conflitos, em especial a conciliação e 

mediação, como nunca antes visto. A conciliação já era um método mencionado pelo 

CPC/1973, no entanto, o instrumento aparecia de forma bem discreta.  

Com o NCPC/2015, o estímulo pela prática e utilização dos métodos alternativos 

aumentou de forma considerável. Logo no início do Código, no art. 3º, §2º, já é dado ao Estado, 

a incumbência de promover sempre que possível a solução consensual de conflitos.  

É certo que os métodos alternativos de resolução de conflitos já eram tratados antes do 

NCPC/2015, principalmente através de leis especiais. Entretanto, essa especial atenção presente 

no Novo Código de Processo Civil é de suma importância, tendo em vista que destaca a 

necessidade de aplicação de tais institutos.  

Outrossim, o Novo Código demonstra também um estímulo a uma menor interferência 

do Estado, abrindo espaço para outros atores participarem da jurisdição de forma mais influente, 

como por exemplo, a possibilidade das partes agirem em conjunto com o objetivo de solucionar 

um conflito. Dessa forma, é possível observar uma gradual mudança, onde o Estado não é o 

único detentor da Jurisdição e capaz de solucionar conflitos. 

A conciliação vem apresentando resultados positivos para sociedade, é um instrumento 

capaz de promover acesso à justiça, a pacificação social, economia processual e tem a 

autonomia da vontade como sua aliada. Destarte, o Conselho Nacional de Justiça desempenha 

um papel essencial a fim de proporcionar a efetividade da conciliação, bem como dos outros 

métodos alternativos de resolução de conflitos.  

Além de estimular a prática da conciliação, o CNJ também ajuda a difundir a 

conciliação pelo país, fazendo a conciliação ser conhecida por um maior número de pessoas. 

Ele atua também promovendo cursos de formação para conciliadores e desenvolvendo 

campanhas, como a Semana Nacional da Conciliação. Assim, é notório que a conciliação é um 

instrumento importante para a sociedade.  

Contudo, ainda há um caminho a ser percorrido para que a conciliação seja vista como 

um instrumento efetivo, para se alcançar a efetividade da conciliação. E o Novo Código de 

Processo Civil não é capaz de proporcionar a efetividade da conciliação, muito menos a 

efetividade do processo como um todo. 
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O Novo Código traz normas importantes acerca do tema, mas também depende do 

cumprimento destas, em conjunto com a devida atuação dos conciliadores, e auxílio de Juízes, 

Defensores Públicos, Promotores, Advogados, dentre outros personagens. 

Como já mencionado, a conciliação enfrenta obstáculos a serem transpostos, como a 

desigualdade entre os litigantes, a cultura da judicialização presente no país e a necessidade de 

capacitação dos conciliadores. Desse modo, cumpre esclarecer que os personagens citados no 

parágrafo anterior são fundamentais para alcançar a efetividade da conciliação, tendo em vista 

que sua atuação de forma correta contribui para a superação desses obstáculos. 

 Logo, conclui-se que a conciliação vem apresentando bons resultados de maneira 

geral para a sociedade, entretanto, ainda depende da superação de alguns obstáculos para 

alcançar sua efetividade. 
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