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RESUMO

Este trabalho objetivou estudar e analisar as diferenças entre os principais meios consensuais
de resolução de conflitos (mediação, conciliação e arbitragem) e o crescimento de tais
métodos alternativos através da normatização e do incentivo desde a primeira Resolução até
os dias atuais. Tendo em vista a morosidade e a sobrecarga do Poder Judiciário Brasileiro,
percebe-se a importância de utilizar a conciliação e a mediação como alternativas para
facilitar a obtenção de soluções amigáveis e céleres, através de acordos. Desta forma,
observou-se a relevância de analisar a conciliação e a mediação ante o Novo Código de
Processo Civil, que tornou a audiência de conciliação obrigatória e como tal código
corroborou a Lei de Mediação e a Resolução 125 do CNJ difundindo ainda mais os métodos
autocompositivos no cenário brasileiro. Buscou-se trazer opiniões de diversos autores, desde
membros do CNJ a juristas, juízes, desembargadores, ministros e processualistas. Buscou-se
trazer também os resultados das “Semanas Nacionais de Conciliação”, promovidas pelo
Conselho Nacional de Justiça e que envolve todos os tribunais brasileiros na busca por uma
justiça célere e efetiva. Em um contexto onde se clama por celeridade e efetividade judicial, a
conciliação e a mediação podem ser uma alternativa às lides, sendo norteadoras do acesso à
justiça.
Palavras-chave: Meios consensuais. Conciliação. Mediação. Efetividade.

ABSTRACT

This study aimed to study and analyze the differences between the main consensual means of
conflict resolution (mediation, conciliation and arbitration) and the growth of such alternative
methods through standardization and encouragement from the first resolution to the present
day. In view of the slowness and overload of the Brazilian Judiciary, it is important to use
conciliation and mediation as alternatives to facilitate the acquisition of quick and friendly
solutions through agreements. In this way, it was observed the relevance of analyzing
conciliation and mediation before the New Code of Civil Procedure, which made the
conciliation hearing mandatory and as such code corroborated the Mediation Law and
Resolution 125 of the CNJ further disseminating methods In the Brazilian scenario. It sought
to bring opinions from various authors, from members of the CNJ to jurists, judges, judges,
ministers and processualists. It was also sought to bring the results of the "National
Conciliation Weeks" promoted by the National Justice Council and which involves all
Brazilian courts in the quest for speedy and effective justice. In a context where justice and
judicial effectiveness are criticized, conciliation and mediation can be an alternative to
litigation, and are guiding access to justice.
Keywords: Consensual Means. Conciliation. Mediation. Effectiveness.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho visa analisar a prestação jurisdicional através dos meios consensuais de
resolução de conflitos (mediação e conciliação) a partir do entendimento de que sua função
primordial é social e a efetividade se traduz em incentivos do Judiciário às Políticas Públicas
de tratamento adequado dos conflitos. Para isso é de grande importância que se discorra sobre
os diferentes métodos alternativos de resolução de disputas, algumas evoluções históricas,
bem como o direito de acesso à justiça levando em consideração a legislação brasileira. Além
disso, é essencial observar todo o contexto que os tribunais enfrentam e como a mediação e a
conciliação podem contribuir para as lides que sobrecarregam o Poder Judiciário.
Pequenos incentivos públicos à prática de soluções consensuais podem provocar
grandes mudanças no cenário judicial do país, motivo pelo qual é necessário que se esclareça
de que forma tais incentivos são realizados, o que é alcançado com tais incentivos e em
termos econômicos processuais, qual a real quantificação de tais incentivos. É de se ressaltar a
grande influência que as políticas públicas de tratamento adequado dos conflitos tem para
estimular a prática da conciliação e da mediação no Brasil, podendo levar a resultados
significativos e expressivos, uma vez que a maior expectativa das partes envolvidas em uma
lide é a celeridade e o desfecho positivo para ambos.
Por meio de pesquisa bibliográfica, opiniões de diferentes autores e personagens do
Judiciário brasileiro, além da apuração de dados do Conselho Nacional de Justiça, busca-se
realizar uma avaliação racional do que é defendido, difundido e praticado no país, para
chegar-se ao incentivo aos resultados obtidos.
Presente no Novo Código de Processo Civil, o tema aborda uma questão atual e
evidente em diversos discursos e explanações. Em meio à morosidade do Judiciário, que
acomete muitas lides, a conciliação e a mediação vem sendo tratadas como válvula de escape
para resolver a sobrecarga de processos que tem-se no Brasil. É de se analisar até que ponto
deve-se incentivar e propor tais métodos consensuais de resolução de conflitos.
Neste contexto, tem relevante papel o Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
responsável por atuar como agente fundamental de implementação da reforma do Judiciário
através do aperfeiçoamento do acesso à justiça e efetivação do poder do Estado em resolver as
lides. É indispensável que o poder público passe a legitimar vias alternativas de solução de
controvérsias (como a conciliação e a mediação) em detrimento da aparente impossibilidade
de prestar jurisdição a todos os casos que surgem.

10

Para realizar tal intento, o trabalho será dividido em três capítulos. O primeiro capítulo
se deterá na exemplificação dos meios de resolução de conflitos existentes (autocompositivos
e heterocompositivos), bem como na contextualização da conciliação e da mediação no
cenário brasileiro, através de leitura da doutrina especializada1.
O segundo capítulo trará o acesso à justiça como direito fundamental (este acesso
resultou na expansão dos meios consensuais de resolução de conflitos, ao mostrarem-se mais
adjacentes, simples e desburocratizados); a sobrecarga excessiva que o Judiciário atual está
sofrendo e como a política pública de tratamento adequado dos conflitos pode ser uma
“válvula de escape” para tal problema.
O terceiro capítulo discorrerá sobre a normatização de tais meios consensuais de
resolução de conflitos (mediação e conciliação), além da real efetividade da conciliação nos
litígios cíveis, a partir dos principais atores envolvidos no processo com base em dados
divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça, tendo por base a Semana Nacional de
Conciliação e o incentivo as práticas auto compositivas por parte de magistrados, ministros e
juristas.

1 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Azevedo, André Gomma de (Org.). Manual de Mediação Judicial. 6ª
Edição. Brasília/DF: CNJ, 2016
CALMON, Petrônio. Fundamentos da Mediação e da Conciliação. Rio de Janeiro: Forense, 2007.
GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo; LAGRASTA NETO, Caetano (coord.). Mediação e
Gerenciamento do Processo: Revolução na Prestação Jurisdicional. Guia Prático para a Instalação do
Setor de Conciliação e Mediação. São Paulo: Editora Atlas, 2007.
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1. DOS MEIOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS: ASPECTOS
GERAIS

Nas sociedades hodiernas, a cultura da prevalência pelo Poder Judiciário está cada vez
mais difundida; há uma inércia e um engessamento da solução da lide em detrimento do
formalismo processual e burocrático que se vive. Com a entrada em vigor do Novo Código de
Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação tornou-se obrigatória. Junto com tal
imposição, veio a esperança de soluções mais céleres das lides graças a um terceiro
imparcial2.
Atualmente, a efetividade da prestação jurisdicional busca estratégias que somem
possíveis respostas ao conflito. Neste contexto, insta salientar a diferença entre efetividade e
eficiência, uma vez que o objeto do presente trabalho será a efetividade da conciliação.
Conforme Mauro Capelletti:

Existe una sutil pero profunda diferencia, e incluso uma estricta conexión entre
efectividad y eficiencia: la primera concierne a las partes, su acceso a la maquinaria
de protección; el último se refiere, em cambio, a la manera em la cual esa misma
maquinaria trabaja.3

Neste sentido, o presente trabalho de conclusão de curso terá como foco central o
estudo de alguns dos meios alternativos de resolução de conflitos 4, qual seja, a conciliação e a
mediação. Regulamentada pela Resolução nº 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ)5, a conciliação é uma das medidas públicas de tratamento adequado dos conflitos de
interesse, posto que visa buscar o acordo entre as partes, a fim de que elas próprias
apresentem uma solução comum ao conflito que estão enfrentando.
A Resolução do CNJ nº 125/2010 é fruto da extrema necessidade em regulamentar,
estimular e apoiar as práticas já adotadas pelos tribunais: a prestação de serviços auto
compositivos de resolução de conflitos com o objetivo de disseminar a cultura de pacificação
social. É inegável o fato de que o Judiciário tem falhado em sua missão, muito em razão da
2 CALMON, Petrônio. Fundamentos da Mediação e da Conciliação. Rio de Janeiro: Forense, 2007
3 CAPELLETTI, Mauro. Algunas reflexiones sobre el rol de los estúdios procesales em la actualidad, Revista de
Processo. nº 64, out-dez 1991, p. 149.
4 Os conflitos podem ser resolvidos por meio da conciliação, mediação ou arbitragem.
5 O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é uma instituição pública que visa aperfeiçoar o trabalho do sistema
judiciário brasileiro, principalmente no que diz respeito ao controle e à transparência administrativa e processual.
Missão do CNJ: contribuir para que a prestação jurisdicional seja realizada com moralidade, eficiência e
efetividade em benefício da Sociedade; visão do CNJ: ser um instrumento efetivo do Poder Judiciário.
Disponível em <http://www.cnj.jus.br/sobre-o-cnj/quem-somos-visitas-e-contatos>. Acesso em: 20 jun 2017.
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sobrecarga dos tribunais; e a conciliação vem a ser uma possível saída para este problema,
ainda mais após a promulgação do Código de Processo Civil de 20156, que trouxe a
necessidade da indicação, na petição inicial, da realização ou não da audiência de conciliação
e mediação em todos os litígios cíveis7.
A criação da Resolução 125 do CNJ resultou da necessidade de se estimular e difundir
a metodologia e o aperfeiçoamento de práticas já adotadas pelos tribunais. Já haviam
incentivos à autocomposição na legislação processual porque desde a década de 1990
existiam diversos projetos piloto nos mais variados campos da autocomposição: mediação
civil, mediação comunitária, mediação penal, conciliação previdenciária, entre muitos outros.
Haviam também práticas autocompositivas inominadas como oficinas para dependentes
químicos, grupos de apoio e oficinas para prevenção de violência doméstica, oficinas de
habilidades emocionais para divorciados, entre outras. Dessa forma, ante o sucesso de tais
práticas e oficinas e diante de um latente desejo de se estabelecer uma política pública
nacional em resolução de conflitos, o Conselho Nacional de Justiça aprovou em 29 de
novembro de 2010 a Resolução 1258.
Importante ressaltar, ainda, que os métodos alternativos de resolução de conflitos são
uma atraente opção comercial para soluções de litígios, mesmo que indiretamente, porque
representam uma importante contribuição para as metas atuais da economia processual. Vivese tempos de constante busca por celeridade e baixo custo, o que representa uma importante
iniciativa na diversificação e intensificação da resolução dos conflitos. A conciliação e a
mediação são os principais métodos extrajudiciais de solução de controvérsias, porque
resultam em concessões mútuas, facilitam a composição entre os interessados e caracterizam
um processo voluntário entre as partes9.
Os meios alternativos de resolução de conflitos, também chamados de MARC, têm
origem antes mesmo do surgimento do Estado, remetendo ao início da civilização. Em tal
época, os conflitos existentes eram resolvidos de forma impositiva, instintiva, onde a parte
interessada em ter o seu direito satisfeito buscava usar a força para impor sua vontade. Era a

6 Art. 319. A petição inicial indicará: [...]
VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação
7 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Azevedo, André Gomma de (Org.). Manual de Mediação Judicial. 6ª
Edição. Brasília/DF: CNJ, 2016, p. 39
8 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Azevedo, André Gomma de (Org.). Manual de Mediação Judicial. 6ª
Edição. Brasília/DF: CNJ, 2016, p. 37
9 WATANABE, Kazuo. A Mentalidade e os Meios Alternativos de Solução de Conflitos no Brasil. In:
GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo; LAGRASTA NETO, Caetano (coord.). Mediação e
Gerenciamento do Processo: Revolução na Prestação Jurisdicional. Guia Prático para a Instalação do Setor de
Conciliação e Mediação, São Paulo: Editora Atlas, 2007, p. 56.
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chamada autodefesa ou autotutela, também conhecida como a “busca pela justiça com as
próprias mãos”10.
Após o surgimento do Estado, são desenvolvidos meios de autocomposição de
conflitos, em que as próprias partes são competentes para decidi-los. Como exemplos, tem-se
a renúncia, (desistência a direito), a submissão, a transação e o reconhecimento jurídico do
pedido11.
Na década de 1970, surgiu o movimento de acesso à justiça, período marcado pela
súplica por alterações que melhorassem tal acesso para os jurisdicionados. Porém, mesmo já
existindo mecanismos de resolução de litígios, havia uma busca por formas de resolução
destes com o fito de auxiliar na melhoria das relações sociais envolvidas na disputa. Foi nesse
contexto que surgiu a oportunidade de se incluir a mediação como fator predominante no
ordenamento jurídico brasileiro, sob forte influência dos modelo americano de mediação nos
juizados de pequenas causas. A partir dessa implementação, percebeu-se a pertinência em
incorporar a autocomposição ao sistema processual12.
Conforme o Desembargador Eugênio Facchini Neto:

Nos Estados Unidos, costuma-se referir que o início do movimento a favor dos
modelos alternativos ao processo clássico coincide com um simpósio jurídico
ocorrido em 1976, para celebrar o septuagésimo aniversário do conhecido discurso
de Roscoe Pound, um dos maiores juristas da primeira metade do Século XX, sobre
o tema “The Causes of Popular Dissatisfaction with the Administracion of Justice”
(“As causas da insatisfação popular com a administração da justiça”). Observou--se
naquele evento que a despeito de todos os aperfeiçoamentos introduzidos no sistema
judiciário e inobstante as inúmeras alterações e inovações no âmbito do processo
civil, nos setenta anos transcorridos desde o discurso de R. Pound, persistia o
baixíssimo índice de aprovação popular em relação ao funcionamento do poder
judiciário e ao serviço por ele prestado. Diante de tal percepção, defendeu-se, no
referido simpósio, que talvez pouco adiantasse reformar o processo civil tradicional.
A coisa correta a fazer, foi então sustentado, seria “afastar do judiciário algumas
espécies de controvérsias, que deveriam ser desviadas para órgãos alheios ao aparato
judicial, de natureza particular, e que se operassem segundo um procedimento mais
flexível e informal. Com isso, seria mantido o processo civil clássico da Common
Law para as demandas mais complexas, de maior valor econômico e envolvendo
partes capazes de enfrentar o custo mais elevado de tais demandas. 13

10 CABRAL, Marcelo Malizia. Os meios alternativos de resolução de conflitos: instrumentos de ampliação
do acesso à justiça / Marcelo Malizia Cabral. – Porto Alegre: Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Sul, Departamento de Artes Gráficas, 2013, p. 35.
11 CABRAL, Marcelo Malizia. Os meios alternativos de resolução de conflitos: instrumentos de ampliação
do acesso à justiça / Marcelo Malizia Cabral. – Porto Alegre: Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Sul, Departamento de Artes Gráficas, 2013, p. 37.
12 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Azevedo, André Gomma de (Org.). Manual de Mediação Judicial.
6ª Edição. Brasília/DF: CNJ, 2016, p. 27.
13 FACCHINI NETO, Eugênio. A outra justiça - ensaio de direito comparado sobre os meios alternativos de
resolução de conflitos. Revista da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, ano 36, n.º 115, 2009, p. 94.
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A autocomposição foi prevista pelo legislador brasileiro em 1995, com a Lei nº
9.099/95 e se diferenciou do modelo norte-americano: deu menor enfoque às técnicas e ao
procedimento a ser seguido, bem como ao treinamento. A conciliação é, atualmente, um
processo consensual breve que envolve contextos conflituosos menos complexos onde um
terceiro imparcial auxilia as partes por meio de técnicas adequadas e desenvolvidas a chegar a
um acordo. Porém, a conciliação no século XX possuía características muito distintas destas,
visto que suas práticas não eram modernizadas e não havia a capacitação e supervisão dos
conciliadores14.
No gênero meios alternativos de resolução de conflitos há as espécies negociação,
conciliação, mediação e arbitragem. Estas são as mais difundidas e utilizadas técnicas na
atualidade; também chamadas de processos, métodos ou espécies dos MARC.
A negociação é uma forma de autocomposição direta, um modo de enfrentamento de
conflitos no qual as partes envolvidas buscam o consenso sem que haja a intervenção de um
terceiro imparcial; é direcionada à persuasão. As partes têm controle total sobre o resultado e
seu processo: escolhem o local e o momento da negociação; determinam como essa se dará;
podem continuar, suspender, abandonar ou recomeçar as negociações; estabelecem os
protocolos dos trabalhos na negociação, etc. (cada parte somente cede em suas pretensões
caso julgue que o consenso gerado lhe seria mais vantajoso). A negociação pode abarcar
questões ou valores relacionados à disputa e variam quanto à forma e à matéria, podendo,
inclusive, envolver desde um pedido de desculpas a trocas criativas e até valores pecuniários.
Dessa forma, todos os aspectos devem ser considerados relevantes e passíveis de
negociação15.
Conforme o presidente científico dos Institutos de Mediação e Arbitragem do Brasil e
de Portugal, Juan Carlos Vezzulla16, “a negociação é uma técnica salutar e autocompositiva de
resolução de conflitos, que pela sua singeleza e por meio do diálogo, deve ser empregada
como uma das primeiras formas de solução de um problema”. Ademais, para ele, “a
negociação é sem dúvida, o mais rápido e econômico meio de resolver controvérsias, quando
os negociadores conhecem as técnicas que os auxiliarão a obter satisfação para ambas as
partes”.

14 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Azevedo, André Gomma de (Org.). Manual de Mediação Judicial.
6ª Edição. Brasília/DF: CNJ, 2016, p. 13.
15 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Azevedo, André Gomma de (Org.). Manual de Mediação Judicial.
6ª Edição. Brasília/DF: CNJ, 2016, p. 20.
16 VEZZULLA, Juan Carlos. Mediação: guia para usuários e profissionais. Camaf – Câmara de Mediação e
Arbitragem de Florianópolis. Florianópolis: Imab, 2001, p. 15.
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Para Juan Luis Colaiácovo, a negociação tem o fito de fortalecer os vínculos
interpessoais, concretizando vias democráticas de ampliação do acesso à Justiça:

A negociação, valorizada como instrumento idôneo para o tratamento do conflito,
também tenderá a mudanças de paradigmas, com a diminuição do enfoque ganharperder, baseado na confrontação e no domínio sobre o outro, e o crescimento do
enfoque baseado, preferencialmente, na negociação cooperativa baseada na
satisfação de interesses e não na avaliação das condições de confrontação. Uma vez
que a interação passa a ter caráter estratégico, o relacionamento entre as partes, a
longo prazo, deve primar pela qualidade. O processo de negociação fortalecerá os
vínculos interpessoais.17

Diferentemente da negociação, a mediação é uma autocomposição assistida e pode ser
judicial ou extrajudicial. Há intervenção de um terceiro imparcial, que não está envolvido no
conflito diretamente e nem representa os interesses de alguma das partes envolvidas.18 É um
processo de natureza não adversarial, confidencial e voluntário, no qual o mediador (terceiro
imparcial) facilita a negociação e o diálogo entre as partes e auxilia na identificação de
interesses comuns, divergentes ou complementares, com o objetivo de mantê-las autoras das
soluções construídas com base no consenso, no atendimento de interesses, na necessidade e
satisfação mútua. O mediador estimula e auxilia, porém não oferece soluções. Ele amplia as
possibilidades e abre o leque de opções e os canais de comunicação19.
A mediação extrajudicial é buscada de forma espontânea pelas partes envolvidas na
lide e que não conseguem resolvê-la. O mediador, neste contexto, facilitará o diálogo para que
as partes revelem esforços para encontrar uma solução que agrade a ambos. Na mediação
extrajudicial, o mediador é escolhido pelas partes, sendo primordial observar as hipóteses de
impedimento ou suspeição do Novo Código de Processo Civil20 que incidem aos juízes.
17 COLAIÁCOVO, Juan Luis. Negociação, mediação e arbitragem: teoria e prática, Trad. Adilson Rodrigues
Pires, Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 19.
18 AZEVEDO, Andre Gomma de (org). Estudos em Arbitragem, Mediação e Negociação. 1 ed. Brasília:
Editora Grupos de Pesquisa, 2003, v. 3, p. 161-201. Disponível em <http://www.unb.br/fd/gt/links/artigos.htm>.
Acesso em: 10 abr. 2017.
19 AZEVEDO, Andre Gomma de (org). Estudos em Arbitragem, Mediação e Negociação. 1 ed. Brasília:
Editora Grupos de Pesquisa, 2003, v. 3, p. 161-201. Disponível em <http://www.unb.br/fd/gt/links/artigos.ht>.
Acesso em: 10 abr. 2017.
20 Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:
I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério
Público ou prestou depoimento como testemunha;
II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão;
III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu
cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro
grau, inclusive;
IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim,
em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;
V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo;
VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes;
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Já a mediação judicial, é buscada pelo Juízo, que indicará um mediador para realizar a
audiência. Neste caso, as partes não devem aceitar previamente o mediador, uma vez que é o
juiz ou tribunal que indicará. Insta salientar que os mediadores judiciais são advogados com
ao menos 3 anos de efetivo exercício de atividade jurídica, inscritos no quadro de mediadores
das seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil.
Ambas as mediações levam ao mediador como figura imparcial para resolver o litígio
sem poder de decisão, apenas estimulando as partes a obterem um resultado consensual. A
distinção será em relação às regras contratuais (mediação extrajudicial) ou se já há um
processo (mediação judicial).
Neste diapasão, a mediação pode ser definida como uma negociação facilitada ou
catalisada por um terceiro. Conforme ensina José Roberto da Silva:

A mediação é uma técnica privada da solução de conflitos que vem demonstrando
no mundo, sua grande eficiência nos conflitos interpessoais, pois, com elas são as
próprias partes que acham as soluções. O mediador somente as ajuda a procurá-las,
introduzindo, com suas técnicas, os critérios e os raciocínios que lhes permitirão um
entendimento melhor.
[...]é uma técnica de resolução de conflitos não adversarial, que, sem imposição de
sentenças ou laudos e, com um profissional devidamente preparado, auxilia as partes
a acharem seus verdadeiros interesses e a preservá-los num acordo criativo onde as
duas partes ganhem.21

Trata-se de um método de resolução de disputas no qual se desenvolve um processo
composto por vários atos procedimentais pelos quais o(s) terceiro(s) imparcial(is) facilita(m) a
negociação entre as pessoas em conflito, habilitando-as a melhor compreender suas posições e
a encontrar soluções que se compatibilizam aos seus interesses e necessidades22.

VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de
contrato de prestação de serviços;
VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente,
consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por
advogado de outro escritório;
IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado.
Art. 145. Há suspeição do juiz:
I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;
II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que
aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do
litígio;
III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes
destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;
IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.
21 SILVA, José Roberto da. A mediação e o processo de mediação. São Paulo: Paulistanajur, 2004, p. 13
22 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Azevedo, André Gomma de (Org.). Manual de Mediação Judicial.
6ª Edição. Brasília/DF: CNJ, 2016, p. 20.
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O mediador busca a pacificação social, a construção de acordos e a sustentabilidade
das diferenças; além da satisfação mútua e de terceiros indiretamente envolvidos. O mediador
não opina, não sugere e não oferece parecer técnico de qualquer natureza; atua com
imparcialidade e neutralidade; há um acordo de autoria das partes, os parâmetros legais são
oferecidos por advogados, que cedem voz ao cliente e agem como assessores legais das
decisões que este tomar. A mediação é norteada pelo Direito e pelos interesses e
necessidades23. Insta salientar, neste contexto, a conceituação de mediação pelo autor Luiz
Antonio Scavone Junior, que inclusive faz um contraponto com a conciliação:

Na mediação, de maneira diversa, o mediador, neutro e imparcial, apenas auxilia as
partes a solucionar o conflito sem sugerir ou impor a solução ou, mesmo, interferir
nos termos do acordo.
O resultado útil da conciliação e da mediação é a transação, ou seja, o acordo entre
as partes que, igualmente, podem transacionar sem o auxílio de um conciliador ou
mediador.24

A arbitragem é um meio heterocompositivo privado de solução de controvérsias onde
as partes ou interessados buscam o auxílio de um terceiro (neutro) ou de um conjunto de
pessoas sem interesse na causa, para, após um devido procedimento, prolatar uma sentença
arbitral visando encerrar a disputa. As partes são colocadas diante de um árbitro ou grupo de
árbitros que ouvem testemunhas, analisam documentos e estudam os argumentos dos
advogados para tomar uma decisão. As causas que são levadas ao tribunal arbitral, em razão
dos custos, são causas de maior valor em discussão.25 Neste diapasão, Carlos Alberto
Carmona conceitua que a arbitragem é:
[…] meio alternativo de soluções de controvérsias através da intervenção de uma ou
mais pessoas que recebem seus poderes de uma convenção privada, decidindo com
base nela, sem intervenção estatal, sendo a decisão destinada a assumir a mesma
eficácia da sentença judicial – é colocada à disposição de quem quer que seja, para
solução de conflitos relativos a direitos patrimoniais acerca dos quais os litigantes
possam dispor. Trata-se de mecanismo privado de solução de litígios, através do qual
um terceiro, escolhido pelos litigantes, impõe sua decisão, que deverá ser cumprida
pelas partes. Esta característica impositiva da solução arbitral (meio

23 MARASCA, Elisângela Nedel. Meios alternativos de solução de conflitos como forma de acesso à justiça
e efetivação da cidadania. Direito em Debate. Ano XV, nº 27 e 28, São Paulo, jan-jun/jul-dez 2007, p. 50.
Disponível
em
<https://revistas.unijui.edu.br/index.php/revistadireitoemdebate/article/viewFile/668/386>.
Acesso em: 10 abr. 2017.
24 SCAVONE JUNIOR, Luiz Antonio. Manual de arbitragem. 5ª ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro:
Forense, 2014, p. 34.
25 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Azevedo, André Gomma de (Org.). Manual de Mediação Judicial.
6ª Edição. Brasília/DF: CNJ, 2016, p. 23.
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heterocompositivo de solução de controvérsias) a distância da mediação e da
conciliação, que são meios autocompositivos de solução de litígios. 26

Normatizada na Lei nº 9.307/96, a arbitragem tem como principal característica a
capacidade de pôr fim ao conflito de forma extrajudicial e adversarial, estando presente a livre
vontade das partes. É mais finalizadora que um processo judicial, porque na arbitragem não
há recurso (cabe, contudo, uma demanda anulatória). Insta salientar, todavia, que a sentença
arbitral proferida é passível de execução pelo Poder Judiciário27.
No que tange às vantagens da arbitragem, André Gomma de Azevedo pontua que:

A despeito de a arbitragem ser o procedimento decisório mais parecido com um
processo judicial, tal método privado oferece as seguintes vantagens:
Antes de iniciada a arbitragem, as partes têm controle sobre o procedimento na
medida em que podem escolher o(s) árbitro(s) e as regras procedimentais da
preparação à decisão arbitral. Havendo consenso entre as partes quanto ao
procedimento, a liberdade de escolha estende-se inclusive ao direito e a
possibilidade de julgamento por equidade pelo árbitro
A arbitragem é conhecida por ser mais sigilosa e célere que o processo judicial na
maior parte dos casos. A menos que estejam limitadas por regras acordadas
anteriormente, as partes e seus advogados podem controlar o processo e agilizá-lo
drasticamente, reduzindo custos e tempo.28

A conciliação, por sua vez, é uma autocomposição assistida e embora seja confundida
com a mediação, tem suas peculiaridades. Foi instituída pela Lei 9.099/95 e é uma forma de
resolução de conflitos na relação de interesses administrada por um conciliador indicado pelas
partes ou investido de autoridade, a quem compete auxiliá-las, aproximá-las, controlar as
negociações, sugerir e formular propostas, apontar vantagens, etc. sempre objetivando a
composição do litígio entre as partes29. Neste sentido, o festejado autor Luiz Antonio Scavone
Junior traz com maestria o seu conceito deste meio autocompositivo:

Diferente da arbitragem e da jurisdição estatal, na conciliação, o conciliador, embora
sugira a solução, não pode impor sua sugestão compulsoriamente, como se permite
ao árbitro ou juiz togado.
De outro lado, tenta que as partes aceitem suas ponderações e alternativas para a
resolução do conflito, a qual deve ser por elas adotada espontaneamente.

26 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo. 2ª ed. rev. atual. e amp. São Paulo: Editora Atlas,
2004, p. 51.
27 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Azevedo, André Gomma de (Org.). Manual de Mediação Judicial.
6ª Edição. Brasília/DF: CNJ, 2016, p. 24.
28 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Azevedo, André Gomma de (Org.). Manual de Mediação Judicial.
6ª Edição. Brasília/DF: CNJ, 2016, p 25.
29 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Curso de Mediação e Conciliação - 125/2012
CNJ. Diretoria de Gestão de Pessoas. Escola de Administração Judiciária.
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Em resumo, na conciliação não existe solução sem acordo entre as partes, como
ocorre nas soluções judicial e arbitral, nas quais o juiz e o árbitro são dotados de
poderes para solucionar o conflito independentemente de acordo entre as partes.30

Dessa forma, a conciliação é um acordo de vontades, conduzido por um terceiro, onde
as pessoas fazem concessões mútuas a fim de solucionar o conflito. O conciliador não decide
o conflito; age para facilitá-lo, sugerindo inclusive a forma de acordo, orientando,
participando e sugerindo o conteúdo da decisão31. Neste aspecto, está a diferença para a
mediação: o mediador não sugere soluções, apenas estimula e auxilia as partes. Seguindo esta
linha de raciocínio, eis os pontos de diferenciação entre a mediação e a conciliação, conforme
André Gomma de Azevedo:

Originalmente, estabeleciam-se diversos pontos de distinção entre a mediação e a
conciliação, sugerindo-se que: i) a mediação visaria à ‘resolução do conflito’
enquanto a conciliação buscaria apenas o acordo; ii) a mediação visaria à
restauração da relação social subjacente ao caso, enquanto a conciliação buscaria o
fim do litígio; iii) a mediação partiria de uma abordagem de estímulo (ou facilitação)
do entendimento enquanto a conciliação permitiria a sugestão de uma proposta de
acordo pelo conciliador; iv) a mediação seria, em regra, mais demorada e envolveria
diversas sessões enquanto a conciliação seria um processo mais breve com apenas
uma sessão; v) a mediação seria voltada às pessoas e teria o cunho
preponderantemente subjetivo enquanto a conciliação seria voltada aos fatos e
direitos e com enfoque essencialmente objetivo; vi) a mediação seria confidencial
enquanto a conciliação seria eminentemente pública; vii) a mediação seria
prospectiva, com enfoque no futuro e em soluções, enquanto a conciliação seria com
enfoque retrospectivo e voltado à culpa; viii) a mediação seria um processo em que
os interessados encontram suas próprias soluções, enquanto a conciliação seria um
processo voltado a esclarecer aos litigantes pontos (fatos, direitos ou interesses)
ainda não compreendidos por esses; ix) a mediação seria um processo com lastro
multidisciplinar, envolvendo as mais distintas áreas como psicologia, administração,
direito, matemática, comunicação, entre outros, enquanto a conciliação seria
unidisciplinar (ou monodisciplinar) com base no direito. 32

Entre os benefícios da conciliação33 estão: a redução do desgaste emocional,
financeiro e comercial; a construção de soluções adequadas às reais necessidades e
possibilidades dos interessados; maior satisfação dos interessados envolvidos; maior rapidez
na solução de conflitos; reconhecimento; desburocratização; garantia de privacidade e sigilo;
e diminuição do tempo do impasse controverso, etc.

30 SCAVONE JUNIOR, Luiz Antonio. Manual de arbitragem. 5ª ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro:
Forense, 2014, p. 33 e 34.
31 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Curso de Mediação e Conciliação - 125/2012
CNJ. Diretoria de Gestão de Pessoas. Escola de Administração Judiciária.
32 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Azevedo, André Gomma de (Org.). Manual de Mediação Judicial,
6ª Edição. Brasília/DF: CNJ, 2016, p. 21 e 22.
33 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Azevedo, André Gomma de (Org.). Manual de Mediação Judicial,
6ª Edição. Brasília/DF: CNJ, 2016, p. 21.
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A conciliação, então, pode se mostrar efetiva na medida em que se destina à resolução
pacífica de conflitos, sendo capaz de dar exequibilidade e celeridade aos atos judiciais de
forma imediata, refletindo diretamente na vida daqueles que dependem do Judiciário para
alcançar a paz social. É neste sentido que o princípio34 da autonomia da vontade é o principal
no instituto da conciliação, consagrando a liberdade dos interessados em transacionar direitos
patrimoniais disponíveis em um negócio, bem como optar pela conciliação para solucionar
conflitos.
Nessa linha de raciocínio, Kazuo Watanabe35 defende que são necessários mecanismos
próprios para solucionar as disputas, acabando com a ideia de que tudo precisa ser resolvido
nos tribunais, uma vez que a sociedade não pode ser tão dependente do Estado para resolver
seus conflitos. No entender do referido autor, a crise que vive o Judiciário deriva não somente
em razão da sobrecarga excessiva de processos, mas também da falta de uma política pública
de tratamento adequado dos conflitos de interesses. A conciliação possibilita a Justiça mais
rápida, menos custosa e o que é importante, preserva o relacionamento entre os conflitantes.
Ademais, o renomado doutrinador acredita que o que mede a eficácia dos juizados é a
quantidade de bons acordos porque o juizado tem o objetivo de facilitar o acesso à sociedade,
por ter natureza social.
Por outro lado, considerando os dados fornecidos pelo CNJ36, ficou demonstrado que o
número de conciliações na justiça federal não foi tão expressivo assim nos últimos anos: a
Justiça Federal tem apenas 3% das sentenças finalizadas com acordo (105 mil casos). Deve-se
questionar: apesar da sistematização e debate em torno da ampliação da conciliação no Poder
Judiciário, é possível concluir pela sua efetividade nos litígios cíveis?
Neste sentido, buscar-se-á desenvolver no presente trabalho o instituto da conciliação
e da mediação, regulamentadas pela Resolução do CNJ nº 125/2010, pela Lei 13.140/2015 e
pelo Novo Código de Processo Civil, para, em seguida, verificar a sua efetividade nos litígios
cíveis.

34 TARTUCE, Fernanda. Mediação no Novo CPC: questionamentos reflexivos. In: FREIRE, Aleandre;
MEDINA. et. al.(org.). Novas Tendências do Processo Civil: estudos sobre o projeto do novo Código de
Processo Civil. Disponível em: <www.fernandatartuce.com.br/artigosdaprofessora>. Acesso em: 25 abr. 2017.
35 WATANABE, Kazuo. A Mentalidade e os Meios Alternativos de Solução de Conflitos no Brasil. In:
GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo; LAGRASTA NETO, Caetano (coord.). Mediação e
Gerenciamento do Processo: Revolução na Prestação Jurisdicional. Guia Prático para a Instalação do Setor de
Conciliação e Mediação, São Paulo: Editora Atlas, 2007, p. 7.
36 BANDEIRA, Regina. Relatório Justiça em Números traz índice de conciliação. Agência CNJ de Notícias.
Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/dgrj> Acesso em: 24 jun. 2017.
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2. DO DIREITO FUNDAMENTAL AO ACESSO À JUSTIÇA

2.1 O MOVIMENTO DE ACESSO À JUSTIÇA NO BRASIL

Através da jurisdição monopolizada pelo Estado, foi incumbido a este o dever de
viabilizar o acesso à justiça a todos os jurisdicionados. Neste contexto, o movimento de
acesso à justiça iniciado na década de 197037 está estreitamente ligado ao desenvolvimento da
mediação. Nesse período, rogava-se por transformações sistemáticas que buscassem um
acesso à justiça que visasse formas de solução de disputas contributivas para a melhoria das
relações sociais envolvidas no litígio. Assim, começou-se a perceber a importância da
incorporação de técnicas e processos autocompositivos como meio de verdadeiramente
realizar os interesses das partes em harmonizar suas diferenças particulares38.
O acesso à justiça está previsto na Carta Magna, em seu artigo 5º, XXXV: “a lei não
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.” O ilustre
desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Kazuo Watanabe, aborda o
tema com propriedade e explica que o acesso deve ser capacitado e o Poder Público deve dar
a devida atenção ao conflito para que seja um acesso justo, eficaz, adequado e tempestivo.
Ademais, segundo o jurista, cabe ao Judiciário e ao Conselho Nacional de Justiça implantar os
meios consensuais de resolução de disputas:

O princípio de acesso à justiça, inscrito no n. XXXV do art. 5º, da Constituição
Federal, não assegura apenas acesso formal aos órgãos judiciários, e sim um acesso
qualificado que propicie aos indivíduos o acesso à ordem jurídica justa, no sentido
de que cabe a todos que tenham qualquer problema jurídico, não necessariamente
um conflito de interesses, uma atenção por parte do Poder Público, em especial do
Poder Judiciário. Assim, cabe ao 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, como a obtenção de documentos essenciais para o exercício da cidadania e
37 “O recente despertar de interesse em torno do acesso efetivo à Justiça levou a três posições básicas, pelo
menos nos países do mundo Ocidental. Tendo início em 1965, estes posicionamentos emergiram mais ou menos
em sequência cronológica. Podemos afirmar que a primeira solução para o acesso – a primeira ‘onda’ desse
movimento novo – foi a assistência judiciária; a segunda dizia respeito às reformas tendentes a proporcionar
representação jurídica para os interesses ‘difusos’, especialmente nas áreas da proteção ambiental e do
consumidor; e o terceiro – e mais recente – é o que nos propomos a chamar simplesmente ‘enfoque’ de acesso à
‘justiça’ porque inclui os posicionamentos anteriores, mas vai muito além deles, representando, dessa forma,
uma tentativa de atacar as barreiras ao acesso de modo mais articulado e compreensivo.” (CAPPELLETTI,
Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1988, reimpressão.)
38 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Azevedo, André Gomma de (Org.). Manual de Mediação Judicial.
6ª Edição. Brasília/DF: CNJ, 2016, p. 27.
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até mesmo de simples palavras de orientação jurídica. Mas é, certamente, na solução
dos conflitos de interesses que reside a sua função primordial, e para desempenhá-la
cabe-lhe organizar não apenas os serviços processuais como também, e com grande
ênfase, 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.
Ora, o inc. XXXV do art. 5º da Constituição Federal deve ser interpretado, como
ficou acima sublinhado, não apenas como garantia de mero acesso aos órgãos do
Poder Judiciário, mas como garantia de acesso à ordem jurídica justa, de forma
efetiva, tempestiva e adequada. Daí a conclusão de que cabe ao Poder Judiciário,
pelo CNJ, organizar os serviços de tratamento de conflitos por todos os meios
adequados, e não apenas por meio da adjudicação de solução estatal em processos
contenciosos, cabendo-lhe em especial institucionalizar, em caráter permanente, os
meios consensuais de solução de conflitos de interesses, como a mediação e a
conciliação.39

É notório o princípio constitucional do acesso à justiça; um direito fundamental que
conduz a interpretação constitucional e serve como diretiva para a atividade interpretativa,
influenciando todo o ordenamento jurídico, desde o momento de elaboração das leis e
consequente aplicação concreta desta até a imprescindibilidade de se proporcionar opções
para sua efetivação, exatamente o que viabiliza uma construção da democracia de forma
igualitária e justa40. A Constituição Federal traz o acesso à justiça de forma ampla e
indiscutível e nas palavras de José Roberto dos Santos Bedaque, é o Judiciário que deve
garantir tal acesso ao colocar à disposição todos os meios que visem satisfazer o direito:

Muito mais do que prever mera formulação de pedido ao Poder Judiciário, a
Constituição da República garante a todos o efetivo acesso à ordem jurídica justa, ou
seja, coloca à disposição de todas as pessoas mecanismo destinado a proporcionar a
satisfação do direito. Não basta, pois, assegurar abstratamente o direito de ação a
todos aqueles que pretendam valer-se do processo. É necessário garantir o acesso
efetivo à tutela jurisdicional, por parte de quem dela necessita. Acesso à justiça ou,
mais propriamente, acesso à ordem jurídica justa significa proporcionar a todos, sem
qualquer restrição, o direito de pleitear a tutela jurisdicional do Estado e de ter à
disposição o meio constitucionalmente previsto para alcançar esse resultado.
Ninguém pode ser privado do devido processo legal, ou melhor, do devido processo
constitucional.41

Além de ser um direito constitucional, a Convenção Interamericana sobre Direitos
Humanos de São José da Costa Rica (o qual o Brasil é signatário) também garante o acesso à

39 WATANABE, Kazuo. Política Pública do Poder Judiciário Nacional para Tratamento Adequado dos
Conflitos de Interesses. Revista de Processo (RePro). São Paulo: Ano 36, n. 195, maio/2011, p. 03.
40 TRISTÃO, Ivan Martins. O acesso à justiça como direito fundamental e a construção da democracia
pelos meios alternativos de solução de conflitos. Scientia Iuris, Londrina, v. 13, p. 47-64, nov. 2009
41 BEDAQUE, José Roberto. Garantia da Amplitude de Produção Probatória. In: TUCCI, José Rogério Cruz e.
(Coord.). Garantias constitucionais do processo civil. São Paulo: RT, 1999.
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justiça. Desta forma, além de ser uma garantia da Constituição Federal, o direito ao acesso à
justiça é uma prerrogativa de Direitos Humanos42, o que revela tamanha importância:
Art. 8º. Toda pessoa tem direito de ser ouvida, com as 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 contra
ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil,
trabalhista, fiscal ou de qualquer natureza. 43

O direito fundamental à efetividade do processo está intimamente ligado ao direito de
acesso à Justiça, onde o texto constitucional evidencia o acesso à Justiça de forma ampla,
compreendendo a obtenção de tutela jurisdicional preeminente e eficaz. Dessa forma, garantir
o acesso à justiça é possibilitar que os cidadãos conheçam os seus direitos, não condescendam
quando estes são prejudicados e que tenham condições de subjugar os custos e as barreiras
financeiras para aquiescer voluntariamente à entidade que suponham mais adequada para a
resolução do litígio44. Como bem assevera Figueira Júnior:
Não basta para o jurisdicionado envolvido numa lide judicial que o Estado diga o
direito; torna-se imprescindível que esse direito seja conferido materialmente a
quem tem razão, isto é, que a pretensão se efetive através do instrumento colocado à
disposição do vencedor e que esteja em sintonia com os princípios constitucionais
processuais. Para tanto, faz-se mister que o acesso à justiça (entenda-se aqui a
expressão como meios diversos de pacificação de conflitos) seja amplo e irrestrito,
assim como a ordem jurídica oferecida deve necessariamente ser justa (capaz de
oferecer mecanismos hábeis à consecução rápida, segura e justa de uma pretensão
resistida ou insatisfeita).45

O princípio do acesso à justiça é a premissa fulcral das reformas hodiernas do processo
judicial nacional, motivadas pela onda do acesso à justiça que busca uma ordem jurídica justa
para a sociedade46. Nas palavras do renomado Humberto Dalla, a apresentação de novas

42 Direitos humanos: Conjunto de direitos reconhecidos como fundamentais para assegurar a dignidade da
pessoa humana. Nos Estados contemporâneos sob regime democrático esses direitos são explicitados nas
Constituições, como resultado de lenta evolução política e doutrinária, podendo-se dizer que os mesmos contêm
a positivação de tudo aquilo que, enquanto prerrogativas do ser humano, foram-lhe atribuídas historicamente
pelo Direito Natural. A regulamentação da matéria constitucional, de forma a tornar os direitos humanos
exigíveis e objetivamente garantidos, é uma das principais metas da Política Jurídica. (MELO, Osvaldo Ferreira
de. Dicionário de política jurídica. Florianópolis: OAB-SC, 2000. p. 31).
43 O decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992 promulgou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos
(Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969.
44 CABRAL, Marcelo Malízia. Os meios alternativos de resolução de conflitos: instrumentos de ampliação do
acesso à justiça e de racionalização do acesso aos tribunais. Revista do Ministério Público do RS. Porto Alegre,
n. 73, jan. 2013 – abr. 2013.
45 FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Arbitragem, jurisdição e execução: análise crítica da lei 9.307, de
23.09.1996. 2. ed. São Paulo: RT, 1999.
46 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Direito Processual Civil contemporâneo, vol. 1: teoria geral do
processo. São Paulo, 5ª ed: 2013, p. 438.
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possibilidades à coletividade traz avanços para o país. É o Judiciário que deve garantir ao
indivíduo o direito de acessá-lo, seja na propositura de ações, seja nos meios consensuais de
conflitos:

Apresentar novas alternativas que possibilitem à sociedade ingressar com demandas
no Judiciário traz avanços para o país, pois dirime conflitos sociais. Por isso,
grandes são as expectativas de melhorias da função jurisdicional com a
informatização do processo no Brasil.
O princípio do acesso à Justiça é, portanto, um termo que guarda diferentes
acepções, mas que em sua plenitude, visa assegurar ao indivíduo o direito ao acesso
ao Poder Judiciário, seja na propositura de ações, seja em exercer sua defesa em
ações contra si propostas.47

Insta salientar, sobretudo, os obstáculos que devem ser superados para que o real
significado de acesso à justiça venha à tona. Muitas vezes, numa lide, não é visualizado como
as diferenças entre as partes afeta a efetividade do acesso à justiça, levando a empecilhos que
afetam a afirmação e reivindicação dos direitos. Para Mauro Cappelletti, tais óbices são as
custas judiciais, as pequenas causas e o tempo:
A resolução formal de litígios, particularmente nos tribunais, é muito dispendiosa na
maior parte das sociedades modernas. Se é certo que o Estado paga os salários dos
juízes e do pessoal auxiliar e proporciona os prédios e outros recursos necessários
aos julgamentos, os litigantes precisam suportar a grande proporção dos demais
custos necessários à solução de uma lide, incluindo os honorários advocatícios e
algumas custas judiciais.
[...] Mas os altos custos também agem como uma barreira poderosa sob o sistema,
mais amplamente difundido, que impõe ao vencido os ônus da sucumbência. Nesse
caso, a menos que o litigante em potencial esteja certo de vencer o que é de fato
extremamente raro, dadas as normais incertezas do processo- ele deve enfrentar um
risco ainda maior do que o verificado nos Estados Unidos. A penalidade para países
que adotam o princípio da sucumbência é aproximadamente duas vezes maior. (...)
De qualquer forma, torna-se dar o que os altos custos, na medida em que uma ou
ambas as partes devem suportá-los, constituem uma importante barreira ao acesso à
justiça.
Causas que envolvem somas relativamente pequenas são mais prejudicadas pela
barreira dos custos.
Em muitos países as partes que buscam uma solução judicial precisam esperar dois
ou três anos, ou mais, por uma decisão exequível. Os efeitos dessa delonga,
especialmente se considerados os índices de inflação, podem ser devastadores. 48

Essa visão de acesso à justiça resulta na expansão dos meios consensuais de resolução
de conflitos, que mostram-se mais adjacentes, simples e desburocratizados, permitindo, desta

47 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Direito Processual Civil contemporâneo, vol. 1: teoria geral do
processo. São Paulo, 5ª ed: 2013, p. 438.
48 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Acesso à justiça. Sergio Antonio
Fabris Editor. 1988, reimpressão, p. 16-19.
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forma, a conformidade com o sistema de justiça que visa uma resolução de conflitos alinhada
à celeridade, ao acesso à justiça e principalmente ao cuidado com o jurisdicionando49.
Desta forma, a nova concepção de acesso à justiça engrandece e promove a utilização
de meios alternativos de resolução de conflitos, como a conciliação, a mediação e a
arbitragem. Neste cenário, é vultoso desligar-se da visão de que só é crível a resolução de um
conflito por um único caminho (o da litigiosidade alinhado à morosidade do Judiciário) e
desenvolver-se a ideia de que um sistema de resolução consensual de conflitos é eficiente
quando conta com procedimentos e instituições que buscam impedir e solucionar disputas a
partir das urgências e das propensões das partes50.
Os métodos alternativos podem ser uma saída para resolver as causas judiciais e são
norteadores primordiais do acesso à justiça. O uso de procedimentos mais simples e
julgadores informais são uma possibilidade para lidar com as limitações dos tribunais na
busca pela solução do litígio. Neste sentido, Mauro Cappelletti assevera que a conciliação é
muito importante para garantir o acesso à justiça, sendo inclusive um método que obtém a
resolução efetiva do conflito:

Existem vantagens óbvias tanto para as partes quanto para o sistema jurídico, se o
litígio é resolvido sem necessidade de julgamento. A sobrecarga dos tribunais e as
despesas excessivamente altas com os litígios podem tornar particularmente
benéficas para as partes as soluções rápidas e mediadas (...). É significativo que um
processo dirigido para a conciliação- ao contrário do processo judicial, que
geralmente declara uma parte ‘vencedora’ e a outra ‘vencida’ - ofereça a
possibilidade de que a causas mais profundas de uni litígio sejam examinadas e
restaurado um relacionamento complexo e prolongado.
À medida que a conciliação cresceu em importância, os métodos e estilos de
conciliação tornaram-se tema de estudos mais acurados. Já há indicadores acerca dos
tipos de comportamento por parte dos conciliadores que se prestam melhor a obter a
resolução efetiva dos conflitos.51

2.2 DA CRISE DO JUDICIÁRIO: A SOBRECARGA DE PROCESSOS

É cediço que o Poder Judiciário regulou, implementou e incentivou a
institucionalização da mediação e conciliação no âmbito judicial. Há um direcionamento da
49 CABRAL, Marcelo Malízia. Os meios alternativos de resolução de conflitos: instrumentos de ampliação
do acesso à justiça e de racionalização do acesso aos tribunais. Revista do Ministério Público do RS, Porto
Alegre, n. 73, jan. 2013 – abr. 2013.
50 CABRAL, Marcelo Malízia. Os meios alternativos de resolução de conflitos: instrumentos de ampliação
do acesso à justiça e de racionalização do acesso aos tribunais. Revista do Ministério Público do RS, Porto
Alegre, n. 73, jan. 2013 – abr. 2013.
51 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Acesso à justiça. Sergio Antonio
Fabris Editor. 1988, reimpressão, p. 76-78.
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solução do conflito para os meios autocompositivos (seja antes ou depois do processo), onde
tais métodos são amplamente difundidos e protagonizados pelo próprio Judiciário, que apoiaos. Todavia, os caminhos não estão traçados definitivamente e a sobrecarga de processos vem
ocasionando perda de credibilidade e consequente diminuição no desempenho do Poder
Judiciário52.
A “crise do judiciário” é chamada de “praga” pelo renomado Promotor de Justiça e
processualista Humberto Dalla, que faz uma breve crítica à morosidade deste:
A crise das instituições, especialmente do Judiciário, é a praga do Estado
contemporâneo.
A obstrução das vias de acesso à justiça, problema cada vez mais crescente nos
países da América Latina e na Europa, promove um distanciamento cada vez maior
entre o Poder Judiciário e a população.
Em diferentes países, a crise do Estado-jurisdição se fortalece com uma instituição
burocrática e lenta, desacreditada pelo povo e que representa na verdade um convite
a demanda, potencializando os conflitos.
Verdade que a composição justa dos conflitos vem se tornando cada vez mais
complexa, pois além do crescente demandismo representado pelas lides individuais,
cuja solução se resume a resolver a pendência na dicotomia vencedor-vencido, a
crise na prestação jurisdicional se mostra mais evidente na solução dos
megaconflitos que hoje se expandem pela sociedade massificada e competitiva,
mostrando-se a solução adjudicada não raro, deficiente. 53

Neste ínterim, o desembargador Kazuo Watanabe pontua que tal situação decorre da
grande conflituosidade que a economia de massa traz, somada a ausência de tratamento
adequado para as políticas públicas que tratam dos litígios. Ainda conforme o renomado
jurista, a utilização dos meios alternativos de solução de conflitos são fruto do esforço do
Conselho Nacional de Justiça e dos Tribunais de Justiça para implementar a política pública
tão necessária no cenário jurídico:

Essa situação é decorrente, em grande parte, das transformações por que vem
passando a sociedade brasileira, de intensa conflituosidade decorrente de inúmeros
fatores, um dos quais é a economia de massa. Alguns desses conflitos são levados ao
Judiciário em sua configuração molecular, por meio de ações coletivas, mas a grande
maioria é judicializada individualmente, com geração, em relação a certos tipos de
conflitos, do fenômeno de processos repetitivos, que vem provocando a sobrecarga
de serviços no Judiciário.

52 GABBAY, Daniela Monteiro. Mediação & Judiciário: condições necessárias para a institucionalização
dos meios autocompositivos de solução de conflitos. Tese (Doutorado em Direito), Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo. São Paulo: USP, 2011.
53 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de; PAUMGARTTEN, Michele Pedrosa. A experiência ítalo-brasileira
no uso da mediação em resposta à crise do monopólio estatal de solução de conflitos e a garantia do acesso à
justiça. Revista Eletrônica de Direito Processual – REDP. Periódico da Pós-Graduação Stricto Sensu em
Direito Processual da UERJ, Rio de Janeiro, Volume VIII, jul/dez 2011, p. 444. Disponível em
<file:///C:/Users/USER/Downloads/20829-67315-1-PB.pdf>. Acesso em 13 jun. 2017.
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É decorrente a crise mencionada, também, da falta de uma política pública de
tratamento adequado dos conflitos de interesses que ocorrem na sociedade. Afora os
esforços que vem sendo adotados pelo Conselho Nacional de Justiça, pelos
Tribunais de Justiça de grande maioria dos Estados da Federação Brasileira e pelos
Tribunais Regionais Federais, no sentido da utilização dos chamados Meios
Alternativos de Solução de Conflitos, em especial da conciliação e da mediação,
não há uma política nacional abrangente, de observância obrigatória por todo o
Judiciário Nacional, de tratamento adequado dos conflitos de interesses. 54

Ademais, o ilustre desembargador vai além e faz uma dura crítica à cultura enraizada
no Brasil: “a cultura da sentença” aumenta demasiadamente o número de recursos, o que
congestiona todas as instâncias do Judiciário:

O mecanismo predominantemente utilizado pelo nosso Judiciário é o da solução
adjudicada dos conflitos, que se dá por meio de sentença do juiz. E a predominância
desse critério vem gerando a chamada "cultura da sentença", que traz como
consequência o aumento cada vez maior da quantidade de recursos, o que explica o
congestionamento não somente das instâncias ordinárias, como também dos
Tribunais Superiores e até mesmo da Suprema Corte. Mais do que isso, vem
aumentando também a quantidade de execuções judiciais, que sabidamente é morosa
e ineficaz, e constitui o calcanhar de Aquiles da Justiça.55

É patente no meio jurídico a preocupação com a morosidade do Judiciário em
detrimento da institucionalização dos meios consensuais de resolução de conflitos.
A adoção dos mecanismos alternativos de solução das controvérsias não pode ser regulada
simplesmente pela economia processual e pela maximização da prestação jurisdicional; tais
meios devem auxiliar o Poder Judiciário na busca pacífica pelo consenso na pretensão
resistida, buscando ajudar a desafogar o Judiciário. Neste sentido, Ada Pellegrini Grinover
atribui mais de uma causa à morosidade:

A morosidade dos processos, seu custo, a burocratização na gestão dos processos,
certa complicação procedimental; a mentalidade do juiz que nem sempre lança mão
dos poderes que os códigos lhe atribuem; a falta de informação e de orientação para
os detentores dos interesses em conflito; as deficiências do patrocínio gratuito, tudo
leva à obstrução das vias de acesso à Justiça e ao distanciamento entre o Judiciário e
seus usuários. O que não acarreta apenas o descrédito na magistratura e nos demais
operadores do Direito, mas tem como preocupante consequência a de incentivar a
litigiosidade latente, que frequentemente explode em conflitos sociais. (…) Por
outro lado, o elevado grau de litigiosidade, próprio da sociedade moderna, e os
esforços rumo à universalidade da jurisdição constituem elementos que acarretam a
excessiva sobrecarga de juízes e tribunais. E a solução não consiste exclusivamente
no aumento do número de magistrados, pois quanto mais fácil for o acesso à Justiça,

54 WATANABE, Kazuo. Política Pública do Poder Judiciário Nacional para Tratamento Adequado dos Conflitos
de Interesses. Revista de Processo (RePro). São Paulo: Ano 36, n. 195, maio/2011, p. 02.
55 WATANABE, Kazuo. Política Pública do Poder Judiciário Nacional para Tratamento Adequado dos Conflitos
de Interesses. Revista de Processo (RePro). São Paulo: Ano 36, n. 195, maio/2011, p. 03.
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quanto mais ampla a universalidade da jurisdição, maior será o número de
processos, formando uma verdadeira bola de neve.56

O processualista Humberto Dalla também atribui mais de uma causa a morosidade do
Judiciário e cita as reiteradas alterações na lei processual, as contradições que surgem entre os
operadores do direito, a falta de recursos (pessoal e material) e a grande resistência que
(ainda) existe à implementação dos meios consensuais de resolução de conflitos como fatores
determinantes na influência do cenário atual do Judiciário:

E cada vez mais se inova a legislação processual e mais controvérsias entre os
operadores jurídicos surgem, retardando o trâmite dos processos acumulados nos
Tribunais, que associado à falta de recursos humanos e materiais, a cultura
judiciarista que resiste aos meios alternativos de resolução de conflitos, e a
ineficiência das instâncias administrativas em equacionar os conflitos que surgem
em nossa sociedade, fazendo com que eles acabem judicializados, criam o ambiente
propício para a crise que se avista, motivando um incremento na litigiosidade sem
que o Estado tenha condições para atendê-la, ou tentando fazê-lo, responde a
destempo ou de forma inconsistente
Por tudo isso, é que tem se diagnosticado a inaptidão do Judiciário para recepcionar
e resolver eficazmente as lides, que depassam a crise estritamente jurídica e vão
além do interesse egoístico dos sujeitos indivíduos; a litigância judicial assume um
horizonte retrospectivo, versando sobre eventos passados, muitas vezes instável e
contraditória que culmina com uma explosão de litigiosidade. 57

O monopólio exercido pelo Poder Judiciário não deve ser a única alternativa para
resolver os litígios, pois a idealização da democracia exige que o cidadão possa escolher
outros mecanismos que sejam válidos, para que desta forma se atenda aos anseios da
sociedade58. O Poder Judiciário é lento e tecnicamente incapaz de resolver as demandas
emergentes na sociedade brasileira e conforme o Ministro Cezar Peluso, em sua cerimônia de
posse como Presidente do Supremo Tribunal Federal, são necessárias medidas que
incorporem os meios alternativos de resolução de conflitos:

Ora, as rápidas transformações por que vem passando, sobretudo nas últimas
décadas, a sociedade brasileira, tem agravado e quadro lastimável, em virtude da
simultânea e natural expansão da conflituosidade de interesses que, desaguando no
Poder Judiciário, o confronta com sobrecarga insuportável de processos, em todas as
latitudes do seu aparato burocrático. E uma das causas proeminentes desse
56 GRINOVER, Ada Pellegrini. Fundamentos da Justiça Conciliativa. Revista da Escola Nacional de
Magistratura. v. 2, n. 5, abr. 2008, p. 02.
57 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de; PAUMGARTTEN, Michele Pedrosa. A experiência ítalo-brasileira
no uso da mediação em resposta à crise do monopólio estatal de solução de conflitos e a garantia do acesso à
justiça. Revista Eletrônica de Direito Processual – REDP. Periódico da Pós-Graduação Stricto Sensu em
Direito Processual da UERJ, Rio de Janeiro, Volume VIII, jul/dez 2011, p. 445. Disponível em
<file:///C:/Users/USER/Downloads/20829-67315-1-PB.pdf>. Acesso em 13 jun. 2017.
58 TRISTÃO, Ivan Martins. O acesso à justiça como direito fundamental e a construção da democracia
pelos meios alternativos de solução de conflitos. SCIENTIA IURIS, Londrina, v. 13, p. 47-64, nov. 2009.
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fenômeno está, como bem acentua o Des. Kazuo Watanabe, na falta de uma política
pública menos ortodoxa do Poder Judiciário em relação ao tratamento dos conflitos
de interesses.
O mecanismo judicial, hoje disponível para dar-lhes resposta, é a velha solução
adjudicada, que se dá mediante produção de sentenças e, em cujo seio, sob influxo
de uma arraigada cultura de dilação, proliferam os recursos inúteis e as execuções
extremamente morosas e, não raro, ineficazes. É tempo, pois, de, sem prejuízo
doutras medidas, incorporar ao sistema os chamados meios alternativos de resolução
de conflitos, que, como instrumental próprio, sob rigorosa disciplina, direção e
controle do Poder Judiciário, sejam oferecidos aos cidadãos como mecanismos
facultativos de exercício da função constitucional de resolver conflitos. Noutras
palavras, é preciso institucionalizar, no plano nacional, esses meios como remédios
jurisdicionais facultativos, postos alternativamente à disposição dos jurisdicionados,
e de cuja adoção o desafogo dos órgãos judicantes e a maior celeridade dos
processos, que já serão avanços muito por festejar, representarão mero subproduto
de uma transformação social ainda mais importante, a qual está na mudança de
mentalidade em decorrência da participação decisiva das próprias partes na
construção de resultado que, pacificando, satisfaça seus interesses. 59

Neste diapasão, ao acionar o Judiciário, o jurisdicionando presencia um efeito oposto
ao anteriormente imaginado: o processo que deveria impelir as partes a cumprir a obrigação
avençada acaba sendo postergado ante a morosidade que acomete o Judiciário. O preceito que
o reveste traz consigo a conjectura de que as partes devem sucumbir à demora e
consequentemente ter sua situação retardada. É necessário facilitar, incentivar e mudar a
“cultura da sentença” para que o acesso à justiça seja algo que realmente atinja seu
propósito60.
Atualmente, o maior problema é o desenrolar do acesso à justiça, uma vez que o mero
acesso é fácil. É inevitável tornar proficiente a solução rápida dos litígios aliada ao
cumprimento imediato das obrigações, aprimorando-se inclusive a prestação jurisdicional
tarda61. O juiz Fernando da Fonseca Gajardoni inclusive faz uma breve e pormenorizada
crítica à realidade do judiciário brasileiro:

Todos sabemos que o processo é lento e os procedimentos são demasiadamente
complexos, sem falarmos do, no mínimo, exagerado sistema recursal e impugnativo
nacional. Somemos a isso o excesso de demandas, fruto da conscientização da
necessidade de defenderem seus direitos que alhures eram relegados a um segundo
plano, e o pequeno número de magistrados em atividade, reflexo da precária
qualidade de ensino das faculdades de direito nacionais, dos baixos vencimentos
oferecidos aos aspirantes ao cargo, do movimento político de desestabilização da
classe e da grave crise orçamentária pela qual passa o Poder Público, e temos o

59 WATANABE, Kazuo. Política Pública do Poder Judiciário Nacional para Tratamento Adequado dos
Conflitos de Interesses. Revista de Processo (RePro). São Paulo: Ano 36, n. 195, maio/2011, p. 11.
60 WAMBIER, Tereza Arruda. Reforma do Judiciário – O direito à razoável duração do processo e a
experiência italiana. São Paulo: RT, 2005, p. 142.
61 WAMBIER, Tereza Arruda. Reforma do Judiciário – O direito à razoável duração do processo e a
experiência italiana. São Paulo: RT, 2005, p. 142.
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quadro completo do que convencionalmente tem-se denominado crise do
Judiciário.62

A ineficácia do aparelhamento do Estado é uma das bases da morosidade, mostrandose notório fatos como a insuficiência de recursos, a má aplicação destes na construção de
novos fóruns e, sobretudo, na contratação de pessoal especializado como óbices ao panorama
atual do Judiciário. Há indícios de que o problema é mais abrangente que o mero descrédito
da justiça brasileira; de nada adiantará mais reformas se não houver atitudes por parte dos
particulares e do Estado, para que alcancem, cooperem e busquem que o processo seja
realmente um instrumento garantidor de justiça63. Nesta lógica, o respeitável jurista José
Joaquim Calmon de Passos:

Distorção não menos grave, outrossim, foi a de se ter colocado como objetivo a
alcançar com as reformas preconizadas apenas uma solução, fosse qual fosse, para o
problema do sufoco em que vive o Poder Judiciário, dado o inadequado,
antidemocrático e burocratizante modelo de sua institucionalização constitucional. A
pergunta que deveria ser feita - quais as causas reais dessa crise - jamais foi
formulada. Apenas se indagava - o que fazer para nos libertarmos da pletora de
feitos e de recursos que nos sufoca? E a resposta foi dada pela palavra mágica
‘instrumentalidade’, a que se casaram outras palavras mágicas - "celeridade,"
‘efetividade’’, ‘deformalização’ etc. E assim, de palavra mágica em palavra mágica,
ingressamos num processo de produção do direito que corre o risco de se tornar pura
prestidigitação. Não nos esqueçamos, entretanto, que todo espetáculo de mágica tem
um tempo de duração e de desencantamento.64

Insta salientar, nesse contexto, o princípio constitucional da duração razoável do
processo, consagrado no Novo Código de Processo Civil, ao afirmar em seu artigo 4º que “as
partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a
atividade satisfativa”.
A Constituição Federal, no inciso LXXVIII, do art. 5° também dispõe tal princípio: “A
todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e
meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Porém, não é o que vem ocorrendo na
prática: a celeridade processual e a duração razoável do processo esbarram na sobrecarga do
judiciário, na complexidade do processo e na protelação das partes. Como bem assevera
Mauro Schiavi:
62 GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Técnicas de Aceleração do Processo. São Paulo: Editora Lemos &
Cruz, 2003, p. 78.
63 MARINHO, Luiz Felipe de Oliveira. Morosidade do Judiciário: problemas e possíveis soluções. Escola da
Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2009.
64 PASSOS, J. J. Calmon de. Instrumentalidade do processo e devido processo legal. Jus Navigandi, Teresina,
ano 6, n. 58, ago. 2002. Disponível em: <http://www.direitopublico.com.br/pdf_seguro/REVISTA-DIALOGOJURIDICO-01-2001-J-J-CALMON-PASSOS.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2017.
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[...] o princípio da duração razoável deve estar em harmonia outros princípios
constitucionais, também fundamentais, com os do contraditório, acesso à justiça,
efetividade, e justiça do procedimento, buscando uma decisão justa e razoável do
conflito. Por isso, a duração razoável do processo não pode ser justificativa para se
encurtar o rito processual ou para que sejam indeferidas diligências probatórias
pertinentes ao deslinde do feito. Na verdade, o que se busca, segundo a doutrina, é
um processo sem dilações indevidas, ou seja, que observe o contraditório, ampla
defesa e o devido processo legal, mas que prime pela celeridade do procedimento,
diminua a burocracia processual, elimine as diligências inúteis e esteja cada vez
mais acessível ao cidadão.65

O magistrado, contudo, não generaliza ao falar sobre o princípio e destaca o que deve
ser observado dada a peculiaridade dos casos:

A duração razoável do processo, obrigatoriamente, deve observar: a) complexidade
da causa: conforme a complexidade das demandas, a tramitação processual é mais
longa, exigindo instrução mais detalhada, discussão de teses jurídicas e maior
ponderação do órgão julgador. Por isso, os processos mais complexos, naturalmente
têm tramitação e tempo mais dilatado para solução do que causas mais simples; b)
estrutura e quantidade de processos em cada Unidade Judiciária: Estima-se,
atualmente, que existem aproximadamente 90 milhões de processos no Judiciário
Brasileiro. Nos grandes centros urbanos, não há estrutura adequada para dar vazão a
essa demanda. Além disso, para toda demanda há um procedimento que deve ser
seguido na Lei Processual, a fim de que o processo possa ser justo e democrático. A
tramitação e a decisão do processo envolvem todo um trabalho quase artesanal, tanto
dos advogados como do Juiz da causa. A estrutura do Judiciário Brasileiro não é
adequada para absolver todas as demandas que chegam e crescem a cada dia. Faltam
prédios adequados, juízes, funcionários. Por isso, a melhoria da estrutura,
principalmente o aumento do quadro funcional é medida de urgência. c)
comportamento das partes no Processo: O comportamento das partes no processo é
fundamental para a solução rápida do conflito. Quanto à colaboração das partes,
principalmente honestidade e boa-fé nas alegações, nos pedidos, e nas teses
defensivas, produção das provas, o processo se resolve com maior brevidade e a
decisão, potencialmente, revelará, maior justiça e realidade. 66

Uma das soluções elogiadas pelo Juiz é a conciliação e a mediação, incentivadas pelo
novo Código de Processo Civil a buscar a resolução consensual do litígio aliada a celeridade
processual. Nas palavras de Schiavi, “neste aspecto, merece muitos aplausos o artigo 165 do
CPC67 que impulsiona a criação de órgão de mediação e conciliação dos conflitos dentro do
65 SCHIAVI, Mauro. O novo código de processo civil e o princípio da duração razoável do processo.
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AO_RAZOAVEL_DO_PROCESSO_-_Mauro.pdf> Acesso em: 10 jun. 2017.
66 SCHIAVI, Mauro. O novo código de processo civil e o princípio da duração razoável do processo.
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próprio Judiciário”68. Nesta linha de raciocínio, Humberto Dalla compactua com o mesmo
pensamento e trata a busca pela autocomposição como uma opção para que o jurisdicionando
se desprenda dos riscos de um processo lento, dispendioso e inócuo:

Surge então com expectativa a adoção de métodos alternativos endo ou para
processuais para a solução das demandas, como antídoto contra a crise jurisdicional,
que não deve cingir-se apenas a descongestionar os Tribunais ou promover a cura
para um litígio, mas deve sim buscar a sua solução plena, duradoura e de forma
pacífica, não violenta, buscando a solução de conflito em conjunto, amenizando-se a
dependência social da jurisdição, no molde desenhado pelo Direito Fraterno.
Mas cabe ressaltar desde já, que a busca pela autocomposição do conflito deve ser
uma opção, pois quando o cidadão busca refúgio no meio alternativo não por livre
escolha, mas para se livrar dos riscos de um processo judicial lento, ineficaz e
oneroso, certo é que o as bases do acesso à justiça encontram-se ameaçadas.69

É evidente que a duração do processo é uma apreensão mundial, sendo inimaginável
que a burocracia, o formalismo e a falta de estrutura mantenham o Poder Judiciário obsoleto e
inócuo. Não é crível que um processo tenha a duração maior do que a necessária para
assegurar a justa decisão70. Neste sentido, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo
Lewandowski, defende a mediação e a conciliação como medidas para desafogar o Judiciário
e consequentemente assegurar a razoável duração do processo:

O caminho que se abre para desatar esse verdadeiro nó górdio da litigiosidade
crescente é o encaminhamento de soluções processuais, organizacionais, gerenciais
inovadoras, abrangentes, concatenadas que ultrapassem a visão tradicional, ortodoxa
que se cultiva da prestação jurisdicional.
Dentre as práticas inovadoras a que temos dedicado especial atenção, destacam-se
os esforços empreendidos nas soluções consensuais dos conflitos. Nesse caso,
também se está diante de uma relevante mudança cultural, pois ao se evitar a

§ 1º A composição e a organização dos centros serão definidas pelo respectivo tribunal, observadas as normas do
Conselho Nacional de Justiça.
§ 2º O conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes,
poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou
intimidação para que as partes conciliem.
§ 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”.
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judicialização desnecessária dos litígios, sobretudo quando envolvem direitos
disponíveis ou de natureza patrimonial, contribui para tão necessária pacificação da
sociedade, incentivando-a a resolver seus próprios problemas, sem simplesmente
transferi-los para o Estado, de maneira consentânea com a democracia participativa
instituída pela Constituição cidadã. Temos que sair de uma cultura de litigiosidade e
ir para uma cultura de pacificação. E isso será feito pela promoção de meios
alternativos de solução de controvérsias, como a conciliação, a mediação e a
arbitragem.71

O ilustre ministro, em sua cerimônia de posse como presidente do Supremo Tribunal
Federal, no dia 31 de julho de 2014, destacou o sonho de ver um Judiciário forte e prestigiado,
ressaltando a necessidade de oferecer uma prestação jurisdicional célere e que estimule a
conciliação e a mediação, pois a justiça que tarda é falha:

[...] o Judiciário confinado, desde o século XVIII, à função de simples bouche de la
loi, ou seja, ao papel de mero intérprete mecânico das leis, foi pouco a pouco
compelido a potencializar ao máximo sua atividade hermenêutica de maneira a dar
concreção aos direitos fundamentais, compreendidos em suas várias gerações.
Ocorre que, assegurar a fruição desses direitos, hoje, de forma eficaz, significa
oferecer uma prestação jurisdicional célere, pois, como há muito se sabe, justiça que
tarda é justiça que falha. Entre nós, inclusive, incluiu-se, recentemente, na atual
Constituição um novo direito do cidadão: o direito à “razoável duração do
processo”.
Procuraremos, igualmente, estimular formas alternativas de solução de conflitos,
compartilhando, na medida do possível, com a própria sociedade, a responsabilidade
pela recomposição da ordem jurídica rompida, que, afinal, é de todos os seus
integrantes. Referimo-nos à intensificação do uso da conciliação, da mediação e da
arbitragem, procedimentos que se mostram particularmente apropriados para a
resolução de litígios que envolvam direitos disponíveis, empregáveis, com
vantagem, no âmbito extrajudicial.72

Neste plano, é medida de responsabilidade do Estado promover e incentivar a
pacificação dos conflitos pelos métodos consensuais de solução de conflitos para desafogar a
via judicial. É fundamental uma posição estatal ativa para combater o problema, a começar
pela ampliação do Poder Judiciário, restrito em recursos (seja pessoal ou material), se
comparado ao público que atende, sendo, como já mencionado, uma das causas da
morosidade de seu funcionamento.

71 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. Encontro do Judiciário:
Lewandowski defende criatividade para assegurar razoável duração do processo. Portal do Judiciário. 24
nov. 2015. Disponível em: <http://www.tjrn.jus.br/index.php/comunicacao/noticias/9763-encontro-do-judiciariolewandowski-defende-criatividade-para-assegurar-razoavel-duracao-do-processo>. Acesso em: 11 jun. 2017.
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3. DA EFETIVIDADE DOS MEIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE
CONFLITOS

3.1 DA NORMATIZAÇÃO JURÍDICA DOS MEIOS CONSENSUAIS

Mesmo sendo evidente a morosidade do Judiciário, este estabeleceu uma política
pública de tratamento adequado dos conflitos de interesse, tendo por objetivo principal a
solução destes através da participação decisiva das partes na busca pelo resultado razoável
para ambas, funcionando como um filtro de demanda judicial, que assegura o acesso à ordem
jurídica justa e consequentemente à redução do volume de demandas no Judiciário. Neste
contexto, os meios consensuais de resolução de conflitos foram normatizados através da
Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça; da Lei 13.140/2015 (Lei de Mediação)
e institucionalizadas pela reforma do Novo Código de Processo Civil.
A Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça foi publicada em 29 de novembro
de 2010 e dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de
interesses no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências.
A Resolução considera que a mediação e a conciliação são instrumentos eficazes de
pacificação social, prevenção e solução de litígios. Trata também sobre a ampliação do acesso
à justiça e da pacificação do conflito por meio de tais métodos consensuais, e que sua
apropriada disciplina em programas já implementados no país tem reduzido a excessiva
judicialização dos conflitos de interesses, além da quantidade de recursos e de execução de
sentenças, sendo imprescindível estimular, apoiar e difundir o aprimoramento e a
sistematização das práticas já adotadas pelos tribunais73.
Segundo entendimento da Juíza Morgana Richa, uma das representantes da Justiça do
Trabalho no Conselho Nacional de Justiça, a conciliação é uma das formas de se garantir o
funcionamento do Judiciário:

A Resolução conseguiu o efeito de ser um normativo nacional, com diretrizes,
concepções estruturais e modelos para se colocar em funcionamento, mas preservou
as peculiaridades e as especificidades do sistema. Prevaleceu no CNJ a ideia de que
a Semana Nacional de Conciliação não pode ser extinta. É impressionante a força
73 TRENTIN, Taise Rabelo Dutra; TRENTIN, Sandro Seixas. A mediação e a conciliação previstas no Novo
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que demonstra o Poder Judiciário ao trabalhar de forma uníssona. Estamos em um
momento feliz e apto de construção e de modificação. 74

Percebe-se, desta forma, a importância do Poder Judiciário em determinar uma política
pública nacional de tratamento adequado dos conflitos, uma vez que o sistema judiciário não
consegue abarcar muitos problemas que surgem na sociedade. Deve-se buscar os meios
consensuais de solução dos conflitos, tais como a mediação e a conciliação, que mostrar-se-ão
bastante eficientes, permitindo aos cidadãos o acesso à justiça.
Porém, apesar dos esforços adotados na utilização dos meios consensuais de solução
de conflitos e mesmo com a Resolução do CNJ, não existia uma política nacional abrangente
de tratamento adequado dos conflitos de interesses por parte dos Tribunais de Justiça da
grande maioria dos Estados brasileiros. Em especial a conciliação e a mediação não recebiam
devida atenção e importância apesar do incentivo do Judiciário75.
Restou evidente que ao se adotar uma política proporcionadora de solução consensual
dos conflitos aos jurisdicionados, o Judiciário brasileiro estaria adotando um importante filtro
da litigiosidade, assegurando o acesso à ordem jurídica justa e atuando de modo eficaz na
redução da quantidade de conflitos a serem ajuizados e conflitos judicializados, além de
reduzir, também, o número de sentenças, recursos e execuções judiciais. Neste sentido,
Humberto Dalla:

Com o passar do tempo, espera-se que ocorra o amadurecimento da sociedade, no
sentido de que passe a ter um papel mais ativo na procura de soluções e no
gerenciamento dos conflitos, abandonando a atual postura de recorrer sempre e de
forma automática ao Judiciário, uma vez que a regra ainda é o litígio, ou seja, buscar
a Jurisdição antes mesmo de tentar dialogar com a parte contrária ou mesmo
considerar a hipótese de recorrer a um meio alternativo para a solução daquele
conflito.76

No que tange as políticas públicas de tratamento adequado dos conflitos, insta
salientar a opinião de Kazuo Watanabe:

74 RICHA, Morgana. Fórum de Juizados Especiais do Estado de São Paulo. Disponível em:
<http://www.jusbrasil.com.br/noticias/2611447/magistrados-de-todo-o-estado-participam-doiv-fojesp> Acesso
em: 24 maio 2017.
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Semelhante política pública deverá estabelecer, dentre outras coisas: a)
obrigatoriedade de implementação da mediação e da conciliação por todos os
tribunais do país; b) disciplina mínima para a atividade dos
mediadores/conciliadores, como critérios de capacitação, treinamento e atualização
permanente, com carga horária mínima dos cursos de capacitação e treinamento; c)
confidencialidade, imparcialidade e princípios éticos no exercício da função dos
mediadores/conciliadores;
d)
remuneração
do
trabalho
dos
mediadores/conciliadores; e) estratégias para geração da nova mentalidade e da
cultura da pacificação, inclusive com criação pelas faculdades de direito em meios
alternativos de resolução de conflitos, em especial a mediação e a conciliação; f)
controle Judiciário, ainda que indireto e a distância dos serviços extrajudiciais de
mediação/conciliação.77

Neste diapasão, o Estado buscou soluções para adotar tal política: além de incentivar a
abolição de uma cultura jurídica “conflitual”, desenvolveu novos hábitos, caracterizados pela
disseminação da resolução consensual como meio principal de obtenção da pacificação social.
Como meios de solucionar esse problema, o Estado passou a buscar soluções para essa crise,
como o fortalecimento da Resolução 125 do CNJ no âmbito do Poder Judiciário através da
regulamentação do instituto da mediação, com Lei n. 13.140/15, e da reforma do Código de
Processo Civil pela Lei n. 13.105/15 no âmbito do Poder Legislativo.78
A lei de Mediação e Conciliação, Lei 13.140 de 2015 foi sancionada em 26 de junho e
estabeleceu o marco legal da mediação (gênero) como solução de controvérsias no âmbito
judicial. Gênero porque a lei foi omissa ao definir a conciliação em seu artigo 1º; apenas
definiu a mediação:
Art. 1o Esta Lei dispõe sobre a mediação como meio de solução de controvérsias
entre particulares e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração
pública.
Parágrafo único. Considera-se mediação a atividade técnica exercida por terceiro
imparcial sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e
estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. 79

Nas palavras de Paulo Afonso Vaz, desembargador federal do TRF-4, a lei falhou ao
não diferenciar a conciliação:
77 WATANABE, Kazuo. Política Pública do Poder Judiciário Nacional para Tratamento Adequado dos
Conflitos de Interesses. In: RICHA, Morgana de Almeida; PELUSO, Antonio Cezar (coords.). Conciliação e
Mediação: estruturação da política judiciária nacional. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 5.
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A definição está correta, mas a falha fica por conta de olvidar a conciliação, instituto
diverso, cujo significado não se enquadra exatamente no conceito legal de mediação.
Deve-se, aqui, tomar a mediação como um gênero de solução autocompositiva, no
qual se enquadra a conciliação, tipologia com características próprias, mas que foi
exorcizada pela lei, feita por quem não conhece a realidade da Justiça Federal, onde
não se faz mediação no sentido estrito da palavra. Foi mais feliz o novo Código de
Processo Civil (CPC), que, com rigor técnico invejável, aludiu sempre à conciliação
e à mediação coadunando-se, assim, com o senso comum teórico e prático dos
juristas.80

Porém, conforme o mesmo desembargador, a lei foi de suma importância para se
garantir a nova cultura já mencionada, qual seja, da resolução consensual como meio principal
de obtenção da pacificação social:

A primeira observação vai no sentido da importância de se estabelecer um marco
regulatório para a mediação e a conciliação judicial e extrajudicial, enquanto
movimento global que se converge para uma revolução paradigmática na forma de
solucionar os conflitos sociais. Trata-se de uma nova cultura cujo pressuposto é o
deslocamento da justiça estatal para a autocomposição. Outra chance, diante do
insucesso da aposta no Estado como única e soberana instância, para o resgate da
autonomia de pessoas físicas e jurídicas na solução dos seus conflitos e um remédio
para a crise de funcionamento do aparato judicial.81

Neste sentido, Diogo Assumpção Rezende de Almeida considera importante tal
normatização para o ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que o Estado não deve ser
sempre o maior e único solucionador de conflitos. Ademais, ressalta que os métodos
consensuais são essenciais porque são buscados de forma paralela ao Judiciário, sendo opção
de celeridade processual:

Essa alteração no ordenamento advém principalmente para consolidar uma
desconstrução na ideia de exclusividade estatal para a resolução de conflitos,
aplicando os valores dos métodos alternativos consensuais e não adversariais, que
focam na qualidade da resolução do conflito, através do envolvimento das partes no
procedimento.
Diante da atual situação judiciária se faz essencial buscar um sistema paralelo à
tradicional justiça para a resolução de conflitos, porém, a respeito disso, é necessário
ter certa atenção, uma vez que este método deve ser buscado como opção e não
apenas como forma de celeridade processual, sob pena de comprometê-lo, devendo
os sujeitos restarem cientes dos pontos positivos e negativos de cada forma
resolutiva.
A resolução dos conflitos por meio da negociação, mediação, arbitragem e outros
métodos do mesmo jaez é defendida como uma boa alternativa, por ser capaz de
80 VAZ, Paulo Afonso Brum. Lei de Mediação e Conciliação tem pontos positivos e algumas falhas.
Disponível
em:
<http://www.conjur.com.br/2015-jul-03/paul-vaz-lei-mediacao-pontos-positivos-algumasfalhas#top> Acesso em: 24 maio 2017.
81 VAZ, Paulo Afonso Brum. Lei de Mediação e Conciliação tem pontos positivos e algumas falhas.
Disponível
em:
<http://www.conjur.com.br/2015-jul-03/paul-vaz-lei-mediacao-pontos-positivos-algumasfalhas#top>. Acesso em 24 maio 2017.
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alijar os tribunais da excessiva carga que lhes é imposta, tornando-se uma estratégia
governamental fundamental para garantir que as disputas sejam resolvidas de modo
mais justo, rápido e eficiente, sem a necessidade de submissão às etapas de um
processo judicial.82

A Lei de Mediação (Lei nº 13.140/2015), juntamente com a Resolução 125 do CNJ,
tem alcançado sucesso também ao conferir uma busca do cidadão por justiça perante o
Judiciário de forma mais positiva. Há uma alteração da perspectiva: antes, era considerado
mais desconfortável ou até desagradável resolver as lides no Judiciário. Agora, começa-se
lentamente a alterar para uma visão da sociedade de que os tribunais podem e devem ser
vistos como centros de soluções efetivas de disputas, onde o jurisdicionado se dirige para ter
amparo na resolução de seus conflitos de interesses83.
Desta forma, há uma expectativa de que paulatinamente os tribunais incentivem tais
práticas, ao implementar Núcleos84 de mediação e conciliação cada vez mais operantes, com
um número cada vez maior de conciliadores e mediadores de excelência.
Pode-se afirmar que já houve uma expressiva mudança nos tribunais, mesmo que seja
na forma de pensar e encarar a autocomposição como efetiva, graças ao progressivo número
de magistrados que verdadeiramente acreditam que tais práticas são a principal política
pública do judiciário para a solução de lides85.
Para corroborar, incentivar e normatizar ainda mais tais meios consensuais de solução
de conflitos, veio o Novo Código de Processo Civil, que estimulou e estabeleceu como regra a
audiência de conciliação e mediação. O código instituiu tais métodos como pilares de um
novo modelo do processo civil brasileiro. É o que ensina e defende o juiz de direito André
Gomma de Azevedo:

O legislador, tanto na Lei de Mediação como no NCPC, prestigiou a proposta de
consensualização do Poder Judiciário preconizada com o Movimento pela
Conciliação e especialmente pela Res. 125/10. Todavia, nota-se que o legislador
avançou estabelecendo a regra de encaminhamento à conciliação ou à mediação no
art. 334 do NCPC, indicando que se a petição inicial preencher os requisitos

82 ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de; PANTOJA, Fernanda Medina; PELAJO, Samantha (cor.). A
Mediação no Novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 154.
83 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Azevedo, André Gomma de (Org.). Manual de Mediação Judicial.
6ª Edição. Brasília/DF: CNJ, 2016, p. 44.
84 O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC) foi criado pela
Resolução nº 23/2011 do Egrégio Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em atenção
ao disposto na Resolução CNJ nº. 125 de 2010, que institui a Política Judiciária Nacional de tratamento dos
conflitos de interesses, com foco nos denominados meios consensuais, que incentivam a autocomposição de
litígios e a pacificação social. Disponível em <http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/mediacao/estruturaadministrativa>. Acesso em 25/05/2017
85 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Azevedo, André Gomma de Azevedo (Org.). Manual de Mediação
Judicial. 6ª Edição. Brasília/DF: CNJ, 2016, p. 44.
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essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará
audiência de conciliação ou de mediação. O estímulo pretendido foi tão enfático que
o § 4º do mesmo artigo estabelece que a audiência não será realizada apenas se
ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição
consensual ou quando não se admitir a autocomposição. Ademais, o § 8º desse
mesmo artigo estabelece também que o não comparecimento injustificado do autor
ou do réu à audiência de conciliação deve ser considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e deve ser sancionado com multa de até dois por cento da
vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União
ou do Estado.
Assim, de um lado, o legislador cumpriu, ao menos em boa parte, o seu dever ao
enfatizar a importância dos meios consensuais no sistema processual. 86

O Magistrado vai além e reputa interessante e conexa a concordância do Judiciário em
estabelecer a autocomposição como um dos métodos de Política Pública de resolução
apropriada de disputas, onde o próprio Código de Processo Civil, em determinados artigos,
estimula tal fato:

A Política Pública de resolução apropriada de disputas conduzida pelo Conselho
Nacional de Justiça, tem refletido um movimento de consensualização do Poder
Judiciário uma vez que passa a estabelecer a autocomposição como solução
prioritária para os conflitos de interesse. Isso significa que o legislador crê que a
maior parte dos conflitos pode ser resolvida por meios consensuais. O Código de
Processo Civil apresenta uma série de indicações nesse sentido como o conciliador e
o mediador sendo auxiliares da justiça (artigo 149) e a criação de centros judiciários
de solução consensual de conflitos (artigo 165). De fato, estas indicações refletem
normas infralegais estabelecidas no CNJ, como a recomendação 50/2014 e a
Resolução 125/10, respectivamente.87

No Novo CPC88, o incentivo à conciliação aparece, junto da mediação, logo no início
do Código: “a realização de conciliação ou mediação deverá ser estimulada por magistrados,
advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do
processo judicial89”.
Nas palavras da professora Fernanda Tartuce, o Novo Código de Processo Civil
ressalta a adoção dos meios consensuais e pode criar um ambiente propício ao engendramento
de soluções eficientes seguidas de resultados convincentes. Deve-se, contudo, abrir novas
convicções, principalmente por parte dos operadores do Direito:

86 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Azevedo, André Gomma de Azevedo (Org.). Manual de Mediação
Judicial. 6ª Edição. Brasília/DF: CNJ, 2016, p. 29.
87 AZEVEDO, Andre Gomma de; Buzzi, Marco Aurélio. Novos desafios para a mediação e conciliação no
Novo CPC: artigo 334. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2016-nov-11/novos-desafios-mediacaoconciliacao-cpc-artigo-334#author>. Acesso em: 25 maio 2017.
88 TARTUCE, Fernanda. Mediação no Novo CPC: questionamentos reflexivos. In: FREIRE, Aleandre;
MEDINA. et. al.(org.). Novas Tendências do Processo Civil: estudos sobre o projeto do novo Código de
Processo Civil. Disponível em: <www.fernandatartuce.com.br/artigosdaprofessora>. Acesso em: 25 abr. 2017.
89 Artigo 3º, § 3º, Novo CPC.
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O Novo CPC valoriza sobremaneira a adoção de meios consensuais e pode colaborar
decisivamente para o desenvolvimento de sua prática entre nós – sobretudo nas
Cortes de Justiça.
Para que a via consensual possa prosperar em amplos termos, porém, os operadores
do Direito precisarão se abrir a novas concepções; para que a mediação possa se
revelar um proveitoso meio de abordagem de controvérsias, será preciso entender a
diferenciada concepção que ela encerra.
A abordagem da autocomposição evita a lógica contenciosa de vencedores e
vencidos e visa propiciar um ambiente favorável à geração de soluções criativas e
resultados satisfatórios.
Como se percebe, é de suma importância o conhecimento dos protagonistas das
controvérsias e de seus operadores jurídicos sobre as possibilidades consensuais para
que a mediação prospere entre nós; o novo Código de Processo enfrenta o tema em
diversos dispositivos.90

No que tange aos aspectos burocráticos e práticos dos meios consensuais frente ao
Novo CPC, o código é esclarecedor: os mediadores e conciliadores devem atuar em
consonância com os princípios imprescindíveis, traçados pela Resolução 125/2010, do
Conselho Nacional de Justiça, quais sejam: confidencialidade, informação, competência,
imparcialidade, independência, autonomia e respeito à ordem pública91. Ademais, a
manifestação do autor quanto ao interesse na realização de audiência de conciliação ou
mediação passou a ser requisito da inicial. Tal tema também recebeu capítulo próprio no
Código:

Art. 319. A petição inicial indicará:
[…]
VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de
mediação.
Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de
improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de
mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu
com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.
§ 1o O conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na audiência
de conciliação ou de mediação, observando o disposto neste Código, bem como as
disposições da lei de organização judiciária.
§ 2o Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não
podendo exceder a 2 (dois) meses da data de realização da primeira sessão, desde
que necessárias à composição das partes.
§ 3o A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado.
§ 4o A audiência não será realizada:
I - se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição
consensual;
II - quando não se admitir a autocomposição.
90 TARTUCE, Fernanda. Mediação no Novo CPC: questionamentos reflexivos. In: FREIRE, Aleandre;
MEDINA. et. al.(org.). Novas Tendências do Processo Civil: estudos sobre o projeto do novo Código de
Processo Civil. Disponível em: <www.fernandatartuce.com.br/artigosdaprofessora>. Acesso em: 25 abr. 2017.
91 TUCCI, José Rogério Cruz e. Novo Código de Processo Civil introduz a audiência de conciliação ou de
mediação. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2016-abr-26/paradoxo-corte-cpc-introduz-audienciaconciliacao-ou-mediacao>. Acesso em: 26 maio 2017.
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§ 5o O autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na autocomposição, e
o réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência,
contados da data da audiência.
§ 6o Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser
manifestado por todos os litisconsortes.
§ 7o A audiência de conciliação ou de mediação pode realizar-se por meio eletrônico,
nos termos da lei.
§ 8o O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de
conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado
com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da
causa, revertida em favor da União ou do Estado.
§ 9o As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores
públicos.
§ 10. A parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica,
com poderes para negociar e transigir.
§ 11. A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por sentença.
§ 12. A pauta das audiências de conciliação ou de mediação será organizada de
modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 (vinte) minutos entre o início de uma e o
início da seguinte.92

Desta forma, o estímulo por autocomposição deve ser promovido não só pelo Estado,
mas também por advogados, juízes, defensores públicos e membros do Ministério Público no
âmbito do Novo Código de Processo Civil, que é estruturado nesse sentido. Pela primeira vez,
tem-se uma lei que disciplina com exaustão a mediação e a conciliação. O primeiro ato do
processo, após da petição de inicial, é marcar uma audiência de conciliação, fazendo com que
o próprio código estimule que as partes se autocomponham, dispensando o tão criticado
pagamento de custas, se houver transação.

3.2. DA EFETIVIDADE DA MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO: OS DADOS ESTÁTICOS
DO CNJ

Para um processo ser efetivo, deve ser analisada a harmonia entre a celeridade e a
segurança, para proporcionar aos litigantes o resultado almejado tendo por base o direito
material. É o Estado que deve aperfeiçoar o aparato jurisdicional para alcançar-se a tão
desejada efetividade. É o que ensina o Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo,
José Roberto dos Santos Bedaque:

Processo efetivo é aquele que, observado o equilíbrio entre os valores segurança e
celeridade, proporciona às partes o resultado desejado pelo direito material. Pretende
aprimorar o instrumento estatal destinado a fornecer a tutela jurisdicional. Mas
92 BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 10 jun. 2017.
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constitui perigosa ilusão pensar que simplesmente conferir-lhe celeridade é
suficiente para alcançar a tão almejada efetividade. Não se nega a necessidade de
reduzir a demora, mas não se pode fazê-lo em detrimento do mínimo de segurança,
valor também essencial ao processo justo.93

Neste contexto, faz-se necessário bisar que a efetividade da prestação jurisdicional
juntamente com a pacificação de conflitos na justiça deve estabelecer a prevalência do seu
escopo social. A nova cultura de acesso à Justiça levou o Judiciário a constituir-se de forma a
promover os meios voltados à construção de acordos, capazes de elaborar uma Justiça
colaborativa; não mais a mera pacificação decursiva da prolação de sentença. É o que leciona
Ada Pellegrini, Cândido Dinamarco e Carlos de Araújo Cintra:

Para a efetividade do processo, ou seja, para a plena consecução de sua missão
social de eliminar conflitos e fazer justiça, é preciso, de um lado, tomar consciência
dos escopos motivadores de todo o sistema (sociais, políticos, jurídicos); e de outro,
superar os óbices que a experiência mostra estarem constantemente a ameaçar a boa
qualidade de seu produto final.
[...] Todo processo deve dar a quem tem um direito tudo aquilo e precisamente
aquilo que ele tem o direito de obter. Essa máxima de nobre linhagem doutrinária
constitui verdadeiro slogan dos modernos movimentos em prol da efetividade do
processo e deve servir de alerta contra tomadas de posição que tornem acanhadas ou
mesmo inúteis as medidas judiciais, deixando resíduos de injustiça. 94

Insta salientar, neste contexto, a definição de efetividade para José Carlos Barbosa
Moreira:
O processo deve dispor de instrumentos de tutela adequados, na medida do possível,
a todos os direitos (e outras posições jurídicas de vantagem) contemplados no
ordenamento, quer resultem de expressa previsão normativa, quer se possam inferir
do sistema; esses instrumentos devem ser praticamente utilizáveis, ao menos em
princípio, sejam quais forem os supostos titulares dos direitos (e das outras posições
jurídicas de vantagem) de cuja preservação ou reintegração se cogita, inclusive
quando indeterminado ou indeterminável o círculo dos eventuais sujeitos; impende
assegurar condições propícias à exata e completa reconstituição dos fatos relevantes,
a fim de que o convencimento do julgador corresponda, tanto quanto puder, à
realidade; em toda a extensão da possibilidade prática, o resultado do processo há de
ser tal que assegure à parte vitoriosa o gozo pleno da específica utilidade a que faz
jus segundo o ordenamento; cumpre que se possa atingir semelhante resultado com o
mínimo dispêndio de tempo e energias. 95

Dessa forma, o Conselho Nacional de Justiça, órgão responsável por controlar a
atuação financeira e administrativa do Poder Judiciário, vem buscando maximizar a
efetividade e a aplicabilidade dos programas de solução consensual de conflitos já existentes
93 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual. 2. ed. São Paulo:
Malheiros, 2007. p. 49-50
94 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria
Geral do Processo. 26. ed. rev. e. atual. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 40-41.
95 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de Direito Processual: Terceira Série. São Paulo: Saraiva, 1984.
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ao adotar medidas para articulação destes, através do incentivo às Semanas Nacionais da
Conciliação96, conforme as tabelas abaixo97:
Tabela 1. Dados estatísticos das Semanas da Conciliação no Judiciário

Em sua função institucional de colaborar para que a prestação jurisdicional seja
cumprida com eficiência e em interesse da sociedade, o movimento de incentivo à conciliação
no cenário jurídico brasileiro tem operado como estímulo à prática de tal meio alternativo. No
Relatório Anual do ano de 2006, presente na tabela acima, o Conselho Nacional de Justiça
recomendou que se instituísse uma cultura de conciliação no âmbito do Poder Judiciário,
surgindo a “Semana Nacional da Conciliação”98, que é a escolha dos processos com

96 A Semana Nacional da Conciliação é um esforço concentrado para conciliar o maior número possível de
processo em todos os tribunais do país.
Trata-se de uma campanha de mobilização, realizada anualmente, que envolve todos os tribunais brasileiros, os
quais selecionam os processos que tenham possibilidade de acordo e intimam as partes envolvidas para
solucionarem o conflito. Disponível em <http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/conciliacao-e-mediacaoportal-da-conciliacao/semana-nacional-de-conciliacao>. Acesso em 26 mai 2017
É uma das principais ações institucionais do CNJ, que atua padronizando a campanha, apoiando as ações dos
tribunais e promovendo a divulgação.
97 GABBAY, Daniela Monteiro. Mediação & Judiciário: condições necessárias para a institucionalização
dos meios autocompositivos de solução de conflitos. Tese de doutorado, Faculdade de Direito da Universidade
de São Paulo, 2011.
98 Objetivos: Colaborar na organização dos serviços de conciliação, mediação e outros métodos consensuais de
solução de conflitos, para promover a criação de Juízos de resolução alternativa de conflitos, órgãos judiciais
especializados na matéria; capacitar em métodos consensuais de solução de conflitos magistrados de todos os
ramos da Justiça, servidores, mediadores, conciliadores e demais facilitadores da solução consensual de
controvérsias; desenvolver relações de cooperação entre os órgãos públicos competentes, instituições públicas e
privadas da área de ensino, para promoção da cultura da solução pacífica dos conflitos; promover e apoiar ações
para implementação de práticas autocompositivas junto a empresas públicas e privadas e agências reguladoras;
promover eventos para divulgação de boas práticas na utilização de técnicas e habilidades autocompositivas;
premiar e disseminar boas práticas autocompositivas e reduzir a taxa de congestionamento do Poder Judiciário.
Disponível
em
<http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/conciliacao-e-mediacao-portal-daconciliacao/movimento-conciliacao-mediacao>. Acesso em 25 jun 2017.
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probabilidade maior de acordo e na notificação das partes para que elas decidam seus
conflitos de forma pacífica99.
Neste diapasão, em 2006, o resultado final foi de 112.112 audiências designadas,
83.987 audiências realizadas e 46.493 acordos obtidos, totalizando um percentual de sucesso
de 55,36%100. Já em 2007, 26 Tribunais de Justiça, 22 Tribunais Regionais do Trabalho e 5
Tribunais Regionais Federais foram integrados à Semana Nacional, totalizando 303.638
audiências designadas, 227.564 audiências realizadas, 96.492 acordos obtidos, totalizando um
percentual de sucesso de 42,40% e R$ 375 milhões nos acordos101.
Em 2008, foram 398.012 audiências marcadas, 305.591 audiências designadas, com
135.337 acordos efetuados, totalizando um percentual de êxito de 42,8%. Insta salientar que a
porcentagem de sucesso foi apenas um pouco maior do que a do ano de 2007 (0,4%), porém,
em termos financeiros, o ano de 2008 teve mais de 970 milhões de reais em valores
homologados (em 2007 foram homologados 375 milhões de reais)102.
No ano de 2009103, foram mais de 430 mil audiências designadas e 330 mil realizadas
(78,1%), sendo que, dentre estas, 148.605 mil resultaram em algum tipo de acordo (47,2%).
Além disso, foram homologados mais de R$ 1 bilhão em acordos, o que resultou em uma
arrecadação de R$ 77 milhões em recolhimentos previdenciários (INSS) e recolhimentos
fiscais104.

99 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Semana Nacional de Conciliação: relatório anual.
Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/index.php>. Acesso em: 14 jun. 2017.
100 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resumo de atividades Dia Nacional da Conciliação.
Disponível
em:
<http://www.cnj.jus.br/images/programas/movimento-pela-conciliacao/2006semana_conciliacao_2006.pdf>. Acesso em: 14 jun. 2017.
101 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Semana Nacional da Conciliação: 3 a 8 de dezembro
de 2007. Resultado final. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/images/programas/movimento-pelaconciliacao/2007-semana_conciliacao_2007.pdf>. Acesso em: 14 jun. 2017.
102 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Semana Nacional pela Conciliação: de 01 a 05 de
dezembro
de
2008.
Resumo
das
principais
informações.
Disponível
em:
<http://www.cnj.jus.br/images/programas/movimento-pela-conciliacao/2008-semana_conciliacao_2008.pdf>.
Acesso em: 14 jun. 2017.
103 "Conciliação. Com ela todo mundo ganha. Ganha o Cidadão. Ganha a Justiça. Ganha o País". Foi com esse
slogan que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mostrou ao país a importância da conciliação na vida da
população em campanha institucional que marcou a Semana Nacional da Conciliação em todo o país n o ano de
2009. Segundo o direto geral da Escola da Magistratura do Paraná, Roberto Bacellar, "O importante é fazer com
que a população se sinta prestigiada e valorizada com este movimento". O juiz Victor Schneider pontua que
"todos ganham com a conciliação, o cidadão, a Justiça e o País". Disponível em
<http://www.cnj.jus.br/noticias/68294-campanha-da-semana-nacional-da-conciliacao-2009-e-apresentada-amagistrados>. Acesso em: 14 jun. 2017.
104 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Semana pela Conciliação 2009: período: 07 a 11 de
dezembro de 2009 - Relatório de dados estatísticos. Departamento de Pesquisas Judiciárias. Disponível em:
<http://www.cnj.jus.br/images/programas/movimento-pela-conciliacao/2009relatrio_semana_pela_conciliao_07a11_dez09.pdf>. Acesso em: 14 jun. 1017.
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Tabela 2. Resultado Global no ano de 2010

Fonte: Conselho Nacional de Justiça/ DPJ105

Importante destacar o crescimento de audiências realizadas versus acordos efetuados
ao longo dos anos. Em 2010, ano da Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, foi
criado o prêmio “Conciliar é legal”106, com o objetivo de disseminar as práticas
autocompositivas que contribuem para a modernização, celeridade e eficiência da Justiça
Brasileira.107 Na Semana Nacional da Conciliação de tal ano, foram designadas 439.180
audiências e realizadas 361.945. As partes envolvidas fecharam 171.637 acordos (em 47,4%
de acordos efetuados), envolvendo transações que chegaram a mais de R$ 1,074 bilhão em
valores homologados e o atendimento de 817 mil pessoas108. Além disso, o total arrecadado
em impostos (INSS e IR) foi de mais de R$ 73 milhões.
Os resultados das edições da Semana Nacional da Conciliação trazem mais dados
consolidados sobre os mutirões de conciliação, que são coordenados pelo Conselho Nacional

105 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Semana Nacional pela Conciliação - Período: 29 de
novembro a 03 de dezembro de 2010. Departamento de Pesquisas Judiciárias. Disponível em:
<http://www.cnj.jus.br/images/programas/movimento-pela-conciliacao/2010-dadosestatisticos.pdf>. Acesso em:
26 maio 2017.
106 Lançado pelo CNJ em 2010 como parte da Semana Nacional de Conciliação, o Prêmio visa reconhecer,
nacionalmente, o aprimoramento do Poder Judiciário em relação à conciliação na sociedade. (BRASIL.
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CNJ entrega prêmio do “Conciliar é Legal” nesta terça-feira. 13
fev. 2017. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84300-cnj-entrega-premio-do-conciliar-e-legalnesta-terca-feira>. Acesso em: 26 maio 2017.)
107 GABBAY, Daniela Monteiro. Mediação & Judiciário: condições necessárias para a institucionalização
dos meios autocompositivos de solução de conflitos. Tese (Doutorado em Direito), Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo. São Paulo: USP, 2011.
108 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Semana Nacional pela Conciliação - Período: 29 de
novembro a 03 de dezembro de 2010. Departamento de Pesquisas Judiciárias. Disponível em:
<http://www.cnj.jus.br/images/programas/movimento-pela-conciliacao/2010-dadosestatisticos.pdf>. Acesso em:
26 maio 2017.
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de Justiça109 e estimulam em nível nacional a cultura de pacificação social, estabelecendo
diretivas para a implantação de políticas públicas que levam ao tratamento adequado de
conflitos:
Tabela 3. Resultado Global no ano de 2011

Fonte: Conselho Nacional de Justiça/ DPJ110

De 2008 a 2011, os percentuais de acordo foram subindo progressivamente: 44,3%
(2008); 47,2% (2009); 47,3% (2010) e 48,3% (2011). Neste último ano, foram 434.479
audiências marcadas, 349.613 realizadas e 168.841 acordos efetuados, totalizando a
porcentagem acima divulgada e um valor de R$ 1.072.098.403,72 e mais de 42 milhões de
reais arrecadados em impostos (INSS e IR)111. O conselheiro do Conselho Nacional de

109 O direito de acesso à Justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, além da vertente formal
perante os órgãos judiciários, implica acesso à ordem jurídica justa. Por isso, cabe ao Poder Judiciário
estabelecer política pública de tratamento adequado dos problemas jurídicos e dos conflitos de interesses, que
ocorrem em larga e crescente escala na sociedade, de forma a organizar, em âmbito nacional, não somente os
serviços prestados nos processos judiciais, como também os que possam sê-lo mediante outros mecanismos de
solução de conflitos, em especial dos consensuais, como a mediação e a conciliação.
A conciliação e a mediação são instrumentos efetivos de pacificação social, solução e prevenção de litígios, e a
sua apropriada disciplina nos programas já implementados no país tem reduzido a excessiva judicialização dos
conflitos de interesses, a quantidade de recursos e de execução de sentenças. (BRASIL. CONSELHO
NACIONAL DE JUSTIÇA. Movimento pela Conciliação. Portal da Conciliação. Disponível em:
<http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/conciliacao-e-mediacao-portal-da-conciliacao/movimentoconciliacao-mediacao>. Acesso em: 25 jun. 2017.)
110 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Semana nacional pela conciliação - Período: 28 de
novembro a 02 de dezembro de 2011. Departamento de Pesquisas Judiciárias. Disponível em:
<http://www.cnj.jus.br/images/programas/movimento-pela-conciliacao/2011/Semana_Conciliacao_20-012012.pdf>. Acesso em: 15 jun. 2017.
111 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Semana nacional pela conciliação - Período: 28 de
novembro a 02 de dezembro de 2011. Departamento de Pesquisas Judiciárias. Disponível em:
<http://www.cnj.jus.br/images/programas/movimento-pela-conciliacao/2011/Semana_Conciliacao_20-012012.pdf>. Acesso em: 15 jun. 2017.
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Justiça, Ney José de Freitas112, também presidente da Comissão de Acesso à Cidadania,
afirmou que o trabalho é parte do esforço para transformar a cultura dos juízes. Conforme o
conselheiro, “é preciso que os juízes mudem seus comportamentos a respeito dessa prática de
solução de litígios”113.
Neste ínterim, insta salientar a opinião da ministra do Superior Tribunal de Justiça,
Eliana Calmon, que corrobora os resultados obtidos com a Semana Nacional da Conciliação:

A primeira solução dos litígios tem de partir da conciliação. Só assim poderemos ter
um Judiciário do tamanho que um país democrático deve ter.
De todas as soluções alternativas de conflitos, a conciliação é aquela que mais prazer
nos dá quando se põe fim a um conflito de interesses.
A Corregedoria é um órgão que desata os nós e hoje estou convencida de que na
Justiça é preciso desatar os nós. Muitas vezes estamos acostumados a fazer o que
nossos antecessores faziam, mas hoje é preciso ir além e o trabalho que estamos
desenvolvendo aqui hoje é ir além. 114

A partir de 2012, O Conselho Nacional de Justiça passou a dividir os resultados por
área da Justiça, facilitando a visualização dos pesquisadores:

Tabela 4. Resultado Global no ano de 2012

Fonte: Conselho Nacional de Justiça/ DPJ115

112 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Semana da Conciliação 2011 já supera R$ 1 bilhão
em acordos. 14 dez. 2011. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/58079-semana-da-conciliacao2011-ja-supera-r-1-bilhao-em-acordos>. Acesso em: 15 jun. 2017.
113 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Semana da Conciliação 2011 já supera R$ 1 bilhão
em acordos. 14 dez. 2011. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/58079-semana-da-conciliacao2011-ja-supera-r-1-bilhao-em-acordos>. Acesso em: 15 jun. 2017.
114 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Eliana Calmon diz que conciliar traz satisfação ao
magistrado. Agência CNJ de Notícias. 29 nov. 2011. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/58020eliana-calmon-diz-que-conciliar-traz-satisfacao-ao-magistrado>. Acesso em: 14 jun. 2017.
115 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Semana Nacional de conciliação: 2012. Disponível
em: <http://www.cnj.jus.br/images/programas/conciliacao/2012/relat%C3%B3rio_final_Conciliacao2012.pdf>.
Acesso em: 14 jun. 2017.
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No ano de 2012, foram 419.031 audiências marcadas, 351.898 realizadas e 175.173
acordos efetuados (161.603 na esfera cível), totalizando um êxito de 49,78% e um total de R$
749.736.408,06 em valor homologado. Deste valor, R$ 10.218.010, 97 foram arrecadados em
impostos. Desde a primeira edição, em 2006, o número de acordos fechados durante a Semana
Nacional da Conciliação quadruplicou116.

Tabela 5. Resultado Global no ano de 2013

Fonte: Conselho Nacional de Justiça/ DPJ117

A 8ª edição da Semana Nacional da Conciliação atingiu um recorde histórico no
número de acordos fechados. Em 2013, foram 180.795 acordos de conciliação fechados em
todo o país (153.173 nos litígios cíveis). O número representa um aumento de 16% em
relação a 2012. Mais de 375 mil audiências foram realizadas nesta edição e o montante
envolvido nos acordos foi de mais de R$ 1 bilhão118. O conselheiro Emmanoel Campelo,
coordenador do Movimento Permanente pela Conciliação do Conselho Nacional de Justiça,
ratifica os resultados destacando o comprometimento espontâneo dos tribunais:

Estamos vivenciando um momento no Poder Judiciário em que os próprios tribunais
assumiram o protagonismo de agendar esse grande número de audiências, e os
magistrados e servidores engajaram-se fortemente em prol da consolidação de uma
justiça consensual no Brasil.

116 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Semana Nacional de conciliação: 2012. Disponível
em: <http://www.cnj.jus.br/images/programas/conciliacao/2012/relat%C3%B3rio_final_Conciliacao2012.pdf>.
Acesso em: 14 jun. 2017.
117 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Semana Nacional de Conciliação – 2013 –
02/12/2013 a 06/12/2013. Corregedoria Nacional de Justiça. Brasília: 24 fev. 2014. Disponível em:
<http://www.cnj.jus.br/images/programas/conciliacao/2013/relatorio_conciliacao_2013.pdf>. Acesso em: 26
maio 2017.
118 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Semana Nacional de conciliação: 2012. Disponível
em: <http://www.cnj.jus.br/images/programas/conciliacao/2012/relat%C3%B3rio_final_Conciliacao2012.pdf>.
Acesso em: 14 jun. 2017.

49

A verdade é que aos poucos poderemos reduzir nosso grande congestionamento de
feitos em razão da cultura de paz que está se formando.119

Tabela 6. Resultado Global no ano de 2014

Fonte: Conselho Nacional de Justiça/ DPJ120

Em comparação ao ano anterior, 2014 ficou um pouco para trás em número de acordos
fechados. Isso porque a Semana Nacional da Conciliação levou a um número menor de
acordos efetuados: 150.499 (124.756 nos litígios cíveis). Contudo, com um índice de 84.06%
de audiências realizadas, foram homologados R$ 1.246.188.755,79, o que representa R$
203.235.157,06 a mais de valor arrecadado, o que mostra como é efetivo e econômico para o
Judiciário promover as Semanas Nacional de Conciliação.
Tabela 7. Resultado Global no ano de 2015

Fonte: Conselho Nacional de Justiça/ DPJ121
119 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Semana Nacional da Conciliação atinge recorde de
acordos fechados. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/61175-semana-nacional-de-conciliacaoatinge-recorde-de-acordos-fechados>. Acesso em: 16 jun. 2017.
120 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Semana Nacional da Conciliação: de 24 a 28 de
novembro de 2014 – Atendimento à População. Comissão de Acesso à Justiça e Cidadania. Disponível em:
<http://www.cnj.jus.br/images/programas/conciliacao/2014/SNC_global_final.pdf>. Acesso em: 26 maio 2017.
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Com uma maior divulgação e sucesso, a Semana Nacional da Conciliação bateu seu
maior recorde em 2015. Houve uma grande mobilização para promover acordos e o número
foi o maior desde a criação da Semana, em 2006. Com impressionantes 214.036 acordos
efetuados (191.955 só nos litígios cíveis), o expressivo número atingiu uma marca de 82.15%
de audiências realizadas e levou a um valor recorde homologado: R$ 1.645.705.859,33.
A 10ª edição foi elogiada por magistrados, partes e advogados, uma vez que foi um
importante momento para que o Judiciário mostre que está preocupado com a celeridade,
eficácia e incentivo à prática autocompositiva em detrimento de soluções bem recebidas e
entendidas pela justiça. Neste sentido, o juiz José Guilherme Vasi Werner, ex conselheiro do
CNJ, assevera que desde a publicação da Resolução 125, houve um progresso na forma como
a sociedade passou a lidar com a questão e com o advento do Novo Código de Processo Civil,
essa mentalidade mudará para melhor:

Os anos que virão, principalmente os primeiros anos da vigência do novo CPC e da
Lei da Mediação, serão fundamentais para a consolidação dessa nova mentalidade
de maturidade e independência para resolver os próprios conflitos quando
possível.122

O juiz Ricardo Pereira Júnior, coordenador do Centro Judiciário de Solução de
Conflitos e Cidadania Central do Tribunal de Justiça de São Paulo também elogiou os
resultados e atribuiu este à vontade das partes:

As pessoas estão buscando um movimento de pacificação de forma adequada, não
mais em um processo que demora anos, mas em um procedimento mais informal e
aberto em que as partes se sentem incentivadas a participar ativamente da
composição de seus problemas.123

Insta salientar, neste ínterim, a opinião da ex ministra do Supremo Tribunal Federal,
Ellen Gracie, ao destacar a relevância da conciliação:

121 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Semana Nacional de Conciliação – 2015 – 23/11/2015
a 27/11/2015 – Atendimento à População. Comissão de Acesso à Justiça e Cidadania. Brasília: 13 abr. 2016.
Disponível
em:
<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/04/987930cb94e4f28754a669f9fc3c9b9f.pdf>. Acesso em:
26 maio 2017.
122 Semana Nacional da Conciliação é elogiada por magistrados e usuários. Revista Consultor Jurídico. 26
nov. 2015. Disponível em: <http://conjur.com.br/2015-nov-26/semana-conciliacao-elogiada-magistradosusuarios>. Acesso em: 02 jul. 2017.
123 Semana Nacional da Conciliação é elogiada por magistrados e usuários. Revista Consultor Jurídico. 26
nov. 2015. Disponível em: <http://conjur.com.br/2015-nov-26/semana-conciliacao-elogiada-magistradosusuarios>. Acesso em: 02 jul. 2017.
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[...] é muito importante criar uma cultura de paz, de aproximação e de resolução
pacífica das controvérsias.
O Poder Judiciário Brasileiro manifesta seu reconhecimento pelo esforço de
aperfeiçoamento institucional consubstanciado na aprovação dos três projetos de lei
que, agora darão uma nova feição ao serviço público que nos incumbe prestar”.
Acreditamos que o entendimento entre as partes é sempre o melhor caminho para
que a Justiça prevaleça. Nós, magistrados, recebemos de segunda e terceira mãos a
realidade dos fatos; quem conhece as motivações explícitas e ocultas que estão por
trás de cada processo judicial são as partes envolvidas. O que fazemos, com grande
esforço, dedicação e seriedade, é uma tentativa de enxergar através desse nevoeiro e
buscar a solução mais próxima da Justiça.
[...] quando se consegue fazer este trabalho de conciliação, temos uma solução de
maior qualidade do que a solução judicial. Não que os juízes não se esforcem muito,
mas intrinsecamente é mais produtivo fazer um acordo ou conciliação, até porque a
execução é imediata, se a pessoa construiu ou ajudou a construir a solução, ela
imediatamente vai aderir ao cumprimento daquela avença.124

Tabela 8. Resultado Global no ano de 2016

Fonte: Conselho Nacional de Justiça/ DPJ125

Na 11ª edição da Semana Nacional da Conciliação, os resultados não foram
significativos como na última edição. Porém, ainda assim, houve um bom número de acordos
efetuados: 130.022 (108.282 nos litígios cíveis), totalizando 77.19% de audiências realizadas
e R$ 1.272.993.341,86 homologados. Apesar de ser o terceiro melhor número de acordos
efetuados desde 2006, no dia da abertura da Semana, a Ministra Cármen Lúcia ressaltou a
importância de promover a conciliação na busca por uma solução célere de conflitos,

124 VIZIA, Bruno de. A visão de Ellen Gracie sobre eficiência do Judiciário brasileiro, custos dos
processos, relação entre os três poderes, e participação do Brasil no cenário geopolítico mundial. Ano 8, ed.
68.
Brasília:
IPEA,
2011.
Disponível
em:
<http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&id=2593:catid=28&Itemid=23>. Acesso em:
03 jul. 2017.
125 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Semana Nacional de Conciliação – 2016 – 21/11/2016
a 25/11/2016 – Atendimento à População. Comissão de Acesso à Justiça e Cidadania. Brasília: 28 mar. 2017.
Disponível
em:
<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/03/f4d17ed5938b4330d08a9cb4d959aa21.pdf>. Acesso em:
26 maio 2017.
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destacando que é a primeira Semana a ser realizada após a vigência do Novo Código de
Processo Civil:
A paz só se consegue com Justiça, e é nosso dever e nossa obrigação oferecer uma
prestação devida, correta e célere.
A conciliação é a modalidade em que as próprias partes ativamente chegam a um
acordo. Isso evita que elas tenham ânsia de vingança e fortalece a confiança no
Judiciário.
Esta é a primeira edição da Semana Nacional na vigência do novo Código de
Processo Civil, que dá prioridade aos procedimentos conciliatórios e os torna
obrigatórios. Ela é parte de uma necessária mudança, que tira o enfoque contencioso
e se volta para a redução do número de recursos e a busca de soluções efetivas. 126

Desta forma, pela análise das tabelas, fica evidente que a utilização de meios
alternativos para solução de conflitos é um mecanismo de grande relevância prática e
doutrinária, porque é algo democrático que amplia e dá maior efetividade ao acesso à Justiça
(pela análise dos dados, de 2006 a 2016 foram homologados mais de 1 milhão e 500 mil
acordos), o que constitui elemento essencial na construção da democracia127.

126 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Ministra destaca importância da conciliação para
solução rápida de conflitos. Agência CNJ de Notícias com informações do TJMG. Disponível em:
<http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/83958-ministra-destaca-importancia-da-conciliacao-no-combate-a-demorado-judiciario> Acesso em: 03 jul. 2017.
127 TRISTÃO, Ivan Martins. O acesso à justiça como direito fundamental e a construção da democracia
pelos meios alternativos de solução de conflitos. SCIENTIA IURIS, Londrina, v. 13, p. 47-64, nov. 2009.
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CONCLUSÃO

Após a análise dos meios consensuais de resolução de conflitos, foram delineadas as
condições que deve-se buscar para que exista uma relação entre a mediação, a conciliação e o
processo judicial, levando a uma institucionalização destes no Judiciário brasileiro.
Os diferentes métodos foram apresentados e elucidados, sendo notório destacar que a
pacificação dos conflitos é objetivo e escopo social do Estado, que pretende resolver as lides
com justiça e celeridade, ao incentivar os meios alternativos. Neste contexto, o processo é um
instrumento a serviço da paz social, justificando a inserção da conciliação e da mediação.
A exposição feita ao longo do trabalho confirma a hipótese introduzida, sendo mister
salientar que a análise feita levou à efetividade da prestação jurisdicional, à pacificação e à
resolução consensual dos conflitos com imparcialidade, licitude, precisão e satisfação. Tal
análise está em conformidade com a concepção de acesso à justiça, onde o Judiciário
estruturou-se para oferecer uma Justiça colaborativa e construtora do consenso.
Restou evidente que os movimentos de estímulo à conciliação e à mediação foram
benéficos processual e economicamente, levando a uma universalização, adequação e
celeridade, repercutindo no processo e no sucesso da institucionalização dos métodos
consensuais de resolução de conflitos.
A partir das análises expostas, insta salientar que a conciliação e a mediação devem ser
vistas como uma das alterativas à morosidade do Judiciário. Porém, deve ser levado em
consideração os valores e atributos que lhes são próprios, como a identidade funcional, os
objetivos de tais meios, as escolhas realizadas, a seleção do conflitos e principalmente os
papéis assumidos pelos envolvidos, que devem prezar pela seriedade e busca pela melhor
resolução para que se tenha uma boa relação entre o processo judicial e a mediação e a
conciliação.
É muito importante se desvencilhar da “cultura da sentença”, onde a sociedade cada
vez mais busca o Judiciário para solucionar seus conflitos (muito graças ao difundido acesso à
justiça). Tal questão cultural deve ser substituída pela Política Nacional de tratamento
adequado dos conflitos de interesse, para diminuir o número de processos e promover uma
mudança necessária no cenário judicial brasileiro.
É notório o papel do Judiciário de estimular, incentivar e encorajar a utilização da
conciliação e da mediação como meios de colaborar para uma mudança paulatina nos
costumes litigiosos, persuadindo inclusive os outros Poderes a discutirem e utilizarem tais
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métodos. A contribuição do Legislativo veio com os projetos de lei sobre conciliação e
mediação e com a elaboração do Novo Código de Processo Civil, que avançou muito no tema
e trouxe novos artigos.
Sendo a importância e a efetividade da conciliação e da mediação nos litígios o objeto
central deste trabalho, foram expostas as diferentes razões pela qual se acredita e se justifica
que os métodos consensuais de resolução de conflitos são uma alternativa para um Judiciário
moroso e sobrecarregado.
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