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para avançar e o obstáculo que se impõe.  

Todos os conflitos contêm a semente da  

criação e da destruição.” 

 

Sun Tzu – A arte da Guerra. 
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RESUMO 

 

 

Este trabalho pretende trazer um panorama sobre a online dispute resolution no Brasil. 

Os métodos adequados de solução de conflitos vêm ganhando espaço no ordenamento 

jurídico brasileiro, vislumbrando-se diversas possibilidades de atender às necessidades de 

uma sociedade que se encontra em constante evolução, requerendo a existência de um 

cenário jurídico eficaz e dinâmico, capaz de garantir a tutela dos direitos fundamentais, 

preceituados na Constituição Federal de 1988, de forma consensual. Dessa forma, mais 

do que assegurar a efetividade de todos os direitos individuais, torna-se imprescindível 

proporcionar a cada cidadão a promoção de justiça, na sua vertente contemporânea, que 

vai além do simples acesso ao Poder Judiciário e adequando-se as novas formas de 

solução adequadas de conflitos, unindo Direito e tecnologia, como as plataformas online 

de solução consensual de conflitos – Online Dispute Resolution (ODR). A chamada ODR 

consiste na utilização da tecnologia da informação e da comunicação no processo de 

solução de conflitos, representando uma forma de virtualização plena, em que um 

procedimento ocorre no ambiente virtual, sem necessidade de passar por etapas 

presenciais ou no espaço forense. Será demonstrado, como o ODR está sendo um passo 

fundamental para afastar o Brasil da “cultura da sentença” e aproximá-lo cada vez mais 

da “cultura da pacificação”, a partir do estudo de casos de plataformas que estão em 

funcionamento no Brasil. 

 

Palavras-chave: Métodos adequados de solução de conflitos. Acesso à justiça. Online 

Dispute Resolution. Direito e tecnologia.  
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ABSTRACT 

 

 

This work aims to bring an overview of the online dispute resolution in Brazil. The 

adequate methods of conflict resolution have been gaining space in the Brazilian legal 

system, foreseeing several possibilities to meet the needs of a society that is constantly 

evolving, requiring the existence of an effective and dynamic legal scenario, capable of 

ensuring the protection of fundamental rights, provided in the 1988 Federal Constitution, 

in a consensual manner. Thus, more than ensuring the effectiveness of all individual 

rights, it is essential to provide each citizen with the promotion of justice, in its 

contemporary aspect, which goes beyond the simple access to the Judiciary and adapting 

the new forms of adequate conflict resolution, uniting Law and technology, such as online 

platforms for consensual resolution of conflicts - Online Dispute Resolution (ODR). The 

so-called ODR consists of the use of information and communication technology in the 

conflict resolution process, representing a form of full virtualization, in which a procedure 

occurs in the virtual environment, without the need to go through stages in person or in 

the forensic space. It will be demonstrated, as the ODR is being a fundamental step to 

move Brazil away from the "culture of the sentence" and bring it closer to the "culture of 

pacification", from the study of cases of platforms that are in operation in Brazil. 

 

Keywords: Adequate methods of conflict resolution. Access to justice. Online Dispute 

Resolution. Law and technology.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A partir do Novo Código de Processo Civil1 foi adotado oficialmente o modelo 

multiportas de resolução de disputas. Desta forma, o direito processual brasileiro tem 

buscado, cada vez mais, a pacificação social, através da análise dos casos concretos, os 

quais deverão ser encaminhados para técnica ou meio mais adequados para sua solução, 

e os casos possíveis de composição, direcionados para conciliação e mediação. O 

estímulo a este modelo propicia a aproximação das partes, que passam, então, a serem 

protagonistas da solução dos seus próprios conflitos. Isto provoca uma mudança 

paradigmática, não apenas na funcionalidade, mas na concepção de justiça, por parte dos 

cidadãos e dos operadores jurídicos. 

Para tanto, é necessário promover às partes a fomentação de uma resposta 

criativa ao problema, que possibilite a efetiva convergência dos interesses, que em 

primeira análise, eram aparentemente divergentes. Partindo desta ótica, há a necessidade 

de motivação dos envolvidos, para romperem com o pensamento engessado de que para 

haver “justiça” deve necessariamente haver um vencido e um vencedor, como uma 

espécie de guerra.  

O meio estatal de resolução de disputa, idealizado pela maioria dos cidadãos, 

não deve ser visto como a única forma de resolução, mas apenas uma das possibilidades, 

visto que a solução para o problema deverá ser interpretada com um viés pacificador, e 

não uma forma de incitar o ódio para fazer valer a razão a qualquer custo. Isto advém do 

fato da “cultura do litígio”2, um pensamento intrínseco da sociedade brasileira, de que 

judicialização dos conflitos é o meio mais justo, punitivo e eficaz. 

As partes que se veem diante de um impasse partem, desde logo, para o 

Judiciário a fim de que este resolva a lide e preste a tutela jurisdicional, “dizendo o 

Direito” em questão. O problema é que, com a crescente demanda, o Judiciário sozinho 

não consegue dar conta de resolver os problemas das pessoas que o procuram diariamente. 

O resultado da cultura do litígio é facilmente verificável: raramente se consegue obter a 

 
1 BRASIL. Lei nº13.105, de 16 de março de 2015. Novo Código de Processo Civil. 
2 a ‘cultura do litígio” nos brasileiros é uma das responsáveis pela grande sobrecarga de processos no 

judiciário, seja em instâncias ordinárias, bem como instâncias superiores.[..] Fugir da cultura do litígio ou 

da cultura da sentença em que deixe de se adjudicar todo e qualquer conflito, passando a resolvê-lo 

adequadamente por meio de métodos consensuais, passa por diversas etapas, que não se implantam 

imediatamente e que vai passar por enorme resistência da sociedade.. LUZ, Eduardo Silva. SÁPIO, 

Gabriele. Interfaces Científicas - Direito .Aracaju. V.6 N.1, p. 9 - 22 Out. 2017.  
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prestação jurisdicional de maneira célere e justa ao mesmo tempo.  

Tal perspectiva já está sendo, aos poucos, modificada, visto que o novo CPC 

elenca diversos dispositivos que coadunam com a justiça multiportas, trazendo-a então 

para dentro do processo. Isto se deve, em grande parte, a Resolução 125 do CNJ, que tem 

como forma basilar o tribunal multiportas.  

Neste cenário, os métodos adequados devem propiciar situações que induzam o 

conhecimento recíproco e empatia, para a resolução dos conflitos de forma construtiva, 

promovendo resultados que previnam futuras controvérsias entre as partes.  

Aliada a isso, a tecnologia vem sendo cada vez mais importante e necessária no 

panorama jurídico mundial, tendo em vista a necessidade de adequação do Direito com 

as novas formas de situações e conflitos existentes, provenientes, muitas vezes, do novo 

universo virtual, que ressignificou as relações humanas, estimulando novas formas de 

solução de conflitos e renovando a maneira de resolver demandas. Os novos mecanismos 

de resolução de controvérsias prometem respostas diferentes para as disputas não 

tradicionais.  

Embora tais mecanismos dispensem a intervenção de agentes públicos, e o 

comparecimento às cortes, eles continuavam exigindo, no entanto, a presença física das 

partes e de eventual terceiro – que componha, que vá mediar ou que vá decidir aquele 

conflito, em um espaço determinado e em um momento temporal específico. Nessa cena, 

a necessidade de presença física das partes e de eventual terceiro, em espaço determinado 

e em momento temporal específico, começou a ser vista como uma dificuldade em um 

mundo que está cada vez mais globalizado, hiperconectado, em que as interações 

acontecem cada vez mais no espaço global3. 

Os métodos online começaram sua existência como ‘ADR online ‘(Alternative 

Dispute Resolution) e, realmente, destinavam-se a ser um equivalente baseado na rede 

de processos offline de resolução de disputas cara a cara, como negociação, mediação e 

arbitragem. Com esse propósito, houve uma tentativa de imitar processos tradicionais, 

mas à distância. Os primeiros experimentos em Online Dispute Resolution (ODR) 

usaram mediadores humanos, no ambiente da rede, que substituíam os encontros 

pessoais, mas as técnicas e habilidades utilizadas eram as mesmas desenvolvidos e 

contratadas offline. 

 
3 SALOMÃO, Luiz Felipe. DRUMOND, Mônica. Métodos online de resolução de conflitos. 7 de julho 

de 2020. Disponível em: https://www.editorajc.com.br/metodos-online-de-resolucao-de-litigios/. Acesso 

em 20 de julho de 2020. 

https://www.editorajc.com.br/metodos-online-de-resolucao-de-litigios/
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Todavia, como reflexo do amadurecimento no Brasil desses novos mecanismos 

de resolução de disputas, há crescente preocupação com a efetividade desses processos.  

No capítulo 2, analisamos a problemática do acesso a justiça em face da cultura 

do litígio, demonstrando as mudanças legislativas recentes e sua importância para 

expansão dos métodos adequadas de resolução de conflitos. 

Já o capítulo 3, foi dedicado a explicar os princípios que norteiam tais métodos, 

demonstrando a importância e necessidade de cada um. 

Sendo assim, o presente trabalho tem por objetivo demonstrar a efetividade dos 

métodos adequados de solução de conflitos, percorrendo desde os ideias da cultura da 

pacificação, os princípios norteadores dos métodos adequados, até a forma como as 

plataformas online de solução consensual de conflitos vem atuando. Pretende-se aqui, no 

capítulo 4, desenvolver a ideia de utilização de plataformas de resolução online de litígios 

– (ODR) como meio de agilizar a composição de conflitos, além de evitar a desnecessária 

judicialização. As partes podem ficar altamente satisfeitas com as relações sociais 

pacificadas, ainda que o cumprimento das decisões tomadas não seja exigível diante de 

autoridades públicas. Da mesma forma, órgãos públicos podem, igualmente, promover o 

apoio institucional e a escala necessária para solucionar um leque abrangente de disputas, 

como o caso da plataforma criada pelo Governo: consumidor.gov. 

Por fim, discorreremos, brevemente, sobre o reflexo da pandemia Covid-19 na 

resolução de conflitos online e a forma como o ordenamento jurídico brasileiro se portou 

diante disso.  

A pesquisa foi realizada a partir da análise de natureza qualitativa, por meio da 

doutrina e a legislação, bem como a quantitativa, a partir de dados sobre o sistema judicial 

e as plataformas de tratamento de conflitos brasileiras. O modelo metodológico utilizado 

foi o modelo crítico-dialético, considerando que o tema em estudo está em processo de 

evolução, diante das constantes transformações sociais e culturais.  
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2. O ACESSO À JUSTIÇA E A CULTURA DA PACIFICAÇÃO 

 

2.1 O ACESSO À JUSTIÇA COMO DIREITO FUNDAMENTAL NAS 

CONSTITUIÇÕES FEDERAIS  

 

Neste primeiro capítulo, será realizado um breve relato sobre o histórico dos 

métodos alternativos de solução de conflitos no ordenamento jurídico brasileiro, tendo 

como ponto de partida as Constituições Federais, seguindo para normas 

infraconstitucionais que abordam o tema e o Código de Processo Civil de 2015.  

De acordo com o doutrinador Luís Fernando Guerrero, em sua obra “Os métodos 

alternativos de Solução de Conflitos e o Processo Civil4”, na Constituição de 1824 já 

encontrava-se presente a viabilidade de utilização de métodos alternativos: 

 

 
Os métodos de solução de controvérsia estão em gênese do Estado Brasileiro. 

Já na Constituição de 1824, a primeira de nosso País já independente, 

estipulava-se a utilização das partes para se usar a arbitragem como forma de 

solução de controvérsias (art.160), bem como se impedia que qualquer 

processo judicial tivesse início sem ser demonstrada “tentativa de 

reconciliação” (art.161) entre as partes.5 

 

 

Segundo o referido jurista, as Constituições de 1981 e 1937 não fizeram 

nenhuma previsão dos métodos alternativos de solução de conflitos. Porém, com a entrada 

em vigor da Constituição de 1988, tal previsão retornou, em seu artigo 114, o qual 

preceitua que ao ocorrerem conflitos coletivos de trabalho serão utilizadas as negociações 

coletivas e a arbitragem6. 

Observa-se, portanto, que as Constituições não trouxeram por si só uma 

relevante abordagem acerca do tema, aparentemente limitada na Constituição de 1988 ao 

âmbito da Justiça do Trabalho, sendo então de aplicabilidade restritiva. 

Porém, em um viés interpretativo, o direito de acesso à justiça foi positivado pelo 

Constituinte no rol dos direitos fundamentais, garantindo para este uma eficácia imediata 

e concreta.  O acesso à justiça serve como alicerce para a efetiva garantia dos direitos 

 
4 GUERRERO, Luís Fernando. Os métodos de solução de conflitos e o processo civil. São Paulo: Editora 

Gen - Editora Atlas, 2015.   
5 Ibid., P 03. 
6 Art.14,§2º da CRFB/88 - § 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é 

facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça 

do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem 

como as convencionadas anteriormente. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
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fundamentais, pois possibilita a observância dos direitos individuais, sociais e difusos. 

Além de uma norma de eficácia imediata, o direito de acesso à justiça, presente no artigo 

5º, inciso XXXV, encontra-se segundo Capelletti e Garth, acobertado de princípios e 

finalidades: 

 

 
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 resolver seus litígios sob 

auspícios do Estado. Primeiro, o sistema deve ser igualmente acessível a todos, 

ele deve produzir resultados que sejam individual e socialmente justos7.  
 

 

A partir de então, depreende-se que o direito de acesso à justiça é o ponto de 

partida para garantia dos demais direitos dentro do Poder Judiciário, para a resolução dos 

conflitos.  

Além disso, com o advento da Emenda Constitucional nº 45 de 2004, que contém 

mecanismos voltados para a busca da celeridade, houve a inclusão de princípios 

constitucionais diretamente interligados com os métodos alternativos, principalmente ao 

deixar expressa a indispensabilidade da razoável duração do processo8, o que já fora 

abrangido pela Lei 9.099/959 e Lei 10.259-0110 destinadas aos Juizados Especiais, 

garantida tal rapidez principalmente através dos métodos adequados de solução de 

conflitos.  

No Brasil, infelizmente, predomina a cultura do litígio. As partes que se veem 

diante de um impasse partem, desde logo, para o Judiciário a fim de que este resolva a 

lide e preste a tutela jurisdicional, “dizendo o Direito” em questão. O problema é que, 

com a crescente demanda, o Judiciário sozinho não consegue dar conta de resolver os 

problemas das pessoas que o procuram diariamente. O resultado da cultura do litígio é 

facilmente verificável: raramente se consegue obter a prestação jurisdicional de maneira 

célere e justa ao mesmo tempo. A sociedade, que clama por justiça, percebendo a 

inevitável morosidade do Judiciário, se aflige. E este, apesar de haver servidores que 

 
7 CAPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant (orgs.) Acesso à Justiça. Tradução de inglês por Ellen Gracie 

Northfleet. Porto Alegre: Sergio Fabris, 1988. P.8. 
8- BRASIL. Constituição Federal de 1988- “Art – 5º Todos sao iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] LXXVIII – 

a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios 

que garantam a celeridade de sua tramitação”. 
9 BRASIL. Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995. Lei dos Juizados Especiais.  
10 BRASIL. Lei nº 10.259 de 12 de julho de 2001. Lei dos Juizados Especiais no âmbito da Justiça Federal. 
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trabalham vigorosamente para que a situação melhore, cai em descrédito. 

Vale ressaltar, que o conceito de acesso à justiça, está totalmente conectado com 

a satisfação daquele que se socorre no poder judiciário com o resultado final do processo 

que vêm a resolver o conflito e não com o mero acesso ao Poder Judiciário, já que este 

acesso não significa que a pessoa terá o seu problema resolvido. Nos últimos anos o 

legislador, atendendo os anseios da população em ter seus problemas resolvidos e dos 

próprios juristas que buscam solução para desburocratizar e desafogar o judiciário, a fim 

de concretizar o direito fundamental de acesso à justiça11.  

 

2.2 A RESOLUÇÃO Nº 125 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA  

 

Constituindo um grande avanço na instituição dos métodos alternativos de 

solução de conflitos no Brasil, a resolução nº 125 do CNJ foi criada para fortalecer a 

aplicabilidade prioritária da conciliação e mediação, condicionando assim a pacificação 

das partes e a efetiva celeridade das demandas.  

De acordo com Kazuo Watabe, ocorreu a institucionalização da “cultura da 

sentença”, onde tudo é submetido ao crivo judicial, o que gerou o congestionamento do 

Judiciário com altos índices de demandas repetitivas, cuja solução poderia ser a utilização 

dos métodos alternativos. Segundo o autor: 

 

 
(...) cabe do Judiciário não somente organizar os serviços que são prestados 

por meio de processos judiciais, como também aqueles que socorram os 

cidadãos de modo mais abrangente, de solução por vezes de simples problemas 

jurídicos, com a obtenção de documentos essenciais para o exercício da 

cidadania, e até mesmo de simples palavras de orientação jurídica. Mas, é, 

certamente, na solução de conflitos de interesses que reside a sua função 

primordial, e para desempenhá-la, cabe-lhe organizar não apenas os serviços 

de solução dos conflitos pelos mecanismos alternativos à solução adjudicada 

por meio de sentença, em especial dos meios consensuais, isto é, da mediação 

e da conciliação.12 

 

 

Desta forma, depreende-se que a “cultura da sentença” advém da “cultura do 

litígio”, entranhada nos brasileiros como a única forma possível de solução dos conflitos, 

portanto, faz-se imprescindível a atuação do operador do direito, o qual deve buscar a 

 
11 LUZ, Eduardo Silva. SAPIO, Gabriele. Interfaces Cientíticas – Direito. Aracaju. N.1 – pag.9-22 de 

outubro de 2017. 
12 WATABE, Kazuo. Política Pública do Poder Judiciário Nacional para tratamento adequado dos 

conflitos de interesses. In: Conciliação e Mediação: Estruturas da Política Judiciária. Rio de Janeiro: 

Forense, 2011, P.04. 



18 

 

 
 

forma processual mais adequada para as partes litigantes, promovendo não apenas a 

valorização da via conciliativa, mas também promover uma alternativa à lentidão e ao 

alto custo processual. Apenas após a mudança da cultura do litígio é possível a 

implementação eficaz dos métodos alternativos para a resolução dos conflitos, tendo em 

vista que esta mudança é o cerne para obtenção dos resultados da conciliação, mediação 

e arbitragem, uma vez que a principal característica de tais métodos são a voluntariedade 

e o consensualismo, ou seja, é necessário o elemento vontade para utilização desses 

meios, não podendo ser de forma forçada, pois contradiz todo o ponto principal dessa 

forma de resolução. Vale citar Roberto Portugal Bacellar:  

 

 

A verdadeira justiça só se alcança quando os casos “se solucionam” mediante 

consenso. Não se alcança a paz resolvendo só parcela de problema 

(controvérsia): o que se busca é a pacificação social do conflito com a 

solução de todas as questões que envolvam o relacionamento entre os 

interessados. Com a implementação de um novo modelo medicional, 

complementar e consensual de solução dos conflitos, o Estado estará mais 

próximo da pacificação social da harmonia entre as pessoas13. (grifo nosso) 

 

 

A guia de Conciliação e Mediação do CNJ, preceitua, neste sentido, de acordo 

com a resolução 125: 

 

 
A criação de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que dispõe sobre 

a conciliação e a mediação partiu de uma premissa de que cabe ao Judiciário 

estabelecer a política pública de tratamento adequado dos conflitos de 

interesses resolvidos no seu âmbito – seja por meios heterocompositivos, seja 

por meios autocompositivos. Esta orientação foi adotada de forma a organizar, 

em todo território nacional, não somente os serviços prestados no curso da 

relação processual (atividades processuais), como também os que possam 

incentivar a atividade do Poder Judiciário de prevenção de demandas com 

as chamadas atividades pré- processuais de conciliação e mediação. 14 

(grifo nosso) 

 

 

 É possível observar que até o momento o CNJ buscou o efetivo estímulo a prática 

dos métodos alternativos, pacificando os conflitantes e oferecendo uma resolução de 

qualidade as partes. A resolução 125 visa assegurar que todos os órgãos do Judiciário 

 
13 BACELLAR, Paulo Roberto. O Poder Judiciário e o Paradigma da Guerra na Solução dos 

Conflitos. IN: RICHA, Morgana de Almeida; PELUSO,Antonio Cezar (coords.). Conciliação e Mediação: 

estruturação da política judiciária nacional. Rio de Janeiro: Forense, 2011. Disponível em: 

https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-processual-civil/estimulo-a-autocomposicao-na-resolucao-

de-conflitos-de-interesse-de-acordo-com-o-novo-codigo-de-processo-civil-conciliacao-e-mediacao/. 

Acesso em: 25 de fevereiro de 2020. 
14 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça 2015. Guia de Conciliação e Mediação Judicial: orientação 

para instalação de CEJUSC. (Brasília/DF: Conselho Nacional de Justiça). P.11. (grifo nosso) 

https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-processual-civil/estimulo-a-autocomposicao-na-resolucao-de-conflitos-de-interesse-de-acordo-com-o-novo-codigo-de-processo-civil-conciliacao-e-mediacao/
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-processual-civil/estimulo-a-autocomposicao-na-resolucao-de-conflitos-de-interesse-de-acordo-com-o-novo-codigo-de-processo-civil-conciliacao-e-mediacao/
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Brasileiro estimulem e possibilitem a conciliação e a mediação, como meio de garantia 

de tratamento adequado aos conflitos de interesses no âmbito judiciário. 

 

2.3 O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 

 

O novo Código de Processo Civil, dentre as muitas inovações trazidas, trouxe o 

objetivo de melhorar a relação e a percepção que a sociedade no geral tem do poder 

Judiciário, positivando no ordenamento a utilização dos métodos alternativos de solução 

de conflitos. Logo no início, em seu artigo 3º tal situação é exposta: 

 

 

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. (grifo nosso) 

 

 

Percebe-se, desta forma, que logo no início o código trata dos métodos 

alternativos de solução de conflitos, sendo este um fator norteador e basilar do novo 

código. Como exemplo, o artigo 334, §4º do CPC/15 enfatizou de forma inequívoca a 

prioridade na busca pela autocomposição15, salientando que esta apenas não ocorrerá caso 

ambas as partes expressem tal vontade expressamente 16. Ademais, incumbe ao autor, na 

petição inicial17, esclarecer se deseja ou não a audiência de conciliação ou mediação, 

assim como caberá ao réu realizar tal declaração em momento oportuno. 

Importante frisar particularidades como o §6º, que determina que havendo 

litisconsortes, todos deverão manifestar acerca da não realização da audiência de 

conciliação/mediação, ou seja, se pelo menos um dos partícipes se manifestar 

positivamente, ocorrerá a audiência e a consequente utilização do método alternativo18. 

O §7º, na tentativa de viabilizar a efetiva aplicação dos métodos alternativos, traz a 

 
15 Art.334 da Lei 13.105-2015 – 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 mediação com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.  
16 Art.334, §4º da Lei 13.105-2015 – A audiência não será realizada: I- se ambas as partes manifestarem 

expressamente, desinteresse na composição consensual; (...) 
17 Art.319. A petição inicial indicará: VII – a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

mediação ou conciliação. 
18 Art.334,§6º da Lei 13.0105/2015 - §6º Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência 

deve ser manifestado por todos os litisconsortes.  
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possibilidade da realização da audiência por meio virtual19.  

Segundo o código, o réu será citado para comparecer à audiência de conciliação 

ou mediação (art.334) e, somente com o encerramento do ato e em não tendo havido a 

transação, terá início o prazo para contestação (art.335, I). 

Em conformidade com a resolução 125 do CNJ, a seção V do CPC aborda a 

temática dos Conciliadores e Mediadores judicias, a qual estabelece no artigo 165 a 

criação dos centros judiciários de solução de conflitos com o objetivo de auxílio, 

orientação e estímulo a autocomposição20. Os parágrafos 2º e 3º apresentam a função dos 

conciliadores e mediadores. 

Em relação a diferenciação entre os principais métodos alternativos de resolução 

de conflitos, cabe trazer o entendimento da autora Fernanda Tartuce: 

 

 
Segundo o dispositivo projetado, o conciliador atuará preferencialmente nos 

casos que não tiver havido vínculo anterior entre as partes e poderão surgir 

soluções para o litígio, sendo vedado que se valha de qualquer tipo de 

constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. Já o mediador, 

“que atuará preferencialmente nos casos em que tiver havido vínculo anterior 

as partes, auxiliará aos interessados a compreender as questões e os interesses 

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

identificar, por si mesmos, soluções consensuais que gerem benefícios 

mútuos21.  

 

 

O artigo 166 traz os princípios que norteiam estes métodos, os quais serão 

pormenorizados no próximo capítulo deste trabalho, como a independência, 

imparcialidade, autonomia da vontade, confidencialidade, oralidade, informalidade e 

decisão informada22. 

O Código de Processo Civil de 2015 depositou no Poder Judiciário grande 

expectativa de mudança de comportamento dos litigantes, no sentido de que repensem as 

possíveis soluções para o conflito judicializado, passando a adotar mecanismos mais 

 
19 Art.334,§7º da Lei 13.0105/2015 - §7º A audiência de conciliação ou mediação pode realizar-se por meio 

eletrônico, nos termos da lei. 
20 Art.165 da Lei 13.105/2015 – Os tribunais criarão centros judiciários de conflitos, responsáveis pela 

realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas 

destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição; §1º A composição e a organização dos centros 

serão definidas pelo respectivo tribunal, observadas as normas do Conselho Nacional de JUSTIÇA; 
21 TARTUCE, Fernanda. Mediação no Novo CPC: questionamentos reflexivos. In novas tendências do 

Processo Civil: estudos sobre o projeto do novo Código de Processo Civil. 
22 Art.166 da Lei 13.105/2015 – 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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adequados para a resolução da disputa, por meio de uma estrutura apta a tal finalidade23.  

Desta forma, observa-se de forma clara que o legislador proporcionou 

reinvenções no CPC, introduzindo na mentalidade judicial a inovação dos métodos 

alternativos de solução de conflitos como forma efetivamente prática de resolução de 

conflitos, para possibilitar as partes o “poder” de dirimirem sua lide. Em concordância, a 

Ordem dos Advogados do Brasil editou um novo código de ética e disciplina para 

adequação às inovações trazidas pelo CPC/15, instruindo aos advogados, os quais detém 

papel postulatório, a estimularem o uso da conciliação e mediação a seus clientes24. 

 

2.4 O TRIBUNAL MULTIPORTAS (MULTI-DOOR CORTHOUSE) 

 

O Tribunal Multiportas é um dos principais influenciadores do efetivo 

funcionamento dos métodos alternativos de solução de conflitos. Tal conceito teve início 

nos Estados Unidos da América e ganhou forte significado a partir da Pound Conference, 

ocorrida em 1976 25, nascendo então o “Multi-door courthouse”. De acordo com as 

estudiosas do tema, Jessica Souza Alves, Dayse Braga Martins e Maria do Carmo Barros:  

 

 
O nome “Multi-door” advém do conceito do tribunal multiportas, pois existe 

uma previsão de um tribunal com várias portas ou programas de resolução de 

conflitos. A depender do caso, o conflito será encaminhado pela modalidade 

de solução de conflitos que mais atenda à sua solução. O objetivo desse sistema 

é oferecer aos seus cidadãos um fácil acesso à justiça, redução dos atrasos e 

fornecimento de links de serviços relacionados, criando assim novas 

oportunidades e opções nas quais os conflitos poderão ser resolvidos.26 

 

 

Tal expressão consiste na tentativa de lidar com a solução de conflitos através de 

uma maneira mais adequada a solução de conflitos, não devendo os métodos serem 

tratados apenas como meios alternativos a prestação jurisdicional, mas sim como meios 

 
23 Revista FONAMEC – Rio de Janeiro, v-1, n.1, p.364, maio 2017. 
24 BRASIL. Ordem dos Advogados do Brasil. Resolução N.02/015. Novo Código de Ética e Disciplina da 

Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. “Art. 2º, IV – estimular, a qualquer tempo, a conciliação e a 

mediação entre os litigantes, prevenindo, sempre que possível, a instauração de litígios.” (grifo nosso). 
25 “Em 1976, na Paud Conferenc, em St.Paul, Minessota, o professor emérito da faculdade de Havard, Frank 

Sander, em sua palestra “Variedades de processamento de conflitos”, introduziu, no mundo jurídico uma 

ideia que foi chamada originalmente de “centro abrangente de justiça”, porém, devido a forma como foi 

divulgada por uma das revistas da ABA [American Bar Association – Ordem dos Advogados dos EUA], 

ficaria conhecida mundialmente como “Tribunal Multiportas”. Disponível em: 

https://jus.com.br/artigos/36758/tribunalmultiportas. Acesso em 01 de outubro de 2019. 
26 ALVES, Jéssica Souza. MARTINS, Dayse Braga. BARROS, Maria do Carmo. Análise Comparativa 

da Mediação de conflitos no Brasil e nos Estados Unidos da América face a disparidade entre as 

culturas jurídicas de cada ordenamento. III Encontro internacional de Direitos Culturais. Universidade 

de Fortaleza. 2014. 

https://jus.com.br/artigos/36758/tribunalmultiportas
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adequados para a resolução do conflito determinado, de acordo com o caso concreto, sem 

a necessidade de provocar a tutela estatal. 

Diante disso, a guia do CNJ demonstra que o uso desta metodologia para escolha 

da forma de resolução mais indicada para determinada lide leva em conta características 

e situações de cada processo, tais como: celeridade, custo financeiro, sigilo, manutenção 

do relacionamento, flexibilidade procedimental, exequibilidade da solução, custos 

emocionais na composição da disputa, adimplemento espontâneo do resultado e 

recorribilidade27. O intuito é de coordenar e direcionar os conflitos que chegam ao 

tribunal a uma das “portas”, (que seriam os métodos alternativos) existentes, o que for 

mais adequado a resolução de seus conflitos, pois desta forma a possibilidade de uma 

resolução pacífica será consideravelmente maior.  

Há ainda a possibilidade de o juiz não precisar ficar restrito somente a utilização 

da mediação e conciliação, sendo possível incorporar métodos provenientes de outros 

países: 

 

 
Note-se aqui que, diante da caraterística Multiportas do CEJUSC, além da 

conciliação e da mediação, o Juiz Coordenador pode trabalhar com outros 

métodos de solução de conflitos, utilizados tanto no Brasil, quanto em outros 

países, como a arbitragem e a avaliação neutra de terceiro, por exemplo.28 

 

 

Diante deste cenário, é possível inferir que o ordenamento jurídico brasileiro está 

cada vez mais adepto a desenvolver novas possibilidades para proporcionar uma justiça 

mais adequada em cada caso concreto, na tentativa de encaminhar as partes para o que 

melhor se relaciona a sua lide. Desta forma, é visível a tentativa de institucionalização de 

um novo viés, cultural e metodológico, para a resolução de conflitos, que não devem ser 

encarados como algo essencialmente negativo.  

  

 
27 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça 2015. Guia de Conciliação e Mediação Judicial: orientação 

para instalação de CEJUSC. (Brasília/DF: Conselho Nacional de Justiça). P.31/32. 
28 Ibid., P.20. 
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3. OS MEIOS ADEQUADOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 

3.1 ESPÉCIES  

 

O direito de acesso efetivo à justiça tem sido, de maneira progressiva, 

reconhecido como de relevância vital entre os novos direitos individuais e sociais, vez 

que a titularidade de direitos é destituída de sentido, na ausência de mecanismos para sua 

efetiva reinvindicação. Com efeito, a nova codificação processual estabeleceu como um 

de seus princípios o incentivo à utilização dos métodos adequados de solução consensual 

de controvérsias, conforme previsão do artigo 3º, §3º 29, inserido no capítulo inicial que 

trata das normas fundamentais do processo civil. 

Além disso, o Código de Processo Civil menciona a conciliação, a mediação e a 

arbitragem em diversas passagens, deixando clara a intenção do legislador de fomentar a 

utilização de variados métodos adequados de resolução de conflitos.30 Ademais, o Código 

de Processo Civil trata dos mediadores e conciliadores judiciais, aplicando a eles a 

qualidade de auxiliares da justiça (art.149)31, estando sujeitos, inclusive, as razões de 

impedimento e suspeição (art.148, II)32. 

Importante frisar que diversos são os métodos que podem ser empregados na 

tentativa de solução em um conflito de interesses. A literatura distingue dois destes 

métodos, quais sejam: os meios heterocompositivos e os meios autocompositivos. Os 

primeiros fazem referência à arbitragem e à jurisdição. Quanto aos segundos, evidencia-

se a conciliação e a mediação. 

A heterocomposição é o método pelo qual se substitui a vontade das partes 

envolvidas em uma controvérsia, pela decisão de uma terceira pessoa alheia ao conflito 

de interesses gerador da discórdia. Essa decisão, dependendo do método 

heterocompositivo escolhido, poderá ser uma sentença ou um laudo arbitral, referindo-se 

 
29 Art.3º, §3º da Lei 13.105/2015 -Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. (..) 

§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. 
30 Revista FONAMEC – Rio de Janeiro, v.1, n.1, p.361, maio 2017. 
31 Art.149 da Lei 13.105/2015- São auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuiçõs sejam 

determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, 

o perito, o depositário,  o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o 

partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias. (grifo nosso) 
32 Art.148, II, da Lei 13.105/2015 – Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição (..) II- aos 

auxiliares da Justiça. 
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à Jurisdição Estatal ou à Arbitragem, respectivamente33.  

 

3.1.1 Arbitragem 

 

Na arbitragem, as partes pautam-se na autonomia da vontade, podem eleger um 

terceiro (árbitro) para decidir as controvérsias que possam surgir quando se tratarem de 

direitos patrimoniais disponíveis. Essa forma de resolução de conflitos é bastante 

utilizada por empresas no âmbito interno, como internacional. Para garantir a eficiência 

e eficácia deste método, escolhe-se um especialista na área do problema que melhor 

resolverá e decidirá a controvérsia, desta forma, observa-se a diferença primordial entre 

a arbitragem e a jurisdição estatal, em razão da primeira o problema ser solucionado por 

um especialista da área, o que aumenta a possibilidade de satisfação para ambas as partes 

que estão em conflito. O procedimento arbitral está disciplinado pela lei nº 9.037/96, e 

estruturado com as garantias do devido processo legal. Vale a citação de Cavalcanti: 

 

 
A arbitragem é o método pelo qual as partes outorgam a uma pessoa ou um 

grupo de pessoas a tarefa de pacificar um litígio. São pessoas escolhidas pelas 

partes para proferirem decisões com o mesmo conteúdo e a mesma força das 

sentenças judiciais. Em outras palavras, as partes buscam pessoas de confiança 

delas, que entendem da matéria objeto do conflito e decidem permitir que esta 

parte componha o litígio existente entre elas34. 

 

 

E ainda neste sentido: 

 

 

A arbitragem é instituição pela qual as pessoas capazes de contratar confiam a 

árbitros, por elas indicados ou não, o julgamento de seus litígios relativos a 

direitos transigíveis. Esta definição põe em relevo que a arbitragem é uma 

especial modalidade de resolução de conflitos; pode ser convencionada por 

pessoas capazes. Físicas ou jurídicas; os árbitros são Juízes indicados pelas 

partes, ou consentidos por elas por indicação de terceiros, ou nomeados pelo 

Juiz, se houver ação de instituição judicial de arbitragem; na arbitragem existe 

o ‘julgamento’ de um litígio por uma ‘sentença’ com força de coisa julgada35. 

 

 

 
33 BERTOLI, Fiamonti Rubia, BUSNELLO, Saul José. Métodos heterocompositivos e autocompositivos 

de solução de conflitos: a mediação como meio de efetivar a obtenção da justiça. 24 de outubro de 

2019. Disponível em: https://pt.scribd.com/document/431908373/METODOS-

HETEROCOMPOSITIVOS-E-AUTOCOMPOSITIVOS-DE-SOLUCAO-DE-CONFLITOS-a-Mediacao-

como-meio-de-efetivar-a-obtencao-da-Justica. Acesso em: 25 de janeiro de 2020. 
34 CAVALCANTI, Guido. IMA – Instituto de mediação e arbitragem. São vantagens do instituto arbitral 

no Brasil. Disponível em: http://www.imapr.com.br/arbitragem/.  
35 CAVALCANTI, Guido. IMA – Instituto de mediação e arbitragem. São vantagens do instituto arbitral 

no Brasil. Disponível em: http://www.imapr.com.br/arbitragem/.. 

https://pt.scribd.com/document/431908373/METODOS-HETEROCOMPOSITIVOS-E-AUTOCOMPOSITIVOS-DE-SOLUCAO-DE-CONFLITOS-a-Mediacao-como-meio-de-efetivar-a-obtencao-da-Justica
https://pt.scribd.com/document/431908373/METODOS-HETEROCOMPOSITIVOS-E-AUTOCOMPOSITIVOS-DE-SOLUCAO-DE-CONFLITOS-a-Mediacao-como-meio-de-efetivar-a-obtencao-da-Justica
https://pt.scribd.com/document/431908373/METODOS-HETEROCOMPOSITIVOS-E-AUTOCOMPOSITIVOS-DE-SOLUCAO-DE-CONFLITOS-a-Mediacao-como-meio-de-efetivar-a-obtencao-da-Justica
http://www.imapr.com.br/arbitragem/
http://www.imapr.com.br/arbitragem/
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Havia, ainda, questionamentos acerca da natureza jurídica do instituto. Para a 

corrente privatista, a jurisdição não poderia ser exercida pelos árbitros, em razão dos 

mesmos não possuírem os atributos de coerção e execução inerentes a jurisdição. Sendo 

assim, o laudo arbitral seria vinculado, por força do princípio da obrigatoriedade dos 

contratos. Já os doutrinadores publicistas, por sua vez defendiam o aspecto processual da 

arbitragem, considerando os árbitros como jurisdição, eis que aplicam a lei em caso 

concreto.36  

Segundo Humberto Dalla Bernardino de Pinho37, a nova Lei de Arbitragem 

deixou transparecer inequivocamente a natureza jurisdicional da Arbitragem, 

reconhecendo aos árbitros a possibilidade de realizar funções jurisdicional, como o artigo 

8º da Lei 9.307/96.38 

Neste contexto, Fredie Didier Júnior entende que a arbitragem não é encarada 

como equivalente jurisdicional, mas como exercício de jurisdição por autoridade não 

estatal.39 

Com um crescimento médio anual de 20%, a arbitragem está se tornando um 

método de resolução de conflitos cada vez mais confiável para as empresas de grande 

porte40. 

 

3.1.2 Mediação 

 

Adentrando nos meios autocompositivos, começando pela mediação, pertinente 

citar a definição de Fernanda Tartuce: 

 

 
A mediação consiste na atividade de facilitar a comunicação entre as partes 

para propiciar que estas próprias possam, visualizando melhor os meandros da 

situação controvertida, protagonizar uma solução consensual. O mediador não 

 
36 ALVES DOS SANTOS, Laureano João Marcelo. Revista EMERJ. Métodos alternativos de Solução de 

conflitos – Mediação e Arbitragem. Rio de Janeiro.2015. 
37 BERNARDINO DE PINHO, Humberto Dalla. Teoria Geral da Mediação. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2008. P.11.  
38 Art. 8º A cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que estiver inserta, de tal sorte 

que a nulidade deste não implica, necessariamente, a nulidade da cláusula compromissória. Parágrafo único. 

Caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da existência, 

validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a  

 cláusula compromissória. (grifo nosso). 
39 DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil I – Teoria Geral do Processo e Processo de 

Conhecimento. V.1. 11º edição, ED. Juspodvim. 
40 ALVES DOS SANTOS, Laureano João Marcelo. Revista EMERJ. Métodos alternativos de Solução de 

conflitos – Mediação e Arbitragem. Rio de Janeiro.2015. P.12 
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impor decisões, mas dirige as regras de comunicação entre as partes 41.  

 

 

Após a aprovação do Código de Processo Civil de 2015, a mediação ganhou um 

relevante destaque, assim como outros métodos alternativos de resolução de conflitos. O 

mediador, diferentemente do Juiz não profere uma sentença, diferente do árbitro, não 

decide, também diferentemente do conciliador, não sugere soluções para o conflito. O 

mediador fica no meio, figura imparcial, trabalhando o conflito, com um método diferente 

da conciliação, pois o acordo surge como uma consequência, através do diálogo entre as 

partes, não como objetivo principal. Em apertada síntese, o mediador apenas conduz as 

partes no processo de reorganização do conflito, de forma que restabeleçam a 

comunicação, na tentativa de estabelecer um consenso. Este método é mais eficaz, 

portanto, em situações as quais as partes envolvidas na lide já se conheçam e manterão 

um relacionamento pós mediação.  

Nenhum ramo do Direito reflete melhor as vantagens e desvantagens da 

negociação de acordos, feitos através da mediação, do que o direito de família. Conflitos 

familiares entre pais, filhos menores, cônjuges, sobre guarda de filhos ou propriedades, e 

são configurados por questões especialíssimas e extremamente interligadas e muitas 

vezes carregados de uma carga emocional muito forte. E por isso vêm constantemente 

desafiando as decisões judiciais com o retorno sem fim de seus processos, às salas de 

audiência. As famílias, geralmente, se guiam por dogmas, preceitos muito arraigados e 

até “leis” próprias e tendem a ser rebeldes à imposição de padrões por terceiros e quando 

pressionadas, tomam a justiça em suas próprias mãos e ignoram decisões, gerando um 

ciclo vicioso nos processos 42.  

Assim, a participação popular na administração da justiça não é senão um 

capítulo do amplo tema da democracia participativa, o que se associa aos ideais de 

cidadania, no incessante esforço para a instauração de uma justiça mais humanizada, bem 

como a implantação de uma cultura pacifista e de bem-estar social.43 

 

 

 
41 TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis. São Paulo: Método, 2008. 

42 ALVES DOS SANTOS, Laureano João Marcelo. Revista EMERJ. Métodos alternativos de Solução 

de conflitos – Mediação e Arbitragem. Rio de Janeiro.2015. 
43 Revista FONAMEC – Rio de Janeiro -v.1, n-1, p.66, maio 2017. 
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3.1.3 Conciliação 

 

A palavra “conciliação” é derivada do latim “conciliatione”, que tem como 

significado a harmonia entre coisas, ideias e pessoas.  

Desta forma, a conciliação possibilita que os verdadeiros interesses dos 

envolvidos sejam identificados e trabalhados do modo mais adequado. Importante a 

consideração de Cappelletti e Garth: 

 

 
A conciliação – ao contrário do processo judicial que declara uma parte 

‘vencedora’ e a outra ‘vencida’ – oferece a possibilidade de que as 

causas mais profundas de um litígio sejam examinadas e restaurado um 

relacionamento complexo e prolongada44.  

 

 

Ainda nesta linha de raciocínio, de acordo com Adriana Goulart Sena:  

 

 
Compreende-se a conciliação com um conceito muito mais amplo que 

o “acordo” formalizado. A conciliação significa entendimento, 

recomposição de relações desarmônicas, empoderamento, capacitação, 

desarme de espírito, ajustamento de interesses45. 

 

 

A conciliação pode ser utilizada em conflitos de diversas naturezas, porém, tende 

a ser mais eficaz em situações que envolvam relacionamentos sem grandes laços afetivos. 

Tal procedimento pode ser realizado tanto no âmbito extraprocessual quanto processual, 

isto é, antes de início do processo ou no decorrer – a finalidade é a mesma em qualquer 

etapa: incentivar as partes a entrarem em um denominador comum. Ainda que o 

conciliador possa aconselhar e propor soluções, a palavra final será das partes.  

Caso seja realizado na esfera extrajudicial, ou seja, diretamente entre as partes 

interessadas e sem a interferência do Poder Judiciário, o acordo celebrado valerá como 

título executivo extrajudicial, na forma do artigo 515, inciso II do Código de Processo 

Civil46. Para ser validado como título executivo judicial, o acordo deverá ser levado à 

homologação judicial, de acordo com o previsto no artigo 515, II do Código de Processo 

 
44 MAURO CAPPELLETTI. BRYANT GARTH. Acesso à Justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. 

Porto Alegre: Fabris,1988. P.84. 
45 SENA, Goulart Adriana. Justiça do século XXI. 2011. P.121. 
46 Art.784, II da Lei 13.105/2015 – São títulos executivos extrajudiciais (..) II- a escritura pública ou o 

documento público assinado pelo devedor. 
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Civil47.  

Se for realizada na esfera do Judiciário, será ministrada pelo próprio Juiz da 

causa, ou conciliador do Tribunal, caso exista. Restando positiva, irá ocasionar a extinção 

do processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil48.  

Apesar de não possuir uma legislação específica, a conciliação está prevista em 

legislação esparsa no Direito Brasileiro. No âmbito do Direito Processual do Trabalho, 

que dispõe sobre o princípio da conciliação, mesmo apesar de ter sido suprimido do 

art.114 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 45. Continua sendo 

previsto no âmbito infraconstitucional. Tamanha é a importância deste instituto, que se 

não for observada no rito processual, poderá gerar nulidade absoluta dos atos 

posteriormente praticados, sob a premissa de que a mesma trata de matéria de ordem 

pública49.  

Como grande exemplo, a Justiça Federal está se abrindo para a conciliação, ainda 

que de forma lenta e gradativa, principalmente após a criação dos Juizados Especiais 

Federais, pela lei nº 10.259/01. Em suma, a conciliação tem sido utilizada de forma 

precípua em conflitos que envolvam causas previdenciárias e causas relativas ao Sistema 

Financeiro de Habitação. Assim, nas palavras de Calmon: “[...] nesse processo 

conciliatório impõe-se afirmar que a Justiça Federal e o Poder Público promoveram uma 

autêntica releitura do princípio da indisponibilidade do interesse público [...]50” 

Neste sentido, argumenta o Juiz Federal Gustavo Catunda Mendes, estudioso no 

tema: 

 

 

Em verdade, o incentivo à conciliação não se destina de maneira alguma a 

ofuscar o relevante papel social atribuído ao Poder Judiciário de exercício da 

jurisdição. Cuidam-se a promoção de conciliação e a existência de litígio de 

realidades que podem conviver na mais perfeita harmonia, sobretudo 

considerando que ambos visam, em última ratio, que de fato os conflitos sejam 

dirimidos e a paz prevaleça na sociedade.51 

 

 
47 Art.515, II da Lei 13.105/2015 – São títulos executivos judiciais (..) – II – a decisão homologatória de 

autocomposição judicial.  
48 Art.487, III, b da Lei 13.105/2015 – Haverá resolução de mérito quando o Juiz (..) III – Homologar (...)- 

b – a transação. 
49 ALVES DOS SANTOS, Laureano João Marcelo. Revista EMERJ. Métodos alternativos de Solução de 

conflitos – Mediação e Arbitragem. Rio de Janeiro.2015. P.9. 
50 CALMON, P. Fundamentos da mediação e conciliação.2. ed. Brasília: Gazeta jurídica. 2013. 
51 MENDES, Catunda Gustavo. A mudança na cultura do litígio para a conciliação. 01 de julho de 2014. 

Disponível em: https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-processual-civil/a-mudanca-da-cultura-do-

litigio-para-a-da-conciliacao/. Acesso em: 17 de junho de 2020. 

https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-processual-civil/a-mudanca-da-cultura-do-litigio-para-a-da-conciliacao/
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-processual-civil/a-mudanca-da-cultura-do-litigio-para-a-da-conciliacao/
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A essência da conciliação é a rápida e imediata solução do problema, 

apresentando um procedimento célere, na maioria das vezes a questão é resolvida em uma 

única sessão conciliatória, este meio sempre esteve presente em nosso cenário jurídico e 

em algumas ocasiões o Juiz assumia a figura de conciliador, vale citar Tartuce sobre 

conciliação em nosso ordenamento: 

 

 
Em nosso sistema legal, a adoção dos mecanismos “alternativos” sempre se 

verificou de forma mais acentuada com o incentivo à conciliação. A ideia de 

estimular a decisão do conflito pelos seus próprios protagonistas, sempre 

esteve presente em nossa legislação processual civil, especialmente pela 

tentativa de conciliação pelo magistrado52.  

 

 

Para finalizar, faz-se importante mencionar a questão da redução do número de 

processos no Judiciário. Em primeira análise, é inevitável a associação da utilização de 

uma justiça conciliativa com a tentativa de diminuir a enorme quantidade de processos 

existentes atualmente, porém, este não deve ser um dos objetivos para a utilização do 

método.  

Dadas as circunstâncias, são apropriadas as considerações do professor Kazuo 

Watanabe, segundo o qual a redução de volume de serviços do Judiciário é uma 

consequência importante desse resultado social, mas não seu escopo fundamental53.  

Neste contexto, Fred Didier Jr., entende que autocomposição não deve ser vista 

como uma forma de diminuição do número de causas que tramitam no Judiciário ou como 

técnica de aceleração dos processos. São outros os valores subjacentes à política pública 

de tratamento adequado dos conflitos jurídicos: o incentivo à participação do indivíduo 

na elaboração da norma jurídica que regulará o seu caso e o respeito a sua liberdade, 

concretizada no direito ao autorregramento54.  

Importante acrescentar o entendimento de Flávio Yarshell a respeito do tema: 

 

 
A conciliação não pode e não deve ser prioritariamente vista como forma de 

desafogar o Poder Judiciário. Ela é desejável essencialmente porque é mais 

construtiva. O desafogo vem como consequência, e não como a meta principal. 

Essa constatação é importante: um enfoque distorcido do problema pode levar 

 
52 TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis. 2.ed. São Paulo: Método 2015. 
53 WATANABE, Kazuo. Política Pública do Poder Judiciário Nacional para Tratamento Adequado 

dos Conflitos de Interesses. In: Conciliação e Mediação: Estruturação da Política Judiciária Nacional. 

Rio de Janeiro: Forense, 2011. 
54 DIDIER, Fredie Jr. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao direito processual civil, parte 

geral e processo de conhecimento. P.370-371. 
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a resultados indesejados. Vista como instrumento de administração da máquina 

judiciária, a conciliação passa a ser uma preocupação com estatísticas. Sua 

recusa pelas partes – direito mais do que legítimo -passa a ser vista como uma 

espécie de descumprimento de um dever cívico e, no processo, pode fazer com 

que se tome como inimigo do Estado aquele que não está disposto a abrir mão 

de parte do que se entende ser seu direito. Daí a reputar a parte intransigente 

como litigante de má-fé vai ser um passo curto. Isso é a negação da garantia 

constitucional da ação e configura quebra do compromisso assumido pelo 

Estado de prestar justiça. Esse mesmo Estado proíbe que o cidadão, salvo raras 

exceções, faça justiça pelas próprias mãos55. 

 

 

A principal finalidade deve ser a composição das partes, de forma a 

compatibilizá-las e assim atingir a tão desejada pacificação social. Espera-se que, com o 

passar do tempo, tendo sido alcançado o objetivo, crie-se uma nova mentalidade em 

relação aos conflitos dentro da sociedade, um novo comportamento, de modo que seja 

natural as pessoas buscarem o auxílio do Poder Judiciário apenas e tão somente quando 

frustrada as tentativas de acordo, o que, por mera consequência, gerará uma redução na 

carga processual. 

 

3.1.4 Comparações e observações  

 

Ainda que muito semelhantes, os institutos da conciliação e mediação presentes 

no Código de Processo Civil de 2015 apresentam características peculiares e singulares, 

de forma que a doutrina majoritária entende a conciliação com uma direção de tratamento 

de conflitos de qualquer natureza, porém, tende a ter maior aplicabilidade nos casos com 

interesses mais específicos, que não envolvam grandes laços afetivos, mas situações 

novas e pontuais. Já a mediação, seria utilizada nas ocasiões em que o conflito seja 

oriundo de uma relação continuada, havendo possíveis laços afetivos, com a 

particularidade de observar o futuro pós- controvérsia.  

Na visão de Fred Didier Jr: 

 

 
Mediação e conciliação são formas de solução de conflito pelas quais um 

terceiro intervém em um processo negocial, com a função de auxiliar as partes 

a chegar à autocomposição. Ao terceiro não cabe resolver o problema, coo 

acontece na arbitragem: o mediador/conciliador exerce um papel de catalisador 

da solução negocial do conflito. Não são, por isso, espécies de 

heterocomposição do conflito; trata-se de exemplos de autocomposição, com 

a participação de um terceiro56. 

 
55 YARSHELL, Flávio. Para pensar a Semana Nacional da Conciliação. Folha de São Paulo, 08.12.2009, 

p.A3. 
56 DIDIER, Fredie Jr. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao direito processual civil, parte 
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Ainda segundo esse autor, ambas são técnicas que costumam ser apresentadas 

como os principais exemplos de “solução alternativa de controvérsias” (ADR, na sigla 

em inglês: alternative dispute resolution). Para ele, os §§2º e 3º do art. 165 do CPC 

confirmam essa diferenciação: “§2º O conciliador que atuará preferencialmente nos casos 

em que não houver vínculo anterior entre as partes, poderá surgir soluções para o litígio, 

sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que 

as partes conciliem. §§3º O mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que 

houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará aos interessados a compreender as 

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

comunicação, identificar, por si próprios, soluções consensuais que gerem benefícios 

mútuos”. O parágrafo único do art.1º da Lei n.13.140/2015 define a mediação – nota-se 

que esse conceito não se contrapõe ao §§3º do art.165 do CPC: “Considera-se mediação 

a atividade técnica exercida por terceiro imparcial sem poder decisório, que, escolhido ou 

aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais 

para a controvérsia57.  

O mediador e o conciliador podem ser funcionários públicos ou profissionais 

liberais (art.167, CPC). É importante que se encare este tipo de atuação como uma 

atividade remunerada, até mesmo para que haja um aprimoramento do nível desses 

auxiliares da justiça (art.169, CPC). Nada impede, porém, que a mediação e a conciliação 

sejam feitas pro bono, como trabalho voluntário (art.169, §1º, CPC). 

Não obstante, a conciliação e a mediação podem ser inseridas entre os 

mecanismos legítimos de acesso à justiça, previsto no art.5º, XXXV, da Constituição 

Federal do Brasil, na medida em que resolve a controvérsia de maneira adequada, e 

portanto, mais justa. Tratam-se, pois, de instrumentos capazes de solucionar conflitos de 

forma apropriada, de reduzir o número de processos judiciais e de combater o 

desvirtuamento da função judicial do Estado, conferindo, assim, uma leitura 

contemporânea do acesso à Justiça58.  

Ao distinguir a mediação da conciliação, Humberto Dalla Bernardino Pinho, 

complementa que a mediação é a atividade privada, mesmo que paraprocessual e visa 

resolver abrangentemente o conflito entre as partes, enquanto a conciliação trata de uma 

 
geral e processo de conhecimento. V.1. 22.ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2020. P.362. 
57 Ibid., P 362. 
58 Revista FONAMEC – Rio de Janeiro, v-1, n.1, p.358, maio 2017. 
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atividade inerente ao Poder Judiciário e contenta-se em solucionar o litígio conforme as 

posições apresentadas pelos envolvidos59.  

Com isso, muito embora exista uma diferença substancial entre arbitragem e 

mediação e conciliação, estas se caracterizam por serem meios voluntários em que as 

partes querem convergir para um resultado em comum que é ter o conflito resolvido, sem 

ser necessário provocar a tutela jurisdicional estatal, na qual serão encaminhados diversos 

procedimentos burocráticos, para conseguir o tão almejado resultado, que acaba por levar 

anos. Assim, esses meios apresentam-se como alternativos e adequados para a resolução 

do conflito60.  

Neste contexto, preceitua Alexandre Freitas Câmara: 

 

 

Trata-se, pois, de uma manifestação daquilo que Mauro Cappelletti chamou de 

justiça coexistencial, a busca de soluções consensuais, em que se consiga 

destruir a animosidade existente entre as partes de modo a fazer com que suas 

relações possam ser mantidas, continuando a se desenvolver. A justiça 

coexistencial é essencial para que se obtenha, através da jurisdição, pacificação 

social, escopo magno do Estado Democrático61. 

 

 

Neste viés, os métodos alternativos de resolução de conflitos, principalmente os 

autocompositivos, ganharam destaque, especialmente em decorrência dos resultados 

positivos alcançados por eles, sugerindo uma nova tendência no Direito Processual Civil 

brasileiro. Dessa forma, o entendimento de que a autocomposição, e mais em específico 

a conciliação, corresponde à uma necessidade de chegada à justiça em maior 

conformidade com as particularidades e necessidades das partes em conflito, aparece no 

ordenamento jurídico gradativamente, demonstrando uma tendência a implementação de 

resoluções legislativas pacificadoras. 

 

3.2 PRÍNCÍPIOS NORTEADORES DOS MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO 

DE CONFLITO 

 

Para Celso Antônio Bandeira de Melo, princípio é definido como: 

 

 

 
59 BERNARDINO DE PINHO, Humberto Dala. Revista Eletrônica de Direito Processual, ano 8, volume 

especial. 
60 LUZ, Silva Eduardo. SAPIO, Gabriele. Interfaces Científicas – Direito Aracaju. V.6. N-1. P.19. 

out.2017 
61 CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Editora Gen – Editora 

Atlas, 2017. 
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Mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce. Disposição 

fundamental que erradica sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito e 

servindo de critério para a sua exata compreensão e inteligência, exatamente 

por definir a lógica e a racionalidade dos sistemas normativos no que lhe 

confere a tônica e lhe dá sentido harmônico.62 

 

 

O Código de Processo Civil, em seu Artigo 166, dispõe: 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. 

Por sua vez, o Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais, 

acrescenta mais alguns princípios. 

 

 
Artigo 1º - São princípios fundamentais que regem a atuação de conciliadores 

e mediadores judiciais: confidencialidade, competência, imparcialidade, 

neutralidade, independência e autonomia, respeito à ordem pública e às leis 

vigentes. 

 

 

3.2.1 Princípio da Boa-Fé 

 

A conciliação e a mediação devem ser pautadas pela boa-fé das partes, 

pressupondo que estas assumam um comportamento com o intuito de se chegar a um 

acordo que satisfaça as necessidades de ambas as partes, de forma que uma não leve 

vantagem sobre a outra, mantendo-se o respeito mútuo, bem como o respeito às leis.  

Ambos os métodos consensuais devem ser entendidos como uma norma de 

conduta – boa-fé objetiva. Esse é o princípio da boa-fé processual, que se extrai do artigo 

5º do CPC: “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de 

acordo com a boa-fé”. 

O referido artigo tem como base, o comportamento justo, desprovido de 

maldade ou segundas intenções. É uma forma de repulsar a má fé subjetiva, ou seja, a 

conduta dolosa que visa lesar a outra parte no processo. 

A exigência de comportamento em conformidade com a boa-fé pode ser 

encarada como conteúdo de outros direitos fundamentais. Há quem veja no inciso I do 

art.3º da CF/1988 o fundamento constitucional da proteção da boa-fé objetiva63. É 

objetivo da República Federativa Brasileira a construção de uma sociedade livre, justa e 

 
62 BANDEIRA DE MELO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 1997. P.53. 
63 VINCENZI, Brunela Vieira de. A boa-fé no processo civil. São Paulo: Atlas, 2003, p.163. 
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solidária. Havendo um dever fundamental de solidariedade, do qual decorreria o dever de 

quebrar a confiança e de não agir com deslealdade. Nessa mesma linha de raciocínio, há 

quem veja a cláusula geral de boa-fé como concretização da proteção constitucional à 

dignidade da pessoa humana (art.1º, III, CF/1988)64. 

Segundo TARTUCE: 

 
 

Conforme o art. 5º do Novo CPC, aquele que de qualquer forma participa do 

processo deve comportar-se segundo a boa-fé. Além disso, todos os sujeitos 

do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, 

decisão de mérito justa e efetiva (art. 6º do CPC/2015). O pedido formulado 

pela parte na demanda deve ser certo e interpretado conforme o conjunto da 

postulação e a boa-fé (art. 322 do CPC/2015). Como consequência, a decisão 

judicial também passa a ser interpretada partir da conjugação de todos os 

seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé (art. 489, § 3º, 

do CPC/2015). Esses preceitos ampliaram um tratamento que era tímido no 

CPC anterior, limitado somente à exigência da boa-fé das partes no seu art. 

14.65 

 

 

Portanto em síntese são pressupostos para a boa-fé objetiva, entre outros:66 

a) dever de cuidado em relação à outra parte do processo; 

b) dever de respeito; 

c) dever de informar a outra parte sobre o conteúdo do negócio; 

d) dever de agir conforme a confiança depositada; 

e) dever de lealdade e probidade; 

f) dever de colaboração ou cooperação, que passa a estar expresso no âmbito 

do processo, pela cooperação processual prevista no art. 6º do Novo CPC;  

g) dever de agir com honestidade; 

h) dever de agir conforme a razoabilidade, a equidade e a boa razão.  

Neste contexto, para Menezes Cordeiro, por exemplo, a exigência de atuação 

de acordo com a boa-fé decorre do direito fundamental à igualdade: “ a pessoa que 

confie, legitimamente, num certo estado de coisas não pode ser vista como se não tivesse 

confiado: seria tratar o diferente de modo igual”67. 

Na mesma linha de raciocínio nos ensina SILVA: 

 

 
64 ROSENVALD, Nelson. Dignidade humana e boa-fé no Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2005, p.186 

e segs.; NEGREIROS, Teresa. Fundamentos para uma interpretação constitucional do princípio da 

boa-fé. Rio de Janeiro: Renovar, 1988, p.224-274. 
65 TARTUCE, Flávio. O Novo CPC e o Direito Civil: São Paulo: Editora Método. 2015 p. 38 
66 Ibid., P 41. 
67 CORDEIRO, António Manuel de Rocha e Menezes. Litigância de má-fé, abuso do direito de ação e 

culpa ‘in agendo’. Coimbra. Almedina, 2006, p.51. 
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O preceito contido no art. 77 do CPC68 é uma manifestação do princípio geral 

da boa-fé objetiva, de que já se disse constituir, mais do que um princípio, o 

verdadeiro oxigênio sem o qual a vida do Direito seria impossível. De fato, 

sem a boa-fé o Direito como um todo – e isso inclui o processual – não 

poderia sequer respirar, devendo as partes agir com máxima probidade, 

dentro das esperáveis regras do jogo. 

 

 

Por fim, o referido princípio é de extrema importância na Conciliação e 

Mediação, tendo em vista a necessidade da presença de sinceridade, lealdade, honestidade 

e demais atributos para que os procedimentos realizados sejam justos e produtivos. 

 

3.2.2 Princípio da Celeridade e da Razoável Duração Do Processo  

 

De acordo com Fredie Didier Jr.69 os princípios da celeridade e da duração 

razoável do processo foram ratificados pelo novo código, com a Convenção Americana 

de Direitos Humanos, Pacto São José da Costa Rica, em seu artigo 8º, 1, do qual o Brasil 

é signatário e incorporou suas normas ao ordenamento jurídico pátrio. O procedimento 

de incorporação do tratado foi respeitado em seus mínimos detalhes. 

 

 
Toda pessoa tem o direito a ser ouvida com as devidas garantias e dentro de 

um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e 

imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer 

acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem os seus 

direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer 

outra natureza70. 

 

 

O Anteprojeto do Código de Processo Civil, especificamente em sua Exposição 

de Motivos do NCPC71, faz referência aos princípios, que são descritos como base para o 

 
68Art.77 da Lei 13.105/2015 – Além de outros previstos neste código, são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo 

conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são 

destituídas de fundamento; III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à 

declaração ou à defesa do direito; IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza 

provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; V - declinar, no primeiro momento que lhes 

couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa 

informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; VI - não praticar inovação 

ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. 

 
69 DIDIER, Fredie Jr. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao direito processual civil, parte 

geral e processo de conhecimento. V.1. 22.ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2020 
70 Artigo 8 do Decreto nº 678 de 06 de Novembro de 1992 - Promulga a Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969. 
71 Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil. Brasília: Senado Federal, Presidência, 2010. 

ARAÚJO, Luciano Vianna. O cumprimento da sentença no Projeto do Novo Código de Processo Civil. 
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mesmo, “levou-se em conta o princípio da razoável duração do processo. Afinal a 

ausência de celeridade, sob certo ângulo, é ausência de justiça.”. 

Para Humberto Theodoro Júnior72, se a pacificação do litígio não for rápida, a 

tutela prestada pelo juízo não será efetiva, pois enquanto o titular de um bem jurídico, 

sem razão plausível, permanecer privado deste por longo tempo, restará configurada 

grande injustiça. 

Para Nelson Nery Jr.73, a duração do processo deve ser medida por critérios 

objetivos, tais como: A) a natureza do processo e complexidade da causa; b) o 

comportamento das partes e de seus procuradores; c) a atividade e o comportamento das 

autoridades judiciárias e administrativas competentes; d) a fixação legal de prazos para a 

prática de atos processuais que assegure efetivamente o direito ao contraditório e ampla 

defesa. Alguns critérios também são estabelecidos por Fredie Didier Jr.74, com base na 

Corte Europeia de Direitos do Homem, que entende que além dos critérios citados acima, 

devem ser analisadas as particularidades do caso, e a estrutura do órgão judiciário para 

que seja possível definir se a duração do processo é ou não razoável. 

 

3.2.3 Princípio da Autonomia Da Vontade (ou Autorregramento da Vontade) 

 

Logo em seu artigo 1º75, o Código de Processo Civil preceitua que o processo 

civil será conduzido pelas normas fundamentais estabelecidas pela Constituição Federal 

de 1988, um destes princípios é o da liberdade, previsto no art.5º da CRFB/8876. 

Ao ser aplicada na perspectiva processual, a liberdade é corolário para o 

princípio do autorregramento da vontade. A liberdade pode ser definida como um direito 

 
In: ROSSI, Fernando In Fernando Rossi; Glauco Gumerato Ramos; Jefferson Carús Guedes; Lúcio Delfino; 

Luiz Eduardo Ribeiro Mourão (Coords.). O Futuro do Processo Civil no Brasil: uma análise crítica ao 

Projeto do Novo CPC, Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 354. 
72 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito 

processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro 

Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. 
73 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo na Constituição Federal: processo civil, penal e 

administrativo/ Nelson Nery Junior – 10. Ed. rev., ampl. e atual. com as novas súmulas do STF (simples 

e vinculantes) e com análise sobre a relativização da coisa julgada – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2010. 
74 DIDIER, Fredie Jr. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao direito processual civil, parte 

geral e processo de conhecimento. V.1. 22.ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2020.  
75 Art. 1º da Lei 13.105/2015 - O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os 

valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil , 

observando-se as disposições deste Código. 
76 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 

e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes [...]. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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fundamental e pressuposto de um Estado Democrático de Direito, possui conteúdo amplo 

e complexo, sendo um de seus componentes a autonomia privada ou autorregulamento da 

vontade, que resulta na capacidade do indivíduo de determinar seu próprio 

comportamento.  

Para Fredie Didier Jr., um dos pilares da liberdade é o autorregramento da 

vontade, que também seria uma dimensão da dignidade da pessoa humana. Este é um dos 

princípios estruturantes do direito processual civil brasileiro, e pode ser definido da 

seguinte forma: 

 

 
O princípio do respeito ao autorregramento da vontade no processo visa [...] à 

obtenção de um ambiente processual em que o direito fundamental de 

autorregular-se possa ser exercido pelas partes sem restrições irrazoáveis ou 

injustificadas. De modo mais simples, esse princípio visa tornar o processo 

jurisdicional um espaço propício para o exercício da liberdade77  

 

 

O direito de a parte, ora sozinha, ora com a outra, disciplinar juridicamente as 

suas condutas processuais é garantido por um conjunto de normas, subprincípios ou 

regras, espalhadas ao longo de todo o Código de Processo Civil. A vontade das partes é 

relevante e merece respeito. Há um verdadeiro microssistema de proteção do livre 

exercício da vontade no processo78. 

Neste sentido, Fred Didier Jr 79 elenca alguns exemplos a respeito: 

 

 

I) O CPC é estruturado de modo a estimular a solução do 

conflito por autocomposição: a) dedica um capítulo inteiro para 

regular a mediação e a conciliação (arts.165-175); b) estrutura o 

procedimento de modo a pôr a tentativa de autocomposição como 

ato anterior ao oferecimento da defesa pelo réu (art.334 e 695); c) 

permite a homologação judicial de acordo extrajudicial de 

qualquer natureza (art.515, III, art.715, VIII); d) permite que, no 

acordo judicial, seja incluída matéria estranha ao objeto litigioso 

do processo (art.515,§2º); e) permite acordos processuais (sobre 

o proesso, não sobre o objeto do litígio) atípicos (art.190)80. 

 

 

 
77 DIDIER, Fredie Jr. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao direito processual civil, parte 

geral e processo de conhecimento. V.1. 22.ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2020. P 170 
78 Ibid., P.170. 
79 Ibid., P.171. 

 
80 DIDIER, Fredie Jr. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao direito processual civil, parte 

geral e processo de conhecimento. V.1. 22.ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2020. P.171. 
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Depreende-se, portanto, que o sistema do direito processual civil brasileiro é 

estruturado no sentido de estimular a autocomposição. Reitera-se os §§2º e 3º do art.3º do 

CPC, já citados neste trabalho: “§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”. 

(grifo nosso) 

Outrossim, conclui-se que a autocomposição é uma das formas de exercício do 

poder de autorregramento. O prestígio previsto no CPC, conforme visto nos artigos acima 

citados, evidencia e concretiza o princípio do respeito ao poder de autorregramento81. 

No contexto da conciliação e mediação, o princípio do autorregramento da 

vontade é um pressuposto, e ao mesmo tempo a sua própria razão de ser: tudo é pensado 

para que as partes definam a melhor solução para o seu problema jurídico. O respeito à 

vontade das partes torna-se absolutamente fundamental, podendo inclusive ser 

considerado o princípio mais importante no âmbito particular. Tanto o conciliador quanto 

o mediador são proibidos de constrangerem os interessados à autocomposição82. 

Ainda na visão de Fred Didier Jr., a vontade das partes pode direcionar-se, 

inclusive, à definição das regras procedimentais da mediação ou conciliação e, 

naturalmente, até mesmo à extinção do procedimento negocial (art.166, §4º CPC; art.2º, 

§2º, do Código de ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais – Anexo da resolução 

n.125/2010 – CNJ). Muito a propósito, o §2º do art.2º da Lei nº 13.140/2015 

expressamente consagra o direito de a parte sair a qualquer momento do procedimento de 

mediação83.  

Conclui-se, portanto, a clara valorização da vontade e autonomia das partes, qual 

seja, o modelo cooperativo, pelo qual se permite às partes maior participação no processo. 

 

3.2,4 Princípio da Confidencialidade  

 

O princípio da confidencialidade pode ser entendido como forma de otimizar a 

participação das partes e possibilitar as chances de aumento na obtenção da solução 

consensual. Em muitas ocasiões, as partes ficam inibidas durante a conciliação em 

 
81 Ibid., P.171. 
82 Ibid., P. 365. 
83 Ibid., P 365. 
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fornecer dados ou informações que possam posteriormente lhes prejudicar numa eventual 

decisão impositiva do conflito, retraindo-se em suas manifestações, amedrontadas e 

desconfiadas de que aquilo que disserem possa ser usado contra elas, preferindo atuar de 

forma tímida em prejuízo da solução consensual. 

 Para que isto não ocorra, a conciliação e a mediação são norteadas pelo princípio 

da confidencialidade, no qual há o dever de manter sigilo sobre todas as 

informações obtidas na sessão conciliatória, não podendo o conciliador ou mediador 

serem testemunha do caso em questão, nem atuar como advogado dos envolvidos, em 

qualquer hipótese.  

A confidencialidade estende-se a todas as informações produzidas ao longo do 

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

expressa deliberação das partes (art.166, §1º, CPC84). O conciliador e o mediador têm, 

assim, o dever de sigilo profissional, bem como os membros de suas equipes, que não 

poderão divulgar ou depor acerca de fatos ou elementos oriundos da conciliação ou na 

mediação (art.166, §2º, CPC85). 

A lei 13.140/2015 (Lei de mediação), em seus artigos 30 e 31, dispõe sobre o 

dever de confidencialidade. Por analogia, tais deveres podem ser estendidos a conciliação. 

Existem, porém, algumas exceções: “Art.30.Toda e qualquer informação relativa ao 

procedimento de mediação será confidencial em relação a terceiros, não podendo ser 

revelada sequer em processo arbitral ou judicial salvo se as partes expressamente 

decidirem de forma diversa ou quando sua divulgação for exigida por lei ou 

necessária para cumprimento de acordo obtido pela mediação. § 1º O dever de 

confidencialidade aplica-se ao mediador, às partes, a seus prepostos, advogados, 

assessores técnicos e a outras pessoas de sua confiança que tenham, direta ou 

indiretamente, participado do procedimento de mediação, alcançando: I - declaração, 

opinião, sugestão, promessa ou proposta formulada por uma parte à outra na busca de 

entendimento para o conflito ; II - reconhecimento de fato por qualquer das partes no 

curso do procedimento de mediação; III - manifestação de aceitação de proposta de 

acordo apresentada pelo mediador; IV - documento preparado unicamente para os fins do 

 
84 Art.166, §1º da Lei 13.105/2015 - A confidencialidade estende-se a todas as informações produzidas no 

curso do procedimento, cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto por expressa 

deliberação das partes. 
85 Art.166, §2º da Lei 13.105/2015 - 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 mediação. 
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procedimento de mediação.§ 2º A prova apresentada em desacordo com o disposto neste 

artigo não será admitida em processo arbitral ou judicial. § 3º Não está abrigada pela 

regra de confidencialidade a informação relativa à ocorrência de crime de ação 

pública. § 4º A regra da confidencialidade não afasta o dever de as pessoas discriminadas 

no caput prestarem informações à administração tributária após o termo final da 

mediação, aplicando-se aos seus servidores a obrigação de manterem sigilo das 

informações compartilhadas nos termos do art. 198 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 

1966 - Código Tributário Nacional. Art. 31. Será confidencial a informação prestada por 

uma parte em sessão privada, não podendo o mediador revelá-la às demais, exceto se 

expressamente autorizado”. (grifo nosso) 

Para Leonardo Carneiro da Cunha e João Luiz Lessa de Azevedo Neto, a 

característica da confidencialidade merece destaque, uma vez que as partes precisam estar 

à vontade para que possam se expor em busca da autocomposição86. 

 

3.2.5 Princípio da Oralidade e da Informalidade  

 

Ao consagrar como princípio da conciliação e da mediação a oralidade, o 

art. 166, caput, do Novo CPC permite o entendimento de que as tratativas entre as partes e 

o terceiro imparcial sejam feitas de maneira oral, de forma que o essencial do conversado 

entre as partes e o conciliador ou mediador não necessariamente precisa constar do termo 

de audiência ou da sessão realizada. Nada impede, contudo, que o conciliador e, em 

especial o legislador, se valha durante a sessão ou audiência de escritos resumidos 

das posições adotadas pelas partes e dos avanços obtidos na negociação, mas 

estes servirão apenas durante as tratativas, devendo ser devidamente descartados 

posteriormente. 

Importante salientar que a oralidade se limita às tratativas e conversas prévias 

envolvendo as partes e o terceiro imparcial, porque a solução em si do conflito deve ser 

sempre reduzida a termo, sendo indispensável a forma documental escrita da 

solução consensual do conflito. 

 
86 CUNHA, Leonardo Carneiro da; NETO, João Luiz Lessa de Azevedo. A mediação e a conciliação no 

projeto do novo CPC: Meios integrados de resolução. In: DIDIER JUNIOR, Fredie et al (org.). Novas 

Tendências do Processo Civil: Estudos Sobre o Projeto do Novo Código de Processo Civil. Salvador: 

JusPodivm, 2014. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm#art198
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm#art198
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Quanto ao princípio da informalidade, há um incentivo a descontração e 

tranquilidade natural das partes, tendo em vista que não são necessários os rituais 

processuais, que no geral assustam as partes e geram certa apreensão. No processo pela 

via judicial, é notória a tensão das partes ao entrarem numa sala de audiência, na presença 

de um juiz togado. Esse efeito pode ser confirmado com a experiência dos Juizados 

Especiais, nos quais a informalidade é um dos traços mais elogiados pelos 

jurisdicionados. 

Como um dos principais objetivos da conciliação, mediação e de todos os 

métodos alternativos de resolução de conflitos em si, é a solução consensual, proveniente 

da vontade das partes, é aconselhável que estas que se sintam tanto quanto o possível 

mais tranquilas no ambiente,  colaborando por consequência nas melhores chances de 

sucesso, uma solução consensual do conflito. Objetivando descomplicar o 

procedimento, tornando-o mais compreensivo às partes.  

Neste sentido:  

 

 
A oralidade e a informalidade orientam a mediação e a conciliação. Ambas dão 

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

jurisdicional. Mediador e conciliador devem comunicar-se em linguagem 

simples e acessível e não devem usar nenhum tipo de roupa solene (veste talar, 

toga, etc.). É conveniente que a negociação realize-se em ambiente tranquilo, 

se possível sem barulho, em mesa redonda e com paredes pintadas com cor 

clara. Todos são aspectos cênicos importantes, pois permitem um diálogo mais 

franco, reforçando a oralidade e a informalidade87. 

 

 

De acordo com Leonardo Carneiro da Cunha e João Luiz Lessa de Azevedo 

Neto, a conciliação ou a mediação não precisa sequer ocorrer no ambiente judiciário, 

podendo, se as partes preferirem ou caso se sentirem mais à vontade, ser realizado no 

escritório de um dos advogados ou em outro ambiente, o que prioriza a informalidade dos 

institutos88. 

 

3.2.6 Princípio da Decisão Informada 

 

 
87 DIDIER, Fredie Jr. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao direito processual civil, parte 

geral e processo de conhecimento. V.1. 22.ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2020. P.366. 
88 CUNHA, Leonardo Carneiro da; NETO, João Luiz Lessa de Azevedo. A mediação e a conciliação no 

projeto do novo CPC: Meios integrados de resolução. In: DIDIER JUNIOR, Fredie et al (org.). Novas 

Tendências do Processo Civil: Estudos Sobre o Projeto do Novo Código de Processo Civil. Salvador: 

JusPodivm, 2014. 
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De acordo com o art. 1º, II, do Anexo III da Resolução 125/2010 do CNJ, o 

princípio da decisão informada cria o dever ao conciliador de manter o jurisdicionado 

plenamente informado quanto aos seus direitos e ao contexto fático no qual está inserido. 

O consenso entre as partes deve ser obtido após a compreensão do problema e 

das consequências do acordo. Como ressalta Didier89, é imprescindível que as partes 

sejam bem informadas. A informação garante uma participação dos interessados 

substancialmente qualificada. A qualificação da informação qualifica, obviamente, o 

diálogo. Essa é a síntese do princípio da decisão informada.  

No mesmo sentido entendem Leonardo Carneiro da Cunha e João Luiz Lessa de 

Azevedo Neto90 ,“é necessário, enfim, que os interessados sejam bem informados para 

que não sejam surpreendidos por qualquer consequência inesperada da solução pela qual 

venham a optar”. 

 

3.2.7. Princípio da Independência 

 

A independência rege a atuação do conciliador , que têm o dever de atuar com 

liberdade, sem sofrer qualquer pressão interna ou externa, sendo permitido recusar, 

suspender ou interromper a sessão se ausentes as condições necessárias para seu 

bom desenvolvimento, tampouco havendo obrigação de redigir acordo ilegal 

ou inexequível (art.1º, §5º, do Código de ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais – 

Anexo da Resolução n.125/2010-CNJ). 

 

3.2.8 Princípio Da Imparcialidade 

 

A imparcialidade, de acordo com o §3º Código de Ética dos Conciliadores e 

Mediadores Judiciais, pode ser entendido como o dever de agir com ausência de 

favoritismo, preferência ou preconceito, assegurando que valores e conceitos pessoais 

não interfiram no resultado do trabalho, compreendendo a realidade dos envolvidos 

no conflito e jamais aceitando qualquer espécie de favor ou presente. 

 
89 DIDIER, Fredie Jr. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao direito processual civil, parte 

geral e processo de conhecimento. V.1. 22.ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2020.  
90 CUNHA, Leonardo Carneiro da; NETO, João Luiz Lessa de Azevedo. A mediação e a conciliação no 

projeto do novo CPC: Meios integrados de resolução. In: DIDIER JUNIOR, Fredie et al (org.). Novas 

Tendências do Processo Civil: Estudos Sobre o Projeto do Novo Código de Processo Civil. Salvador: 

JusPodivm, 2014. 
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O conciliador ou mediador devem ser imparciais, ou seja, não podem com suas 

atuações deliberadamente pender para uma das partes e, com isso induzir a parte contrária 

a uma solução que não atenda às finalidades do conflito.  

A imparcialidade é indispensável em um processo de conciliação ou mediação. 

O conciliador ou mediador não podem ter qualquer espécie de interesse no conflito. Trata-

se de um reflexo do princípio da impessoalidade, que orienta a administração pública, e 

está expresso no artigo 37, caput, da CRFB/8891. 

É válido mencionar que: “a aplicação de técnicas negociais pelo conciliador ou 

mediador, com o objetivo de proporcionar ambiente favorável à autocomposição, não 

ofende o dever de imparcialidade”92. 

 

3.2.9 Princípio da Isonomia entre as Partes 

 

A Lei 13.140 de 2015, (Lei da Mediação), traz no artigo 2º um rol de princípios 

que vão reger o mencionado instituto, os quais também são aplicáveis ao instituto da 

conciliação e da mediação, tais como: a imparcialidade do conciliador/mediador, a 

isonomia entre as partes, oralidade, informalidade, autonomia das partes, busca do 

consenso, confidencialidade e boa-fé. 

O princípio da isonomia entre as partes tem o propósito de contribuir para um 

desfecho harmônico entre as partes. O conciliador e o mediador devem apresentar zelo 

em tratar as partes de forma equânime, proporcionando a ambas os mesmos de critérios 

de participação e as mesmas oportunidades. 

  

 
91 Art. 37, caput , CRFB/88 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. 
92 Art.166, § 3º da Lei 13.105/2015 - § 3º Admite-se a aplicação de técnicas negociais, com o objetivo de 

proporcionar ambiente favorável à autocomposição. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/203030325/lei-13140-15
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/203030325/lei-13140-15
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/47616840/artigo-2-da-lei-n-13140-de-26-de-junho-de-2015
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4. AS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS DOS MÉTODOS ADEQUADOS DE 

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS NO PANORAMA JURÍDICO BRASILEIRO  

 

4.1 PANORAMA GERAL DAS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E O SURGIMENTO 

DAS ODR -ONLINE DISPUTE RESOLUTION 

 

Espalhadas pelo mundo, as inovações tecnológicas associadas a comunicação e 

informação transformam a interação humana entre pessoas e máquinas, ao passo que 

submetem indivíduos e empresas a situações, culturas e leis diversas93. A rede mundial de 

computadores transformou a forma como os indivíduos celebram negócios jurídicos, 

desconstruindo as fronteiras físicas e “desterritorializando” os contratos. Nada seria mais 

adequado para resolver os litígios oriundos dessas relações, do que utilizar os mesmos 

recursos que as tecnologias de informação põem à disposição dos usuários da Internet94. 

O conflito inerente às relações sociais e as alterações na forma de interação entre 

as pessoas na atual sociedade de informação, influencia diretamente na formação de 

divergências. Segundo esclarece Fernando Amorim, o desenvolvimento tecnológico 

relativo à transmissão de dados e de informação alterou definitivamente a forma como os 

indivíduos se relacionam, repercutindo, ainda, nas relações jurídicas que passam a ser 

estabelecidas também no ciberespaço95. O autor pontua, nesse sentido, que as relações 

jurídicas firmadas no ciberespaço instauram uma nova forma de relacionamento com o 

real, criando outras fontes de normatividade, exigindo do Direito uma revisão de seus 

paradigmas96. 

Cabe citar o seguinte entendimento a respeito do tema: 

 

 

Cada nova tecnologia tem potencial de criar novos problemas e novas formas 

de solucionar os conflitos. A tecnologia tem transformado a forma como as 

pessoas se comunicam. Há 30 anos, 50% da população nunca havia feito uma 

ligação telefônica [...] A invenção do carro criou disputas de seguro de 

acidentes, os telefones criaram novos conflitos relacionados a ligações 

indesejadas. As inovações mudam aspectos sociais das pessoas, assim como as 

maneiras como alguns conflitos são abordados97. 

 
93 ARBIX, Daniel do Amaral. Resolução online de controvérsias. Intelecto Editora, São Paulo, 2017. 
94 Pensar, Fortaleza, v. 22, n. 2, p. 514-539, maio/ago. 2017 
95 AMORIM, Fernando Sérgio Tenório de. A resolução online de litígios (ODR) de baixa intensidade: 

perspectivas para ordem jurídica brasileira. Pensar: Revista de Ciências Jurídicas, Fortaleza, CE, 

2017, v.22, p. 515. 
96 AMORIM, Fernando Sérgio Tenório de. A resolução online de litígios (ODR) de baixa intensidade: 

perspectivas para ordem jurídica brasileira. Pensar: Revista de Ciências Jurídicas, Fortaleza, CE, 

2017, v.22, p. 516. 
97 ECKSCHMIDT, Thomas; MAGALHÃES, Mario E.S.; MUHR, Diana. Do conflito ao acordo na era 
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O sucesso de tais tecnologias tem um preço claro: gera novos conflitos e reedita 

outros em contextos mais complexos. Problemas com o sinal de telefone celular ou com 

a velocidade de conexão à Internet somam-se ao livro não entregue no prazo, ao 

comentário ofensivo em um blog, ao quarto alugado encontrado sujo ou diferente do que 

fora ofertado98.  

Após as chamadas “ondas renovatórias” descritas por Mauro Cappelletti e Bryan 

Garth99, o direito processual foi se desprendendo da ideia de que a resolução de conflitos 

somente aconteceria mediante a atuação do Poder Judiciário100. Os métodos alternativos 

(ou adequados) de solução de conflitos (ADR) trouxeram à tona o sistema multiportas – 

“multidoor corthouse” – que existe para que os conflitos sejam resolvidos pela “porta” 

mais adequada, seja autocompositiva ou heterocompositiva, e sendo o processo judicial 

apenas uma das várias possibilidades. No Brasil, a Resolução 125 do CNJ foi o primeiro 

desses passos, de forma institucional.  

Desta forma, novos mecanismos de resolução de conflitos surgem com a 

promessa de diferentes respostas, não tradicionais, para essas disputas. Respostas que 

possam abranger tamanha diversidade, inclusive desapego a fronteiras nacionais. 

Soluções para conflitos muitas vezes de baixíssimo valor, com partes difíceis de 

identificar e sujeitos a tratamentos jurídicos distintos nos múltiplos locais em que os 

envolvidos se encontram101. 

Neste contexto, a evolução digital deu origem às ODRs (Online Dispute 

Resolution), ou resolução de disputa online, que são métodos de solução servidos de 

tecnologia, com maior acessibilidade e dotados de melhoria de controle do ambiente, bem 

como resultados mais assertivos e organizados. Para Daniel do Amaral Arbix, estudioso 

do tema, as ODRs seriam uma “nova porta” para solucionar conflitos: 

 

 

 
digital: meios eletrônicos para solução de conflitos – MESC. 2.ed. Curitiba: Doyen, 2016, p.63-64. 
98 ARBIX, Daniel do Amaral. Resolução online de controvérsias. Intelecto Editora, São Paulo, 2017. 
99 “Os Juristas precisam, agora, reconhecer que as técnicas processuais servem a funções sociais; que as 

cortes não são a única forma de solução de conflitos a ser considerada, e que qualquer regulamentação 

processual, inclusive a criação ou o encorajamento de alternativas ao sistema judiciário formal tem um 

efeito importante sobre a forma como opera a lei substantiva – com que frequência ela é executada, em 

benefício de quem e com que impacto social” CAPPELLETTI, Mauro. Acesso à justiça. Trad. De Ellen 

Gracie Northfleet. Porto Alegrem Fabris, 1988. P 12-13. 
100 WATANABE, Kazuo. A mentalidade e os meios alternativos de solução de conflitos no Brasil. In: 

Acesso à ordem jurídica justa: conceito atualizado de acesso à justiça, processos coletivos e outros estudos. 

Belo Horizonte: Del Rey, p.75-79, 2019. 
101 ARBIX, Daniel do Amaral. Resolução online de controvérsias. Intelecto Editora, São Paulo, 2017 
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Deste modo, temos que o ODR é a resolução de controvérsias por meio da qual 

tecnologias de informação e comunicação não se limitam a substituir canais de 

comunicação tradicionais, mas agem como vetores para oferecer às partes 

ambientes e procedimentos ausentes em mecanismos convencionais de dirimir 

conflitos. [..] Tais soluções seriam uma “uma nova porta” para solucionar 

conflitos que talvez não possam ser dirimidos por mecanismos tradicionais 

de resolução de controvérsias102. (grifo nosso) 

 

 

O Brasil é um país com uma sociedade altamente litigante, que opta por 

judicializar os seus conflitos, sendo este o meio preponderante de solução de 

controvérsias em detrimento dos métodos adequados, que vêm sendo implementados, 

desde a propagação da 3ª onda de acesso à justiça. Com a ODR, surge uma possibilidade 

de se revigorar os métodos de Alternative Dispute Resolution (ADR) com mais eficiência 

e menor custo103. Segundo o relatório do CNJ104, o Judiciário brasileiro terminou o ano 

de 2018 com redução do acervo de processos, com o número de casos pendentes, 

passando de 80 milhões para 78,7 milhões de processos em tramitação. Desses, 14,1 

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

aguardando alguma situação jurídica futura. Dessa forma, desconsiderados tais processos, 

tem-se que, em andamento, ao final do ano de 2018 existiam 64,6 milhões ações judiciais. 

Os números demonstram que apesar do aumento da eficiência do judiciário brasileiro, 

ainda há um alto número de judicialização de demandas. Neste contexto, a resolução pelo 

método adequado pode-se dar de forma a estimular a desjudicialização, especialmente 

quando envoltas pelos inúmeros benefícios da resolução online de conflitos. Diante da 

inovação tecnológica em crescimento e sua inevitável união ao universo jurídico, as 

plataformas de ODR surgem como uma excelente alternativa, já que demonstram 

altamente eficazes, céleres e econômicas.  

Na resolução de disputas online, as partes se valem do uso da tecnologia, 

inclusive através dos próprios celulares, para reunirem-se através de salas virtuais e 

resolverem a situação de forma mais rápida, prática e econômica. Importante salientar 

que esses métodos, antes assumidos como “alternativos”, tornaram-se tão relevantes e 

vantajosos que são agora tidos como “adequados” à resolução de certas demandas, ainda 

mais diante das infinitas possibilidades e vantagens oferecidas pelas plataformas online. 

 
102 ARBIX, Daniel do Amaral. Resolução online de controvérsias. Intelecto Editora, São Paulo, 2017 
103 Revista Jurídica da Escola Superior de Advocacia da OAB – PR – ano 3. Número 3, dezembro de 2018. 

P.3 
104 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em números 2019: ano base 2018/Conselho 

Nacional de Justiça – Brasil: CNJ,2019. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-

content/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.pdf. Acesso em: 20 de julho de 

2020. 

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.pdf
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Suas aplicações abrangem desde disputas trabalhistas, de propriedade intelectual, de 

direito societário e de políticas públicas, até reclamações cíveis de baixo valor e conflitos 

de direito do consumidor105.  

 

4.2 ESTUDO DE CASO: E-BAY. 

 

Diante do aumento significativo das disputas provindas do e-commerce, a loja 

virtual de compras e vendas, E-Bay, criada em 1995, é considerada a pioneira nas 

tratativas de resoluções online de conflitos (independente de qual seja o problema, sobre 

pagamento, condições, entrega do objeto, entre outros), uma vez que criou uma 

plataforma digital para que os consumidores e vendedores pudessem resolver seus litígios 

amigavelmente e de forma online, sem a necessidade de ingressar com uma ação 

judicial106.  

Para muitos, a plataforma E-bay deu origem a própria noção de ODR. 

Estruturada pelo SquareTrade, em 2004, hoje reporta mais de 60 milhões de disputas 

resolvidas por ano107. Assim, a revolucionária plataforma foi pioneira ao trazer ao mundo 

online ambientes e técnicas de negociação e utilizar a grande quantidade de dados a que 

tem acesso (Big Data108) para aperfeiçoar as habilidades da ferramenta de levar 

compradores e vendedores a acordos – sempre estimulando uma postura cooperativa por 

meio de elementos como “baixo custo de transação, combate a assimetria de informação, 

rapidez e incentivo por reputação”.109 

Desta forma, pode-se delinear alguns pontos de destaque desses sistemas: (1) a 

preocupação em evitar que a insatisfação do usuário chegue a um conflito, a partir de 

informações fornecidas logo de início sobre os principais problemas que podem ser 

vivenciados; (2) a busca dos usuários pela preservação de sua reputação na plataforma, 

de modo a garantir novas transações e recorrência; (3) o alto volume de dados relativos 

 
105 Resolução online de conflitos: O caso Europeu e uma análise do contexto jurídico Brasileiro. 

Brasília. 2017. Inovações Tecnológicas do Direito – eixo IV. 
106 Revista Jurídica da Escola Superior de Advocacia da OAB – PR – ano 3. Número 3, dezembro de 

2018.p.5 
107 CORTÉS, Pablo. Online dispute resolution for consumers in the european union. Op. cit. P.215-216 
108 Big Data – conjunto de dados que a cada milésimo de segundo são inseridos novos, e consequentemente 

implicando em uma inimaginável quantidade de informações, em crescimento permanente. 

(DAVENPORT, 2012, P.43-46). 
109A resolução de disputas online (ODR): do comércio eletrônico ao seu efeito transformador sobre o 

conceito e a prática do acesso à justiça. Revista de Direito e as Novas Tecnologias | vol. 5/2019 | Out - 

Dez / 2019. P.11 
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às disputas, que são utilizados pela empresa para melhorar seus serviços, antever 

possíveis conflitos, e também oferecer soluções cada vez mais precisas; e (4) a efetividade 

dos acordos e decisões tomadas, que podem ser implementadas prontamente (por 

exemplo, ao se cobrar ou se estornar valores diretamente no cartão de crédito ou na conta 

de pagamento do usuário na plataforma). Todo o sistema foi estabelecido para que 

usuários vendedores prestem o melhor serviço – com repercussões positivas também para 

a plataforma de compra e venda – e usuários compradores tivessem problemas resolvidos 

de forma ágil e efetiva. 110  

Nesse sentido: 

 

 

Assim, a estrutura ODR para o eBay tomou um projeto de escada. Ela começou 

com diagnóstico do problema e trabalhar diretamente com o reclamante, depois 

passou a dirigir negociação assistida por tecnologia, e finalmente passou para 

uma fase de avaliação onde a eBay decidiria o caso se os parceiros da transação 

não o pudessem fazer. Cada parte poderia decidir unilateralmente quando 

queria que o processo passasse para a fase seguinte. O objetivo de o sistema 

era para evitar o maior número possível de disputas, resolver 

amigavelmente o maior número possível, e então decidir o resto o mais 

rápido e justo possível. Cada etapa agiu como um filtro, com o objetivo de 

minimizar o fluxo de casos que o fizeram o fim. Ficou muito claro que os 

usuários do eBay não queriam gastar muito tempo em processos destinados a 

construir uma relação de confiança a longo prazo. A maioria das transações do 

eBay estavam entre estranhos e a maioria dos compradores não compraram 

mais de um item de qualquer vendedor individual. Assim, havia pouco 

interesse em abordagens que não correspondiam a esta orientação puramente 

transacional. O que os usuários queriam era comunicação, transparência, 

eficiência, e um resultado justo, no menor tempo possível. As prioridades eram 

a rapidez, minimizando o esforço e a justiça111. (grifo nosso) 

 

 

O processo de ODR do E-bay é dividido em duas etapas. As partes são 

inicialmente estimuladas a resolverem seu próprio conflito através da negociação direta 

online, sendo assistida na plataforma para evitar possíveis mal entendidos e alcançar uma 

solução. Em um segundo momento, caso o litígio não seja resolvido através da 

negociação, o E-bay oferece um serviço de resolução pela própria plataforma. As partes 

demonstram seus argumentos em uma “área de discussão”, e, então, um membro da 

equipe do E-bay traz uma solução vinculante baseada na política de garantia de devolução 

de dinheiro do site. Esse procedimento online de adjudicação é rápido, dentro dos limites 

 
110 MARQUES, Ricardo Dalmaso. A resolução de disputas online (ODR): do comércio eletrônico ao 

seu efeito transformador sobre o conceito e a prática do acesso à justiça. Revista de Direito e as Novas 

Tecnologias | vol. 5/2019 | Out - Dez / 2019. P.11 
111 SCHMITZ, Amy J. Rule, COLIN.The new Handshake: online dispute resolution and the future of 

consumer protection, Chapter 3, Lessons Learned on EBay, p.37. 
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temporais estabelecidos. Tal procedimento deve ser feito em até trinta dias após a data 

estimada da entrega e, para estimular ainda mais a autocomposição, não antes de oito dias 

após a primeira reclamação do consumidor sobre o fornecedor.112  

Outra questão recorrente enfrentada pelos usuários do E-bay é relacionado a 

reclamações postadas no site. Essas manifestações, que consistem em sua maioria em 

reviews e feedbacks de compras, frequentemente ensejam ações de difamação e, devido à 

complexidade da matéria, são remetidas à uma empresa independente, denominada “Net 

Neutrals”. Essa empresa trabalha através do Independent Feedback Review. Esse método 

funciona a partir da análise das provas apresentadas por ambas as partes por um terceiro 

neutro especializado, que as convida a produzir seus argumentos em um novo espaço de 

discussão e, então, determina se o comentário deve ou não ser removido do site. Esse 

processo dura sete dias.113 

Com todo o exposto acima, observa-se a eficiência dos métodos de Resolução 

online de conflitos. Por fim, importante citar que a European Commission na esfera 

governamental, inspirou-se da experiência do E-bay para o desenvolvimento da sua 

plataforma114.  

 

4.3 ESTUDO DE CASO: MERCADO-LIVRE  

 

Dez compras são realizadas a cada segundo no Mercado Livre. Apenas em 2018, 

337 milhões de produtos foram vendidos através da plataforma. O Mercado Livre não 

revelou quantas transações tiveram problemas, mas contou quais seus métodos de 

resolução de conflitos, para evitar que se tornem casos judiciais. Segundo Ricardo 

Marques, gerente jurídico sênior do Mercado Livre, a empresa atingiu o nível de 98,9% 

de desjudicialização.  Ou seja, os problemas são resolvidos antes de chegar ao 

judiciário115.  

Empresa líder do comércio eletrônico na América Latina, o Mercado-Livre tem 

 
112 ONLINE DISPUTE RESOLUTION ADVISORY GROUP. United Kingdom Civil Justice Council. 

Online Dispute Resolution for low value civil claims. London: United Kingdom, 2015. 
113 ONLINE DISPUTE RESOLUTION ADVISORY GROUP. United Kingdom Civil Justice Council. 

Online Dispute Resolution for low value civil claims. London: United Kingdom, 2015. 
114 Resolução online de conflitos: O caso Europeu e uma análise do contexto jurídico Brasileiro. 

Brasília. 2017. Inovações Tecnológicas do Direito – eixo IV. 
115 FREITAS, Tainá. Como o Mercado Livre atingiu 98,9% de desjudicialização na resolução de 

conflitos.Starse, 24 de maio de 2019. Disponível em: https://www.startse.com/noticia/nova-

economia/mercado-livre-odr-resolucao-conflito Acesso em: 19 de julho de 2020. 

https://www.startse.com/noticia/nova-economia/mercado-livre-odr-resolucao-conflito
https://www.startse.com/noticia/nova-economia/mercado-livre-odr-resolucao-conflito
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reportado a resolução de cerca de 8 milhões de disputas por ano, também através de 

ferramentas e canais de ODR que oferecem soluções assemelhadas a métodos de 

conciliação, negociação, mediação e a arbitragem online.  A primeira iniciativa é 

chamada de “Compra Garantida”. Se o comprador utilizar o Mercado Pago (meio de 

pagamento do Mercado Livre), e tiver cumprido os requisitos, feito a reclamação dentro 

do tempo propício, o dinheiro é devolvido, sem levar em conta a responsabilidade ou não 

do vendedor. Este recurso é um meio do Mercado Livre ganhar ainda mais a confiança 

dos clientes. 

Caso o conflito não puder ser resolvido com a “Compra Garantida”, o Mercado 

Livre propõe a resolução através de um chat com o comprador e o vendedor, dentro do 

próprio site. Se eles não chegam em um acordo, o terceiro passo é introduzir um 

funcionário para fazer a mediação do conflito. A decisão é tomada de acordo com os fatos 

apresentados pelas partes. 

O modelo de reputação do Mercado Livre facilita a prevenção e solução dos 

conflitos na medida em que (1) dão incentivos aos vendedores para que resolvam a 

reclamação do consumidor de forma rápida e efetiva (as reclamações têm influência direta 

na reputação dos vendedores e podem levar, inclusive, a sua inabilitação da plataforma, a 

depender do caso), (2) diminuem a assimetria de informação entre computadores e 

vendedores, ao serem fornecidos elementos tanto para o funcionamento do marketplace, 

como sobre a melhor maneira de solução do conflito. 

 São mecanismos, portanto, que demonstram que a comunicação pelos meios 

fornecidos de forma assistida e o impacto da reputação a partir dos serviços prestados se 

mostram eficazes para prevenir e solucionar disputas; e é nesse cenário que as empresas 

de comércio de eletrônico utilizam o ODR para automatizar a triagem dos casos, solicitar 

das partes seguradas apenas as informações necessárias para a tomada da decisão e 

arbitrar indenizações e possíveis descontos116.  

Nesta linha, cabe a seguinte observação:  

 

 

A plataforma mercadolivre.com conta com um programa de proteção ao 

consumidor onde aquele que pagou sua compra e não recebeu o produto, terá 

direito de receber no todo ou em parte o dinheiro pago, a depender da 

verificação de determinados critérios, a exemplo do preço do produto e do 

cumprimento a determinadas condições estabelecidas pelo próprio programa 

de proteção ao consumidor. Há também um sistema de reputação aplicado aos 

usuários da plataforma virtual, sejam compradores ou vendedores. O sistema 

 
116 Arbix, Daniel. Resolução online de controvérsias. São Paulo: Editora Intelecto, 2017. 
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é atualizado periodicamente, de acordo com as informações prestadas pela 

contraparte na negociação, devendo as qualificações versarem sobre a 

concretização ou não da negociação, justificando o comentário de modo 

fundamentado. Essa ferramenta permite traçar o comportamento de cada 

usuário, de acordo com os dados relacionados à atividade desenvolvida e a 

qualificação fornecida pelos membros da comunidade. No momento das 

transações os usuários podem verificar o nível de reputação de seus 

compradores e vendedores.117  

 

 

Por fim, a principal iniciativa da empresa ainda é trabalhar na prevenção. O 

Mercado Livre criou uma célula de “legal intelligence” que utiliza a inteligência de dados 

para trazer mais assertividade às ODRs. “Nós acreditamos que esse é o caminho. 

Advogados e não-advogados se comunicando, propondo, fazendo análise de inteligência 

de dados e retroalimentando tanto as áreas de negócio quanto o desempenho do próprio 

time”, diz Ricardo Marques, gerente jurídico sênior do Mercado Livre118. 

 

4.4 A PLATAFORMA DO GOVERNO: CONSUMIDOR.GOV 

 

A partir das experiências citadas acima, outras propostas efetivas também 

surgiram da iniciativa pública, onde, no Brasil, destaca-se a plataforma 

“consumidor.gov.br”, promovida pela SENACON – Secretaria Nacional do Consumidor, 

no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que oferece um ambiente 

semelhante a uma negociação online em que o consumidor e fornecedor se comunicam 

com o propósito de solucionar um conflito. A tecnologia é utilizada para, de forma 

gratuita, permitir interlocução direta entre consumidores e empresas, em uma troca de 

mensagens pelo meio eletrônico, A plataforma ainda divulga os índices de resolução das 

empresas e as notas atribuídas pelos consumidores, criando um sistema de reputação que 

incentiva as empresas a solucionarem mais do que se oporem às demandas feitas.  

O objetivo da plataforma, que começou a funcionar em maio de 2014, é 

promover a resolução alternativa de conflitos de consumo por meio da Internet, 

permitindo uma interlocução direta entre consumidores e empresas. A vantagem da 

plataforma em relação a outros sistemas de Resolução Online de Conflitos de consumo 

disponíveis no Brasil decorre do fato de que se trata de uma iniciativa estatal. Dessa 

 
117 MELO, Lília Maranhão Leite Ferreira. Arbitragem online na solução de conflitos originados de 

relações de consumo no comércio eletrônico. Dissertação (Mestrado em Ciências Jurídicas) – 

Universidade Federal da Paraíba, 2013. 
118 FREITAS, Tainá. Como o Mercado Livre atingiu 98,9% de desjudicialização na resolução de 

conflitos.Starse, 24 de maio de 2019. Disponível em: https://www.startse.com/noticia/nova-

economia/mercado-livre-odr-resolucao-conflito Acesso em: 19 de julho de 2020. 

https://www.startse.com/noticia/nova-economia/mercado-livre-odr-resolucao-conflito
https://www.startse.com/noticia/nova-economia/mercado-livre-odr-resolucao-conflito
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forma, apenas podem participar as empresas que voluntariamente se vinculam ao 

programa e assinam um termo de compromisso, no qual se obrigam a fornecer uma 

solução para o conflito no prazo máximo de dez dias119:  

 

 
Por se tratar de um serviço provido e mantido pelo Estado, com ênfase na 

interatividade entre consumidores e fornecedores para redução de conflitos de 

consumo, a participação de empresas no Consumidor.gov.br, só é permitida 

àqueles que aderem formalmente ao serviço, mediante assinatura de termo no 

qual se comprometem em conhecer, analisar e investir todos os esforços 

disponíveis para a solução dos problemas apresentados. O consumidor, por sua 

vez, deve se identificar adequadamente e comprometer-se a apresentar todos 

os dados e informações relativas à reclamação relatada.120  

 

 

Se mesmo assim a reclamação não for resolvida, o cliente pode recorrer aos 

canais de atendimento do Procon ou à Defensoria Pública, Ministério Público e outros 

órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. 

 Embora a plataforma tenha sido lançada em 2014, o maior destaque ocorreu em 

2018 e em 2019, quando os índices reportados de solução foram superiores a 80%, além 

da maior divulgação da plataforma – com o suporte de lideranças de tribunais de justiça 

estaduais, órgãos estaduais e municipais de defesa do consumidor, inclusive – que 

demandas de consumidores poderiam ser resolvidas em questões de dias, e não de anos121. 

A plataforma é utilizada também pelo Mercado Livre para a conciliação de disputas de 

usuários. Além desta, já são 514 companhias registradas na plataforma, entre 

elas Centauro, Americanas, Submarino Viagens, Bradesco e Magazine Luiza122. 

O Decreto Federal nº 7.962 de 2013, que dispõe sobre a contratação no comércio 

eletrônico, tem precisamente como uma de suas grandes bases o “atendimento facilitado 

ao consumidor” durante e após as contratações feitas online e, a partir de tal premissa, 

determina regras procedimentais que devem ser observadas pelos fornecedores. Ou seja, 

o fortalecimento de soluções alternativas (adequadas) de resolução de conflitos, quer pela 

negociação ou pela mediação online, está alinhado com a tônica do decreto do comércio 

 
119 AMORIM, Fernando Sérgio Tenório de. A resolução online de litígios (odr) de baixa intensidade: 

perspectivas para a ordem jurídica brasileira. Revista Pensar, Fortaleza, v. 22, n. 2, p. 514-539, 

maio/ago. 2017. 
120 BRASIL. Secretaria Nacional do Consumidor. Consumidor.gov.br. Disponível em: 

https://consumidor.gov.br/pages/principal/?1595182952896. Acesso em: 19 julho de 2020. 
121 VISENTI, Caroline. DALMASO, Ricardo Marques. Acesso à ordem jurídica justa nas relações de 

consumo e a tecnologia: o uso de métodos online de solução de conflitos (ODR) na resolução de 

demandas de consumo. 
122 CARVALHO, Isabela. Governo usa plataforma digital para conciliar disputas e dominuir 

processos. Starse, 27 de maio de 2019. Disponível em: https://www.startse.com/noticia/nova-

economia/governo-conciliacao-online-consumidor. Acesso em: 19 de julho de 2020. 

http://portal-startse.us-east-2.elasticbeanstalk.com/noticia/nova-economia/64894/mercado-livre-odr-resolucao-conflito
https://consumidor.gov.br/pages/principal/?1595182952896
https://www.startse.com/noticia/nova-economia/governo-conciliacao-online-consumidor
https://www.startse.com/noticia/nova-economia/governo-conciliacao-online-consumidor
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eletrônico, que busca garantir um atendimento adequado, facilitado ao consumidor. Todos 

os fatores acima explicados reforçam que a experiência brasileira no setor público tem 

obtido resultados satisfatórios.  

 

4.5 PANDEMIA DA COVID-19 E O REFLEXO SOBRE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS ONLINE 

 

Os cuidados necessários para evitar a contaminação e disseminação da Covid-

19 impôs diversas mudanças na rotina de todos, mundialmente, devido às restrições de 

mobilidade e contato exigidas para conter a pandemia.   

A resolução de conflitos de forma on-line, ganhou força durante o período de 

isolamento social. Juízes têm realizado audiências pela internet e tanto o Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) como o Supremo Tribunal Federal (STF) ampliaram as 

hipóteses previstas para os julgamentos virtuais, além de realizar sessões por 

videoconferência. Recentemente, no dia 27 de abril de 2020, foi publicada no Diário 

Oficial uma mudança na Lei dos Juizados Especiais (nº 9.099, de 1995) – que concentram 

um grande volume de ações de consumidores contra as empresas. E uma das mudanças 

prevê a realização das audiências de conciliação por videoconferência123. 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) resolveu disponibilizar aos tribunais uma 

plataforma digital “segura” para a realização de audiências e sessões de julgamento por 

videoconferência. O anúncio foi feito pelo presidente do órgão, ministro Dias Toffoli, 

durante a 307º Sessão Ordinária, realizada virtualmente no dia 31 de março de 2020: 

 

 
Nesse momento de isolamento social por causa do coronavírus, precisamos 

auxiliar os tribunais e magistrados para que continuem com a prestação 

jurisdicional da melhor maneira possível, com transparência e garantindo o 

contraditório e a legítima defesa.124 

 

 

No dia 01 de maio de 2020, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) disponibilizou 

o link para cadastro na plataforma emergencial do órgão que possibilita atos processuais 

 
123 BACELO, Joice. São Paulo. 11 de maio de 2019. CNJ lançará plataforma online para resolução de 

conflitos relacionados a covid-19. Disponível em: 

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2020/05/11/cnj-lancara-plataforma-on-line-para-conflitos-

relacionados-a-covid-19.ghtml Acesso em: 19 de julho de 2020. 
124 TOFFOLI, DIAS. CNJ vai oferecer ferramenta para realização de audiências por 

videoconferência. 31 de março de 2020. Disponível em: https://www.amb.com.br/cnj-vai-oferecer-

ferramenta-para-realizacao-de-audiencias-por-videoconferencia/ 

https://www.cnj.jus.br/formularios/plataforma-videoconferencia/
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2020/05/11/cnj-lancara-plataforma-on-line-para-conflitos-relacionados-a-covid-19.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2020/05/11/cnj-lancara-plataforma-on-line-para-conflitos-relacionados-a-covid-19.ghtml
https://www.amb.com.br/cnj-vai-oferecer-ferramenta-para-realizacao-de-audiencias-por-videoconferencia/
https://www.amb.com.br/cnj-vai-oferecer-ferramenta-para-realizacao-de-audiencias-por-videoconferencia/
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por videoconferência. A ferramenta permitirá uma ampliação do trabalho da magistratura 

durante o período de pandemia do coronavírus (Covid-19). “O momento é de 

desenvolvimento, execução e implementação ao mesmo tempo. A urgência nos impõe”, 

diz o conselheiro Henrique Ávila, presidente da Comissão de Acesso à Justiça do CNJ, 

que está à frente do projeto. Além disso, a plataforma vai permitir a sustentação oral dos 

advogados. Outrossim, viabilizará a criação de reuniões virtuais, permitindo a interação 

com todos os atores do sistema de Justiça. 

Em menos de dois meses de funcionamento, a plataforma interinstitucional 

desenvolvida pelo Tribunal Regional Federal da 3º Região (TRF3) para buscar soluções 

consensuais decorrentes da Covid-19 superou a marca de 800 demandas recebidas. Mais 

de 500 casos envolvem particulares que tiveram negado o pedido de auxílio emergencial.  

Tramitam pela plataforma, atualmente, mais de 678 casos, entre eles, duas ações 

civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público Federal (MPF) e pela Defensoria Pública 

da União (DPU), com o objetivo de conferir mais transparência à atuação estatal no 

enfrentamento da pandemia. Outros 124 casos já foram encerrados, sendo que, deste total, 

27 foram finalizados com acordos, com destaques a 10 acordos parciais obtidos em 

relação a suspensão do pagamento das pelas do FIES125. 

Adequando-se ao contexto, no que diz respeito às demandas na área da saúde 

pública, a plataforma viabilizou a solução consensual de uma reclamação pré processual 

iniciada pela DPU em relação a adequação da entrega de medicamentos pelas farmácias 

públicas durante a pandemia, para evitar aglomeração e trânsito desnecessário de pessoas.  

Tal cenário corrobora para a reflexão acerca da disponibilização das plataformas 

de resolução de conflitos online (ODR). A Lei de Mediação (Lei 13.140-15) prevê que a 

mediação poderá ser feita através da internet ou por outro meio de comunicação que 

propicie a transação à distância, desde que as partes estejam de acordo. A urgência do 

momento indica a necessidade de expandir o acesso online como meio efetivo para o 

acesso à ordem jurídica, levando em consideração que grande parte da população possui 

meios para utilizar a internet. 

  A experiência consolidada demonstra a efetividade do método online com 

abordagem e resultados estatisticamente comprovados dentro de suas particularidades, 

como os cuidados que garantem a isenção do sistema de sigilo e a segurança dos dados 

 
125 Fonte: TRF3. Notícias do Judiciário/Agência CNJ de notícias. 15 de junho de 2020. 

https://www.cnj.jus.br/plataforma-de-conciliacao-de-demandas-sobre-covid-19-atende-mais-de-800-

casos/. Acesso em 20 de julho de 2020. 

https://www.cnj.jus.br/plataforma-de-conciliacao-de-demandas-sobre-covid-19-atende-mais-de-800-casos/
https://www.cnj.jus.br/plataforma-de-conciliacao-de-demandas-sobre-covid-19-atende-mais-de-800-casos/
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informados pelas partes. A disponibilização das plataformas de videoconferência e 

demais tecnologias de informação e da comunicação para realização das sessões de 

mediação e conciliação, constitui, sem dúvidas, uma forma direta e eficiente de garantir 

o acesso à justiça, trazendo flexibilidade de participação, rapidez  na solução e redução 

de custos, e evitando deslocamentos desnecessários pelos usuários, aspecto fundamental 

neste momento de isolamento social necessário.  

Em artigo publicado no Oklahoma Bar Journal, o presidente da Online Dispute 

Resolution at Tyler Technologies, Colin Rule126, afirmou que a sociedade está se 

digitalizando e a justiça não está acompanhando, e que as ferramentas de ODR podem 

fazer com que as cortes se tornem mais eficientes e atendam às expectativas dos cidadãos, 

ressaltando que cada celular pode ser tornar um ponto de acesso a justiça e o fórum 

multiportas do futuro. Colin Rule esclarece que o crescimento do ODR aconteceu de 

uma maneira diferente: foi o primeiro global. No final dos anos 90, a Internet começou 

a criar um grande número de disputas de baixo valor e alto volume, principalmente no 

comércio eletrônico. Os governos perceberam rapidamente que era preciso haver novos 

sistemas para lidar com essas disputas online. Diante desse cenário, os tribunais se 

deram conta de que, objetivamente vinculados pela geografia e pelas regras 

jurisdicionais, não foram projetados para resolver casos transfronteiriços, muito menos 

maneira eficiente e eficaz127. 

No século XXI, o acesso à ordem jurídica não dispensa os mecanismos 

tecnológicos e da participação efetiva e responsável de pessoas e empresas na solução das 

controvérsias as quais estejam estão envolvidos, sempre que necessário com o auxílio de 

um terceiro facilitador ou com poder decisório. A garantia de resposta efetiva e em tempo 

adequado constitui a melhor forma de ampliar o diálogo e o entendimento para promoção 

da paz social. 

  

 
126 RULE, Colin. Using Dispute Resolution to Expand Acess to Justice. OBJ.P.26. Edição de agosto de 

2019. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-mar-27/opiniao-covid-19-gera-reflexao-resolucao-

conflitos-online . Acesso em: 19 de julho de 2020. 
127 SALOMÃO, Luiz Felipe. DRUMOND, Mônica. Métodos online de resolução de conflitos. 7 de julho 

de 2020. Disponível em: https://www.editorajc.com.br/metodos-online-de-resolucao-de-litigios/. Acesso 

em 19 de julho de 2020. 

https://www.editorajc.com.br/metodos-online-de-resolucao-de-litigios/#_ftn11
https://www.conjur.com.br/2020-mar-27/opiniao-covid-19-gera-reflexao-resolucao-conflitos-online
https://www.conjur.com.br/2020-mar-27/opiniao-covid-19-gera-reflexao-resolucao-conflitos-online
https://www.editorajc.com.br/metodos-online-de-resolucao-de-litigios/
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5. CONCLUSÃO  

 

De todo o articulado, é possível inferir que os métodos adequados de solução de 

conflitos são garantias constitucionais do acesso à justiça e buscam a efetividade de 

direitos sob uma visão humana, tendo em vista não se ater às soluções de cunho 

estritamente técnico-jurídicas.  

Pode-se afirmar que, aos poucos, os métodos adequados de resolução de 

conflitos estão produzindo cada vez mais os efeitos esperados. Cabe ressaltar que a 

difusão deste movimento, apesar de não ser a solução para todos os problemas do 

Judiciário, sem dúvida representa um grande passo para viabilizar o acesso à justiça, eis 

que representa uma maneira mais equilibrada de solucionar conflitos sem formalismos 

jurídicos excessivos, com celeridade e economia. Fica claro que a mudança deve ser 

promovida não apenas pelo Poder Judiciário, mas por todos os setores da sociedade. A 

consolidação das soluções consensuais realiza a verdadeira pacificação social e será 

alcançada com o comprometimento de todas as esferas de Poder em conjunto com a 

sociedade em si, abandonando a “cultura da sentença” e alcançando efetivamente a 

“cultura da pacificação”. 

A partir do conteúdo exposto, percebe-se a importância da adequação do Direito 

a tecnologia, como é o caso das plataformas online de solução de conflitos, que contribui 

para uma nova cultura de desjudicialização, bem como reforça um compromisso com a 

duração razoável do processo. 

 O presente trabalho visou apresentar um panorama geral do que tem sido 

desenvolvido no Brasil, tanto no âmbito privado, quanto no âmbito público. Para isso, 

buscou-se demonstrar dados que ilustrassem a necessidade da não judicialização, os 

benefícios da implementação das plataformas ODR, e também a evolução no 

ordenamento jurídico pátrio, que vem sendo altamente promissora. As plataformas online 

apresentam resultados altamente eficazes em tempo e economia, atingindo no direito 

consumerista, a garantia de que o consumidor terá mais chances de resolver seus conflitos 

de forma efetiva e imparcial, o que o torna uma parte menos vulnerável em litígios contra 

grandes corporações. O uso desses meios alternativos, quer sejam virtuais (ODR) ou 

presenciais (ADR) não implica na redução ou exclusão da proteção legal ou em limitação 

do acesso à justiça. 

Assim, depreende-se que as plataformas de ODR são verdadeiras alternativas ao 

judiciário brasileiro e do mundo, percebendo-se a importância da junção do Direito com 
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os crescentes avanços tecnológicos, tanto no ramo público, quanto no privado. Importante 

salientar que o verdadeiro efeito transformador da tecnologia no processo está 

fundamentalmente na prevenção e na contenção de conflitos, pois evitar os conflitos, é, 

na verdade, a melhor forma de acesso à justiça, porque não demanda qualquer necessidade 

de restauração.  

A pandemia da covid-19, que modificou o olhar de todos perante a forma de 

viver em sociedade e resolver questões, demonstrou o quão fundamental é estar adepto a 

novas tecnologias, para, em situações inesperadas, ressignificar as relações existentes.  

Conclui-se, portanto, que é estritamente necessário compreender que a mesma 

inovação que colaborou para o expressivo crescimento dos litígios pode ser a chave para 

o desafio do tratamento desses litígios.  
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