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RESUMO 

 

O presente trabalho se propõe a analisar as mudanças referentes aos meios 

alternativos de solução de conflitos (MASC’s) trazidas pelo novo Código de 

Processo Civil (NCPC), a Lei nº 13.105/2015, que entrou em vigor em 18 de março 

de 2016. Para tanto, será apresentado um conteúdo expositivo abordando diversas 

nuances do tema. Primeiramente, busca-se conceituar e diferenciar os métodos 

alternativos e analisá-los diante das legislações existentes no ordenamento jurídico 

brasileiro. Em um segundo momento, passa-se a análise das circunstâncias do 

surgimento do NCPC e suas especificidades, como os pilares em que o mesmo se 

sustenta. Além disso, objetiva-se também destrinchar as mudanças mais relevantes 

inseridas ao tema dos MASC’s, como a inserção da Audiência de Conciliação ou 

Mediação como uma nova fase no procedimento único. Por fim, após o 

desenvolvimento do tema, examinam-se as consequências práticas que as 

mudanças trazidas pelo novo Código irão proporcionar ao andamento das 

demandas, e se estas serão positivas e de fato atenderão os objetivos visados pela 

nova legislação processual. E para conferir uma noção exata do que fora exposto, 

serão apresentadas algumas decisões proferidas por juízes de primeiro grau de 

diferentes partes do país. Ademais, será feita breve comparação com a situação dos 

Juizados Especiais Cíveis e dos juízes leigos que lá atuam, e a possibilidade que 

esta alternativa seja estendida as Varas Cíveis como forma de garantir a aplicação 

do novo Código.  

 

Palavras-chave: meios alternativos de solução de conflitos; conciliação; mediação; 

autocomposição; novo Código de Processo Civil; Lei nº 13.105/2015.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

A elaboração do presente estudo foi baseada na recente entrada em vigor 

do novo Código de Processo Civil, a Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015, que 

substituiu o antigo, a Lei nº 5.869 de 11 de janeiro de 1973. O NCPC surge para 

atender aos clamores dos operadores do direito e da sociedade por mudanças no 

ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que, mesmo após ter sido alterado em 

diversas oportunidades, o antigo código já havia perdido sua coesão, 

comprometendo a celeridade e eficiência na tramitação das demandas por si 

reguladas.   

O novo código tem como escopo a garantia da celeridade e da duração 

razoável do processo, e para isso, valoriza os Meios Alternativos de Solução de 

Conflitos, como a conciliação e a mediação, visto que estas seriam formas eficazes 

de assegurar a resolução dos litígios de maneira mais satisfatória e rápida. 

 Apesar de já abordada no antigo CPC e em legislações esparsas, a 

conciliação é ampliada no novo código e tratada no mesmo procedimento que a 

mediação. Esta, por sua vez, também recebeu recente regulamentação, pela Lei de 

Mediação, n° 13.140 de 26 de junho de 2015, que, assim como o novo código, visa 

ampliar o seu uso e enraizá-lo culturalmente em nosso país.   

O trabalho aqui apresentado tem a finalidade de analisar as mudanças 

trazidas pelo novo diploma processual no que diz respeito aos MASC’s, seus 

desdobramentos, objetivos, e consequências práticas para o Poder Judiciário e as 

partes envolvidas no litígio. Isto porque, como se demonstrará ao longo do presente, 
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as novidades legislativas aqui discutidas terão forte repercussão no ordenamento 

jurídico brasileiro.  

Como dito, o NCPC ampliou os institutos da conciliação e da mediação, indo 

ao encontro da Resolução nº 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça - que 

dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de 

interesses no âmbito do Poder Judiciário - ao determinar a criação, pelos tribunais, 

de centros de solução de conflitos e regulamentar o cadastro dos conciliadores e 

mediadores.  

Apesar de tais mudanças serem significativas, a que merece maior destaque 

e atenção é a inserção da Audiência de Conciliação ou Mediação como uma fase 

necessária para o desenvolvimento da demanda no novo procedimento comum – a 

este tema também será dedicado espaço no presente estudo, devido à sua 

relevância.  

Assim como ocorre no rito dos Juizados Especiais Cíveis, regulado pela Lei 

nº 9.099 de 1995, o artigo 334 do CPC/15 determina que as partes passem por uma 

Audiência de Conciliação ou Mediação, a depender do tipo de conflito existente 

entre elas, antes da apresentação da defesa pelo réu. O mesmo artigo também 

dispõe que esta fase apenas será afastada com a manifestação expressa de ambas 

as partes no sentido de desnecessidade da audiência, devendo o autor se 

manifestar na própria petição inicial, e o réu, em petição protocolada antes da 

realização da mesma. Logo, nenhuma das partes, sozinha, tem o poder de afastar a 

audiência, que deverá ser designada ainda que uma das partes se apresente 

expressamente contrária a esta.  

Desta forma, ao contrário do que dispunha o código revogado, o prazo para 

a apresentação da defesa terá início apenas após a realização da audiência, isso se 

o acordo entre as partes não tiver sido realizado. Por outro lado, se durante a 

audiência as partes chegarem a um consenso sobre o litígio, tem-se o encerramento 

do processo, sem que a parte ré sequer apresente sua contestação.  

É inegável que o encerramento precoce do processo, além do benefício de 

uma rápida solução ao litígio - evitando-se anos de desgaste em uma batalha judicial 

– traz ainda a vantagem de ter o conflito uma solução mais satisfatória, por esta ter 
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sido fruto de um consenso entre as partes, o que é mais eficaz do que uma decisão 

imposta pelo juiz, um terceiro alheio ao processo.  

Porém, além da exposição e aprofundamento de tais mudanças, o presente 

trabalho também se propõe a questionar se de fato estas significativas alterações 

irão cumprir seu real objetivo de trazer celeridade à resolução das demandas, e se 

serão mais benéficas do que a sistemática do código revogado. Bem como, serão 

levantadas questões como a preparação ou não do Poder Judiciário, das partes 

envolvidas e da sociedade brasileira como um todo para chegada do novo código.  

Questionamentos como os mencionados acima surgem devido ao fato de 

ser da essência dos MASC’s a voluntariedade, tal característica é necessária para 

que estes cumpram sua precípua função de pacificar o conflito existente entre as 

partes. E em oposição à sua voluntariedade, está a obrigatoriedade na realização de 

uma Audiência de Conciliação ou Mediação, que por ser imposta, pode não cumprir 

sua finalidade, pois se uma das partes não tiver interesse em resolver a questão 

amigavelmente, já irá se apresentar predisposta a não aceitar um acordo.   

Este argumento com frequência tem sido utilizado nos Juizados Especiais 

Cíveis como crítica à audiência prévia de conciliação, e com o NCPC, a medida é 

estendida às Varas Cíveis, o que pode representar mais uma burocracia ao 

processo e atrasar sua resolução, o que vai de encontro aos objetivos que o mesmo 

visa alcançar.  

A comparação do novo procedimento comum, instituído pelo atual código, 

com o rito dos Juizados Especiais Cíveis também ganhará aqui o seu espaço, o que 

não poderia ser diferente, uma vez que existe a possibilidade dos problemas lá 

conhecidos serem enfrentados por todas as demandas cíveis, e das soluções lá 

utilizadas também serem a elas aplicadas.  

Essas e outras consequências advindas das mudanças instituídas pelo novo 

Código de Processo Civil serão analisadas através da exposição das ideias de 

processualistas civis que tratam sobre os métodos autocompositivos.  
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2. O CENÁRIO BRASILEIRO QUANTO OS MEIOS ALTERNATIVOS DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS: CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM  

 

Atualmente, no Brasil, na medida em que o acesso da população ao Poder 

Judiciário se amplia, a judicialização dos conflitos aumenta significativamente, o que 

ocasiona excessiva litigância. Isso porque, toda expectativa de resolução de 

conflitos é depositada no Estado, como se esse fosse sempre capaz de solucioná-

los, o que torna a instituição potencialmente lenta e ineficiente1. “Uma das razões 

que levou o sistema jurisdicional a altos graus de ineficiência, foi um crescimento 

vertiginoso das expectativas sociais sobre o sistema.” (PINHO; PAUMGARTTEN, 

[2011]).  

Na visão de Humberto Dalla Bernardina de Pinho e Michelle Pedrosa 

Paumgartten ([2011]), o acesso à justiça deve ser entendido pela sociedade como 

uma cláusula de reserva, sendo buscada apenas quando extremamente necessária. 

                                                             
1
 Conforme o Relatório Justiça em Números 2014, elaborado pelo CNJ: “É preocupante constatar o 

progressivo aumento do acervo processual da Justiça Estadual, que tem crescido a cada ano a um 
percentual médio de 3%. (...) O total de processos baixados, por sua vez, obteve comportamento 
inverso, com redução de 0,6% entre 2012 a 2013. (...) Verifica-se ainda que o IAD - Índice de 
Atendimento à Demanda (número de processos baixados por caso novo) não atinge o percentual de 
100% desde 2010, ou seja, a Justiça Estadual não tem conseguido baixar, nessa Série Histórica 
recente, nem mesmo o quantitativo ingressado anualmente, o que gera o consequente acúmulo de 
processos para o período subsequente.” “Quanto aos Indicadores de Produtividade dos Magistrados 
(IPM) e Servidores (IPS), houve redução em ambos os casos no último ano. O IPS passou de 108 
para 105 (-2,9%) e o IPM de 1.696 para 1.666 (-1,8%) entre 2012 e 2013. Como resultado, a taxa de 
congestionamento cresceu em 1 ponto percentual, e passou de 73,5% para 74,5%.” (Conselho 
Nacional de Justiça, 2014, p.50).  
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Isto porque, nas palavras de Humberto Dalla (2014, p. 41), “apenas a jurisdição é 

monopólio do Estado e não a solução dos conflitos.”.  

Nesse sentido, os meios alternativos de solução de conflitos seriam outra 

opção dada à sociedade.     

Compreende-se que a solução negocial não é apenas um meio eficaz e 
econômico de resolução de litígios: trata-se de importante instrumento de 
desenvolvimento da cidadania, em que os interessados passam a ser 
protagonistas da construção da decisão jurídica que regula as suas 
relações. (DIDIER, 2015, p. 273).  
 

Os meios alternativos de pacificação social também podem ser entendidos 

como: “forma de solução alternativa de conflitos” (PINHO, [2010?]), “meios 

alternativos de resolução de disputas (ADR – Alternative Dispute Resolution 

Methods)” (DA CUNHA; NETO, 2014, p. 197), ou, conforme Fredie Didier Jr. (2015), 

equivalentes jurisdicionais, excetuando-se a arbitragem2. 

Devido à importância de se estimular as soluções por autocomposição, o 

Poder Legislativo tem editado diversas leis visando alcançar este objetivo, como as 

novas Leis de Arbitragem e Mediação e o novo Código de Processo Civil, que vão 

ao encontro da Resolução nº 125 de 2010, feita pelo Conselho Nacional de Justiça. 

Em razão disto, Fredie Didier Jr. (2015) defende a existência do princípio do 

estímulo da solução por autocomposição, para os casos em que esta é 

recomendável3.  

Mas, para que os meios alternativos de solução de conflitos sejam 

incorporados pela sociedade e tragam benefícios para a justiça brasileira, a 

chamada cultura da sentença deve ser abandonada para que a cultura da 

pacificação e do entendimento mútuo seja adotada (PINHO; DURÇO, [2008]). É 

neste panorama que Ada Pellegrini Grinover (2015) afirma que “a conciliação e a 

mediação, se forem corretamente estimuladas, serão capazes de instruir no país, 

uma nova mentalidade, que substitua a cultura do litígio pela do consenso”.  

 

                                                             
2
 Equivalentes jurisdicionais são as formas não-jurisdicionais de solução de conflitos, a arbitragem 

não é inclusa nessa classificação por ser uma forma de jurisdição exercida por autoridade não-estatal 
(DIDIER, 2015). No entanto, existe intensa discussão sobre o tema, para Luiz Guilherme Marinoni, a 
arbitragem não é jurisdição por não ser estatal, desta forma, pode ser entendida como equivalente 
jurisdicional. (RUSSAR, 2009).   
3
 Para o doutrinador, “trata-se de princípio que orienta toda a atividade estatal na solução dos 

conflitos jurídicos”, uma vez que o objetivo do sistema processual brasileiro seria estimular a 
autocomposição. (DIDIER, 2015, p. 274).  
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2.1. PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE OS MEIOS ALTERNATIVOS DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS   

 

É necessário fazer a diferenciação entre os meios alternativos de solução de 

conflitos, visto que há semelhanças e divergências entre as técnicas de conciliação, 

mediação e arbitragem.  

A conciliação e a mediação muito se aproximam, pois em ambas existe a 

figura de um terceiro que estimula as partes a chegarem à autocomposição, este 

não impõe sua decisão, como na arbitragem. Leonardo Carneiro da Cunha e João 

Luiz Lessa de Azevedo Neto (2014, p. 200), por exemplo, afirmam que “nelas, um 

terceiro intervém, contribuindo para que as partes componham por si mesmas a 

disputa que há entre elas”.  

Se analisarmos o âmbito normativo, os parágrafos 2º e 3º do artigo 165 do 

novo Código de Processo Civil definem os dois institutos, diferenciando-os pelo tipo 

de conflito e pelo modo como age o terceiro. Iniciemos pela mediação, conforme o 

parágrafo 3º: 

Art. 165, § 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.  
 

 Percebe-se que a mediação é mais usada quando entre as partes existe um 

vínculo que fora rompido, como no direito de família, ou societário. Com o auxílio do 

mediador, esse vínculo pode ser restabelecido para que elas encontrem soluções 

consensuais, não havendo a proposição de soluções aos interessados pelo 

mediador. Doutrinariamente, podemos entender a mediação a partir da visão de 

Humberto Dalla (2014, p. 36), “como o processo por meio do qual os litigantes 

buscam o auxílio de um terceiro imparcial que irá contribuir na busca pela solução 

do conflito”.  

Especialmente sobre o papel do mediador, para Didier Jr. (2015, p. 276), 

consiste em “servir como veiculo de mediação entre os interessados, um facilitador 

do diálogo entre eles, auxiliando-os a compreender as questões e os interesses em 

conflito, de modo que eles possam identificar, por si mesmos, soluções consensuais 

que gerem benefícios mútuos.” Em sentido próximo, para Leonardo Carneiro da 
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Cunha e João Luiz Lessa de Azevedo Neto (2014), a função do mediador é, através 

do restabelecimento da comunicação entre as partes, viabilizar que as mesmas 

identifiquem soluções vantajosas para ambas, isso ocorre por meio de diálogos e 

diversos esclarecimentos.  

Já na conciliação, o terceiro tem uma participação mais ativa, pois pode 

propor alternativas para solucionar o conflito. É mais indicado para casos em que 

não haja vínculo preexistente, apenas o litígio decorrente de alguma situação 

anterior, como esclarece o parágrafo 2º do mesmo dispositivo:  

Art. 165, § 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. 
 

Existem ainda outras semelhanças entre os dois institutos, tais como a 

possibilidade de ocorrerem judicialmente ou extrajudicialmente, de serem realizadas 

em ambiente público ou privado, e ainda, o fato dos conciliadores e mediadores 

poderem ser profissionais liberais ou funcionários públicos. (DIDIER, 2015).  

Convém ainda, trazer a visão de Delton Ricardo Soares Meirelles e Giselle 

Picorelli Yacoub Marques (2014, p. 295) sobre a distinção entre os dois institutos, 

demonstrando além da descrição uma perspectiva prescritiva:  

Em regra, a conciliação é realizada em juízo – pelo próprio juiz ou por 
conciliador treinado -, com o processo em curso, sempre buscando um 
acordo entre as partes, negando-se o conflito sem a preocupação de 
compreender sua origem. Já a mediação deveria ser realizada fora dos 
Tribunais, antes do processo judicial, e busca a desconstrução e superação 
da contenda, sendo o acordo uma simples conseqüência do diálogo leal e 
compreensão das partes envolvidas na relação conflituosa. A mediação, 
sob o enfoque da abordagem do conflito em si – e não apenas uma solução 
para tal -, mostra-se muito mais abrangente do que a conciliação.  

 
E, por fim, registrar que para Humberto Dalla e Karol Araújo Durço ([2008], p. 

22), “quanto à finalidade, a mediação visa resolver abrangentemente o conflito entre 

os envolvidos. Já a conciliação contenta-se em resolver o litígio conforme as 

posições apresentadas pelos envolvidos”.  

Continuando, por conseguinte, quanto às diferenciações entre os MASC’s, 

na arbitragem, ocorre a heterocomposição, em que um terceiro - o árbitro - põe fim 

ao conflito através de decisão impositiva, proferindo uma sentença arbitral vinculante 

entre as partes. “Há aqui a figura da substitutividade, eis que há a transferência do 
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poder de decidir para o árbitro, que por sua vez é um juiz de fato e de direito.” 

(PINHO, 2014, p.40).  

Além da autocomposição e da heterocomposição, cabe ainda fazer uma 

breve exposição sobre a autotutela, a título de complementação, uma vez que esse 

não será o enfoque do presente trabalho, motivo pelo qual não será aprofundado.  

A autotutela é considerada como forma não jurisdicional de solucionar 

conflitos, e segundo Fredie Didier Jr. (2015), nesta, a solução se dá pela imposição 

da vontade de uma das partes, o que atualmente, em regra, é vedado, com algumas 

exceções, como a legítima defesa, o direito de greve e o estado de necessidade4. 

 

2.2. PANORAMA NORMATIVO BRASILEIRO  

 

Assim como o NCPC, outras referências normativas abordam o tema dos 

MASC’s, trazendo importantes regulamentações e ampliando o âmbito de aplicação 

dos institutos da conciliação, mediação e arbitragem.  

O presente tópico trará uma breve exposição sobre as principais referências, 

como a Resolução nº 125 do CNJ, que dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de 

tratamento adequado dos conflitos de interesses; a Lei nº 13.129/2015, que alterou a 

Lei de Arbitragem, nº 9.307 de 1996; e a recente Lei de Mediação, n° 13.140/2015, 

que visa ampliar o seu uso e enraizá-lo culturalmente em nosso país.   

 

2.2.1. Resolução do CNJ sobre conciliação e mediação 

 

Em 29 de novembro de 2010 foi editada a Resolução nº 125 do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de 

tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário. A 

Resolução representou um marco no ordenamento jurídico brasileiro, por ser o mais 

significativo instrumento normativo sobre conciliação e mediação.  

Seu objetivo é organizar o sistema de resolução consensual de conflitos, 

conferindo tratamento adequado a cada demanda, para isso, no parágrafo único de 

seu artigo 1º, designa aos órgãos do Poder Judiciário a função de oferecer formas 

                                                             
4
 Para conferir mais sobre o tema, vide: (CINTRA, GRINOVER E DINAMARCO, 2012).  
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para solucionar as controvérsias, fomentando os meios consensuais, como a 

conciliação e a mediação5.  

Conforme Fredie Didier Jr. (2015), a Resolução institui a Política Pública de 

tratamento adequado dos conflitos de interesses; define o CNJ como organizador 

desta política; institui a criação, pelos tribunais, de centros de solução de conflitos; 

regulamenta a atuação dos conciliadores e mediadores e também designa aos 

tribunais o dever de dar publicidade aos bancos de estatísticas de seus centros.  

No artigo 2º da Resolução6, são propostas as formas para se alcançar tal 

objetivo, ou, sob uma visão doutrinária, “três metas fundamentais para a 

disseminação da cultura de pacificação social: 1) centralização das estruturas 

judiciárias; 2) adequada formação e treinamento de servidores, conciliadores e 

mediadores; 3) acompanhamento estatístico específico”. (IWAKURA, 2014, p.76). 

Porém, vale ressaltar que:  

A disciplina contida na Resolução nº 125/2010 do CNJ denota que a 
conciliação e mediação devem ser organizadas com a finalidade não de 
solucionar a crise de morosidade da Justiça, mas como um método para se 
dar tratamento mais adequado aos conflitos de interesses que ocorram na 
sociedade. (CUNHA; NETO, 2014, p.198).  

 
Em consonância com a Resolução está o novo Código de Processo Civil, que 

incorpora essas medidas e propõe um aprofundamento das mesmas, solidificando 

os meios consensuais de resolução de disputas, para solucionar cada conflito da 

melhor maneira, respeitando suas particularidades. (CUNHA; NETO, 2014). 

 

2.2.2. Alterações à Lei nº 9.307/1996 e a arbitragem 

 

                                                             
5
 Art. 1º Fica instituída a Política Judiciária Nacional de tratamento dos conflitos de interesses, 

tendente a assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e 
peculiaridade.  
Parágrafo único. Aos órgãos judiciários incumbe, nos termos do art. 334 do Novo Código de Processo 
Civil combinado com o art. 27 da Lei de Mediação, antes da solução adjudicada mediante sentença, 
oferecer outros mecanismos de soluções de controvérsias, em especial os chamados meios 
consensuais, como a mediação e a conciliação, bem assim prestar atendimento e orientação ao 
cidadão. (Redação dada pela Emenda nº 2, de 08.03.16) 
6
 Art. 2º Na implementação da Política Judiciária Nacional, com vista à boa qualidade dos serviços e à 

disseminação da cultura de pacificação social, serão observados:  
I – centralização das estruturas judiciárias;  
II – adequada formação e treinamento de servidores, conciliadores e mediadores;  
III – acompanhamento estatístico específico. 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/03/d1f1dc59093024aba0e71c04c1fc4dbe.pdf
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Desde 2013 tramitava no Congresso Nacional o projeto de reforma da Lei de 

Arbitragem, elaborado por uma comissão de juristas e presidida pelo ministro Luis 

Felipe Salomão (GUGLINSKI, 2015). E em 27 de maio de 2015 foi sancionada pela 

Presidência da República a Lei nº 13.129 de 2015, que alterou a Lei de Arbitragem, 

nº 9.307 de 1996. O novo dispositivo possui vacância de sessenta dias, entrando em 

vigor em 26 de julho de 2015, e tem como objetivo ampliar o uso da arbitragem no 

Brasil, trazendo importantes mudanças para o instituto. 

Primeiramente, convém conceituar a arbitragem. Esta é uma das formas que 

a adjudicação assume - decisão forçada, em que um terceiro emite um juízo de valor 

sobre o caso concreto, nela, as partes submetem o litígio ao árbitro, que decide o 

conflito impondo uma decisão. (PINHO, 2014). E, “por ser um meio de resolução de 

conflitos extrajudicial, o efeito direto é desafogar o Judiciário de muitas questões que 

não precisam da decisão de um juiz. Com a aprovação da nova lei, a expectativa é 

que o uso do instituto seja ampliado”. (GUGLINSKI, 2015).    

A nova lei brasileira trouxe importantes mudanças quanto à arbitragem, tais 

como a possibilidade da Administração Pública, direta e indireta, utilizá-la para 

resolver conflitos que envolvam direitos patrimoniais disponíveis7; a opção dada às 

partes de ingressarem em juízo antes de instituída a arbitragem para obter medidas 

cautelares ou de urgência8 e a “a criação da figura da carta arbitral, por meio da qual 

o árbitro poderá solicitar a colaboração de juízes para o cumprimento de ordens 

emanadas do tribunal arbitral” 9. (CASCIONE, PULINO, BOULOS E SANTOS, 2015).  

Ainda quanto às mudanças principais, instituiu-se a faculdade das partes 

optarem por outros árbitros que não estejam no órgão escolhido, conferindo-lhes 

assim, maior autonomia.10 Também passou a ser prevista a possibilidade dos 

                                                             
7
 Art. 1º, parágrafo 1º da Lei 13.129/2015: A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se 

da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. 
8
 Art. 22-A da Lei 13.129/2015: Antes de instituída a arbitragem, as partes poderão recorrer ao Poder 

Judiciário para a concessão de medida cautelar ou de urgência. 
9
 Art. 22-C da Lei 13.129/2015: O árbitro ou o tribunal arbitral poderá expedir carta arbitral para que o 

órgão jurisdicional nacional pratique ou determine o cumprimento, na área de sua competência 
territorial, de ato solicitado pelo árbitro. 
10

 Art. 13, § 4
o
 da Lei nº 9.307/96: As partes, de comum acordo, poderão afastar a aplicação de 

dispositivo do regulamento do órgão arbitral institucional ou entidade especializada que limite a 
escolha do árbitro único, coárbitro ou presidente do tribunal à respectiva lista de árbitros, autorizado o 
controle da escolha pelos órgãos competentes da instituição, sendo que, nos casos de impasse e 
arbitragem multiparte, deverá ser observado o que dispuser o regulamento aplicável. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9307.htm#art22a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9307.htm#art22c
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árbitros proferirem sentenças parciais, decidindo apenas alguns pontos 

controvertidos da lide. (FARIA, CENDÃO E MAIA, 2015).  

Por fim, registra-se que “foram vetadas as previsões originais do projeto de lei 

que permitiriam a inserção de convenção de arbitragem em contratos de adesão, de 

consumo e também em contratos que regulam relações de trabalho.” 11 (CASCIONE, 

PULINO, BOULOS E SANTOS, 2015).  

 

2.2.3. A Lei nº 13.140/2015 e suas disposições sobre mediação entre 

particularidades como meio de solução de controvérsias e sobre a 

autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública 

 

Em 29 de junho de 2015 foi sancionada pela Presidência da República a nova 

lei de mediação brasileira, que entrou em vigor após cento e oitenta dias da referida 

data. A Lei n° 13.140 de 26 de junho de 2015 dispõe sobre a mediação entre 

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

conflitos pela administração pública, alterando outras legislações.  

Não obstante o fato de a mediação ser um instituto formalmente incorporado 

no ordenamento brasileiro, seja através da Lei nº 9.099/1995, que dispõe sobre os 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais12, ou como previsto pelo já revogado Código 

de Processo Civil de 1973, bem como pelo novo NCPC, o instrumento ainda não foi 

enraizado culturalmente como um meio alternativo de solução de conflitos 

amplamente utilizado. Dessa forma, este seria um dos objetivos da lei, que criará 

uma porta para escoar as demandas submetidas ao Judiciário. (IWAKURA, 2014). 

Com sua regulamentação, espera-se que o uso da mediação seja ampliado e 

cumpra seu objetivo de solucionar os conflitos de forma simplificada e célere. Neste 

                                                             
11

 Os dispositivos vetados foram: Artigo 4º (...) Parágrafo 2º Nos contratos de adesão, a cláusula 
compromissória só terá eficácia se for redigida em negrito ou em documento apartado.  
Parágrafo 3º Na relação de consumo estabelecida por meio de contrato de adesão, a cláusula 
compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar 
expressamente com a sua instituição.  
Parágrafo 4º Desde que o empregado ocupe ou venha a ocupar cargo ou função de administrador ou 
diretor estatutário, nos contratos individuais de trabalho poderá ser pactuada cláusula 
compromissória, que só terá eficácia se o empregado tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou se 
concordar expressamente com a sua instituição. 
12

  Art. 24. Não obtida a conciliação, as partes poderão optar, de comum acordo, pelo juízo arbitral, na 
forma prevista nesta Lei. Apesar de o artigo tratar expressamente da arbitragem, o entendimento se 
aplica, por analogia, à mediação.  
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sentido afirma Humberto Dalla ([ca. 2010], p. 15) que “o elemento principal [...] para a 

compreensão da mediação é a formação de uma cultura de pacificação, em 

oposição à cultura hoje existente em torno da necessidade de uma decisão judicial 

para que a lide possa ser resolvida.”  

Nos incisos do artigo 2º da Lei nº 13.140/2015 são estabelecidos os princípios 

que informam a mediação. 

Art. 2
o
 A mediação será orientada pelos seguintes princípios:  

I - imparcialidade do mediador;  
II - isonomia entre as partes;  
III - oralidade;  
IV - informalidade;  
V - autonomia da vontade das partes;  
VI - busca do consenso;  
VII - confidencialidade;  
VIII - boa-fé.[...] 
 

O NCPC também os define no caput de seu artigo 166, sendo os mesmos 

que regem a conciliação. Logo, como pode ser analisado, pelos dois instrumentos 

normativos é abordado o princípio da confidencialidade13, previsto no inciso VII do 

artigo 2º da nova Lei de mediação e pelo NCPC, que o especifica nos §§ 1º e 2º do 

artigo 166, a seguir transcritos. 

 
Art. 166.  A conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da 
independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da 
confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada. 
 
§ 1º A confidencialidade estende-se a todas as informações produzidas no 
curso do procedimento, cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso 
daquele previsto por expressa deliberação das partes.  
§ 2º Em razão do dever de sigilo, inerente às suas funções, o conciliador e o 
mediador, assim como os membros de suas equipes, não poderão divulgar 
ou depor acerca de fatos ou elementos oriundos da conciliação ou da 
mediação. 
 

Desta forma, “a confidencialidade é regra universal em termos de mediação, 

até porque é uma das propaladas vantagens desse procedimento e que atrai muitos 

interessados. [...] Ademais, a confiança é o ponto central da mediação” (PINHO, 

2014, p. 165). 

Cabe mencionar brevemente a mediação no âmbito da administração pública, 

que está inserida no Capítulo II da referida Lei, “Da autocomposição de conflitos em 

                                                             
13

 Além do princípio da confidencialidade, os dois dispositivos trazem em comum os seguintes 
princípios: imparcialidade, oralidade, informalidade e autonomia da vontade das partes.  
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que for parte pessoa jurídica de direito público”. O artigo 32, primeiro dispositivo que 

trata sobre o tema, assim dispõe:  

Art. 32.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 
criar câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos, no 
âmbito dos respectivos órgãos da Advocacia Pública, onde houver, com 
competência para:  
I - dirimir conflitos entre órgãos e entidades da administração pública;  
II - avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos, por meio 
de composição, no caso de controvérsia entre particular e pessoa jurídica 
de direito público;  
III - promover, quando couber, a celebração de termo de ajustamento de 
conduta. [...] 
 

Para Rodrigo A. Odebrecht Curi Gismondi (2014, p. 168), esta espécie de 

mediação encontra diversas barreiras, como:  

Indisponibilidade dos interesses públicos; imposição de publicidade por 
força de norma constitucional; especificidades do processo político e a visão 
clássica a respeito da necessidade de lei para a regulação das hipóteses de 
autocomposição envolvendo a Administração Pública.

14
.  

 

Segundo o mesmo (2014), também é necessário que haja motivação e 

justificação expressa quando se opta pela solução alternativa, para que se verifique 

se a medida adotada trará vantagens para a Administração Pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14

 Para conferir mais sobre o tema, vide: GISMONDI, Rodrigo A. Odebrecht Curi. Revista Eletrônica 

de Direito Processual, Rio de Janeiro, 2014, Volume Especial, p. 168-202.  
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3. O SURGIMENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (NCPC) 

 

O novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei nº 13.105 sancionada 

em 16 de março de 2015, substituiu o antigo Código, a Lei nº 5.869 de 1973. Logo 

na Exposição de Motivos do Novo CPC, elaborado pela comissão de juristas 

encarregados pelo seu anteprojeto (2010, p. 12)15, é abordada uma série de 

mudanças e adaptações sofridas pelo Código em vigor:  

O Código vigente, de 1973, operou satisfatoriamente durante duas décadas. 
A partir dos anos noventa, entretanto, sucessivas reformas (...) introduziram 
no Código revogado significativas alterações, com o objetivo de adaptar as 
normas processuais a mudanças na sociedade e ao funcionamento das 
instituições.  
 

A maioria dessas alterações16 foi recebida de forma satisfatória, porém, ao 

longo do tempo, o Código foi perdendo sua coesão e teve sua sistemática 

comprometida (Exposição de Motivos, 2010). No mesmo sentido, entendem Teresa 

Arruda Alvim Wambier, Bruno Dantas, Alexandre Freire e Marcelo Guedes Nunes 

(2013):  

Tais modificações, certamente, em alguma medida passaram conferir 
maior desempenho ao sistema de Justiça. Porém, acarretaram 
antinomias no CPC, provocando aqui e ali dúvidas e insegurança a 
respeito da melhor interpretação de determinados dispositivos, pois cada 
uma dessas microrreformas foi regida por princípios próprios, o que, 

                                                             
15

 Membros da Comissão de Juristas: Ministro Luiz Fux, a Doutora Teresa Wambier e os Doutores 
Adroaldo Fabrício, Benedito Pereira Filho, Bruno Dantas, Elpídio Nunes, Humberto Teodoro Júnior, 
Jansen Almeida, José Miguel Medina, José Roberto Bedaque, Marcus Vinícius Coelho e Paulo Cezar 
Carneiro (Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil, 2010).  
16

 “(...) como, por exemplo, em 1994, a inclusão no sistema do instituto da antecipação de tutela; em 
1995, a alteração do regime do agravo; e, mais recentemente, as leis que alteraram a execução (...)” 
(Anteprojeto do NCPC, p. 12). 
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inevitavelmente, acarretou contradições internas, além de não ter logrado 
êxito no atendimento adequado e célere das demandas seriais.  
 

Em conjunto a esse fato, tem-se o desenvolvimento da sociedade brasileira 

como mais um fator que motivou a criação de um Código novo. Além do aumento 

populacional ocorrido nas últimas décadas, a conscientização da sociedade 

brasileira sobre seus direitos também cresceu, principalmente com o advento da 

CRFB de 1988. Desta forma, a litigiosidade também é crescente, assim como os 

anseios dessa numerosa e complexa sociedade por um sistema mais eficiente e 

célere. (WAMBIER; DANTAS; FREIRE e NUNES, 2013).  

Na visão dos membros elaboradores do NCPC, este “tem o potencial de 

gerar um processo mais célere, mais justo, porque mais rente às necessidades 

sociais e muito menos complexo” (Anteprojeto do NCPC, 2010, p. 14). Sua criação 

se deu sem causar prejuízo às mudanças introduzidas no Código substituído, uma 

vez que os institutos positivos foram mantidos e aperfeiçoados, além da inclusão de 

outros que acrescentarão eficiência ao novo sistema (Anteprojeto do NCPC, 2010). 

 

3.1. O TRÂMITE LEGISLATIVO  

 

O atual Código de Processo Civil tramitou no Congresso Nacional por mais 

de cinco anos, e foi o primeiro a ser elaborado em plena vigência do regime 

democrático no país (Pereira, 2015).  

Em 2009, foi convocada pelo então presidente do Senado José Sarney uma 

Comissão de Juristas com o objetivo de apresentar um novo CPC. A comissão foi 

presidida pelo Ministro Luiz Fux, atual ministro do Supremo Tribunal Federal, que à 

época integrava o Superior Tribunal de Justiça.  

A respeito do trabalho da Comissão, asseveram Humberto Dalla Bernardina 

de Pinho e Michelle Pedrosa Paumgartten ([2011]): 

Em tempo recorde, foi apresentado um Anteprojeto, convertido em Projeto 
de Lei (nº 166/10), submetido a discussões e exames por uma Comissão 
especialmente constituída por Senadores, no âmbito da Comissão de 
Constituição e Justiça do Senado Federal. Em dezembro de 2010 foi 
apresentado um Substitutivo pelo Senador Valter Pereira

17
, que foi 

aprovado pelo Pleno do Senado com duas pequenas alterações. O texto foi 

                                                             
17

 Para conferir a íntegra do relatório do Senador Valter Pereira, vide: 
http://www.amperj.org.br/emails/relatorio-Valter-Pereira-24112010.pdf 
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então encaminhado à Câmara dos Deputados, onde foi identificado como 
Projeto de Lei nº 8046/10.  
 

Na Câmara dos Deputados o código sofreu algumas alterações, como a 

inclusão de regras para favorecer a solução consensual de demandas no âmbito das 

ações de família18 (Pereira, 2015). 

Ainda em conformidade com informações obtidas no site oficial do Senado 

Federal19, quando o projeto voltou ao mesmo, em 2014, passou mais uma vez pelo 

exame de uma comissão especial de senadores. Depois, seguiu para o Plenário 

para votação final, que ocorreu em dezembro do mesmo ano. Renan Calheiros, 

Presidente da Casa, enviou o texto final à sanção em fevereiro de 2015.  

Após a longa tramitação, o projeto foi sancionado pela então Presidente da 

República, Dilma Rousseff, em 16 de março de 2015, entrando em vigor em 18 de 

março de 2016, após o período de vacância instituído pelo artigo 104520 do NCPC.  

 

3.2. OS PILARES DO NCPC 

 

No momento de elaboração do Anteprojeto do NCPC, em sua Exposição de 

Motivos, a Comissão de Juristas responsável definiu os principais objetivos21 a 

serem alcançados com a sua entrada em vigor. Tais objetivos foram traçados para 

que os princípios básicos que orientam o código, ou seja, os seus pilares, sejam 

alcançados e para que uma prestação jurisdicional eficiente e justa possa ser 

oferecida à sociedade. 

O primeiro artigo do NCPC assim dispõe:  

Art. 1
o
 O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme 

os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da 

                                                             
18

 Art. 694.  Nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual 
da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento 
para a mediação e conciliação. 
Parágrafo único.  A requerimento das partes, o juiz pode determinar a suspensão do processo 
enquanto os litigantes se submetem a mediação extrajudicial ou a atendimento multidisciplinar. 
19

 http://www12.senado.leg.br/hpsenado 
20

 Art. 1.045.  Este Código entra em vigor após decorrido 1 (um) ano da data de sua publicação 
oficial. 
21

 1) Estabelecer expressa e implicitamente verdadeira sintonia fina com a Constituição Federal; 2) 
criar condições para que o juiz possa proferir decisão de forma mais rente à realidade fática 
subjacente à causa; 3) simplificar, resolvendo problemas e reduzindo a complexidade de 
subsistemas, como, por exemplo, o recursal; 4) dar todo o rendimento possível a cada processo em si 
mesmo considerado; e, 5) (...) imprimir maior grau de organicidade ao sistema, dando-lhe, assim, 
mais coesão. (Anteprojeto do NCPC, 2010, p. 14).  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste 
Código. 
 

Os tópicos a seguir dissertarão a respeito de alguns destes princípios, como 

o da celeridade e da razoável duração do processo, que nortearam a criação do 

NCPC, e da autonomia da vontade e sua perspectiva na nova ordem processual.   

 

3.2.1. Princípios basilares: princípio da celeridade e da duração razoável do 

processo 

 

Alguns dos princípios que nortearam a criação do novo sistema processual 

brasileiro foram o da celeridade e da razoável duração do processo. Logo no 

Anteprojeto do NCPC, mais especificamente em sua Exposição de Motivos do 

NCPC (2010, p. 16) é feita referência aos princípios, que são entendidos como base 

para o mesmo, “levou-se em conta o princípio da razoável duração do processo. 

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

Na visão de Humberto Theodoro Júnior (2015), se a pacificação do litígio 

não for rápida, a tutela prestada pelo juízo não será efetiva, pois enquanto o titular 

de um bem jurídico, sem razão plausível, permanecer privado deste por longo 

tempo, restará configurada grande injustiça.  

Fredie Didier Jr. (2015) traz exemplos de diplomas que adotaram os 

princípios da celeridade e da duração razoável do processo e foram ratificados pelo 

novo código, como a Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto São José 

da Costa Rica, em seu artigo 8º, 122, do qual o Brasil é signatário e incorporou suas 

normas ao ordenamento jurídico pátrio. E a Constituição da República Federativa do 

Brasil, que através da Emenda Constitucional nº 45 de 2004 acrescentou ao rol dos 

direitos fundamentais o inciso LXXVIII em seu artigo 5º23, que garante a razoável 

duração do processo e sua célere tramitação.  

                                                             
22

 Artigo 8°, 1. Toda pessoa tem o direito a ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo 
razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente 
por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem os 
seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer natureza.  
23

 Artigo 5º, LXXVIII. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 
do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.  
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Como dito anteriormente, o novo código incorporou tais princípios, 

primeiramente, como uma das normas fundamentais para do processo civil, em sua 

Parte Geral, “art. 4º. As partes têm direito de obter em prazo razoável a solução 

integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.”. Bem como, em seu “art. 139. O 

juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: II – 

velar pela duração razoável do processo.”, disposto no Título IV, como um dos 

deveres do juiz.   

Para Nelson Nery Jr. (2010, p. 320), a duração do processo deve ser medida 

por critérios objetivos, tais como: 

A) a natureza do processo e complexidade da causa; b) o comportamento 
das partes e de seus procuradores; c) a atividade e o comportamento das 
autoridades judiciárias e administrativas competentes; d) a fixação legal de 
prazos para a prática de atos processuais que assegure efetivamente o 
direito ao contraditório e ampla defesa. 
 

Alguns critérios24 também são estabelecidos por Fredie Didier Jr. (2015), 

que entende que além dos mesmos, devem ser analisadas as particularidades do 

caso, e a estrutura do órgão judiciário para que seja possível definir se a duração do 

processo é ou não razoável.  

 

3.2.2. A nova perspectiva principiológica envolvendo a autonomia da vontade 

 

Como dito anteriormente, ainda no presente tópico, o artigo 1º do NCPC 

dispõe que o processo civil será conduzido pelas normas fundamentais 

estabelecidos na CRFB/88, um destes princípios é a liberdade, disposta no caput do 

artigo 5º25 da Carta Magna.  

A liberdade, direito fundamental e pressuposto de um Estado Democrático 

de Direito, possui conteúdo amplo e complexo, sendo um de seus componentes a 

autonomia privada, que consiste na capacidade do indivíduo de determinar seu 

próprio comportamento. Quando a liberdade é aplicada no âmbito processual, tem-

se o princípio do respeito ao autorregramento da vontade das partes no processo, 
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 O autor adota três critérios a serem analisados: “a) a complexidade do assunto; b) o 
comportamento dos litigantes e de seus procuradores ou da acusação e da defesa do processo e c) a 
atuação do órgão jurisdicional” (DIDIER, 2015, p. 95).  
25

 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes [...].  
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que é o direito das mesmas de autoreger-se sem restrições injustificadas (DUARTE, 

2016).  

Para Fredie Didier Jr. (2015), um dos pilares da liberdade é o 

autorregramento da vontade, que também seria uma dimensão da dignidade da 

pessoa humana. Este é um dos princípios estruturantes do direito processual civil 

brasileiro, e pode ser definido da seguinte forma: 

O princípio do respeito ao autorregraamento da vontade no processo visa 
[...] à obtenção de um ambiente processual em que o direito fundamental de 
autorregular-se possa ser exercido pelas partes sem restrições irrazoáveis 
ou injustificadas. De modo mais simples, esse princípio visa tornar o 
processo jurisdicional um espaço propício para o exercício da liberdade 
(DIDIER, 2015, p. 134). 

 
Tem-se como clara valorização da vontade o novo modelo processual 

instituído pelo NCPC, qual seja, o modelo cooperativo, pelo qual se permite às 

partes maior participação no processo. 

O princípio da cooperação26 é consagrado pelo NCPC em seu artigo 6º: 

“Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em 

tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. 

Na visão de Gabriella do Carmo Pantoja Duarte (2016), o modelo 

cooperativo concilia a autonomia da vontade com o exercício do poder jurisdicional 

do Estado, não excluindo a atuação estatal, mas ampliando a participação das 

partes no processo. 

Para Didier (2015), a vontade das partes é de extrema importância, e uma 

das formas de protegê-la é estimulando a solução autocompositiva dos conflitos, o 

que o CPC faz em diversas oportunidades, como por exemplo:  

a) dedica um capítulo inteiro para regular a mediação e a conciliação (arts. 
165 - 175); b) estrutura o procedimento de modo a pôr a tentativa de 
autocomposição como ato anterior ao oferecimento da defesa pelo réu (arts. 
334 e 695); c) permite a homologação judicial de acordo extrajudicial de 
qualquer natureza (art.515, III; art. 725, VIII); d) permite que, no acordo 
judicial, seja incluída matéria estranha ao objeto litigioso do processo (art. 
515, §2º); e) permite acordos processuais (sobre o processo, não sobre o 
objeto do litígio) atípicos (art. 190) (DIDIER, 2015, p.134). 

 

Das passagens citadas pelo autor, algumas já foram abordadas no presente 

trabalho e outras ainda serão, valendo destacar, oportunamente, o item “d”, que 
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 É um desdobramento do princípio do contraditório assegurado pela CRFB. Este não pode ser visto 
apenas como garantia de audiência de ambas as partes, pois tem o objetivo de admitir que todos os 
sujeitos do processo possam influir sobre o resultado da demanda (THEODORO, 2015). 
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aborda o artigo 515, § 2º do NCPC: “A autocomposição judicial pode envolver sujeito 

estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida 

em juízo”.  

O dispositivo é uma novidade no NCPC e dá liberdade às partes de 

envolverem na autocomposição judicial matéria e pessoas alheias ao litígio27.  

No item “e” o autor menciona o artigo 190 do CPC/15, que assim estabelece: 

Art. 190.  Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, 
é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento 
para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus 
ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o 
processo. 
Parágrafo único.  De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade 
das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente 
nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou 
em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. 
 

O dispositivo trata dos negócios processuais atípicos, que para Gabriella do 

Carmo Pantoja Duarte (2016), é uma das formas de manifestação do 

autorregramento da vontade das partes. Para a mesma, os negócios buscam 

conceder maior autonomia aos envolvidos no processo, com a possibilidade de se 

adequar o procedimento ao caso concreto.  

O negócio jurídico processual, para Humberto Theodoro Júnior (2015), se 

integra ao princípio da cooperação, previsto no NCPC. Este objetiva direcionar a 

conduta das partes e do juiz, no sentido de unir esforços para solucionar o litígio e 

alcançar uma decisão justa.   

E conforme Didier (2015), o subprincípio da atipicidade da negociação 

processual é a mais importante concretização do princípio do respeito ao 

autorregramento da vontade no processo civil, mas este não é ilimitado.  

A lei cuida de proteger os incapazes e os vulneráveis (art. 190, CPC) e de 
proibir certas negociações (p. ex.: não cabe acordo sobre competência 
absoluta do órgão jurisdicional). A mediação legislativa é indispensável para 
delimitar a extensão da autonomia da vontade no processo (2015, p. 133). 
  

No mesmo sentido está o Enunciado 20, referente ao artigo 190 do NCPC, 

do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “Não são admissíveis os seguintes 
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 Neste sentido entende Cassio Scarpinella Bueno (2015, p. 344): “0 § 2º inova, ao menos 
textualmente, ao admitir que a autocomposição judicial (a referência é feita ao titulo apontado no 
inciso II do art. 515) pode envolver não só matéria alheia ao litígio, mas também outras pessoas”. 
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negócios bilaterais, dentre outros: acordo para modificação da competência 

absoluta, acordo para supressão da primeira instância”.  

 

3.3. DA DIVISÃO ENTRE PROCEDIEMTNO ORDINÁRIO E SUMÁRIO PARA O 

PROCEDIMENTO ÚNICO 

 

Para que se adentre ao tema relativo às mudanças trazidas pelo NCPC 

quanto aos procedimentos28, se faz necessário, primeiramente, distinguir 

brevemente processo e procedimento e defini-los: 

Enquanto o processo é uma unidade, como relação processual em busca 
da prestação jurisdicional, o procedimento é a exteriorização dessa relação 
e, por isso, pode assumir diversas feições ou modos de ser. A essas várias 
formas exteriores de se movimentar o processo aplica-se a denominação de 
procedimentos (THEODORO, 2012, p. 350). 
 

Na sistemática do CPC antigo existiam três espécies de processo: o 

processo de conhecimento, o de execução e o cautelar. Em relação ao processo de 

conhecimento, têm-se os procedimentos comuns e especiais. O procedimento 

comum é aplicado residualmente, nas causas em que não haja previsão de rito 

próprio, e se dividia em ordinário e sumário29.  

O procedimento ordinário era o único regulado de maneira completa e 

exaustiva pelo CPC de 1973, enquanto o sumário e os especiais eram regulados 

apenas nos pontos em que se diferenciavam deste, uma vez que o procedimento 

ordinário se aplicava subsidiariamente aos demais30 (THEODORO, 2012). 

Em apertada síntese31, conforme o mesmo autor, a esquematização do 

procedimento ordinário ocorria com a apresentação da petição inicial; a citação do 

réu para que apresentasse sua defesa, e, após a apresentação desta, e antes da 

realização das provas, realizava-se a audiência preliminar, uma audiência especial 

de tentativa de conciliação32. Se o acordo fosse possível, seria homologado por 
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 Para Alexandre Freitas Câmara (2013, p. 351), “procedimento é o aspecto extrínseco do processo, 
formado por uma sequencia ordenada de atos processuais”.  
29

 Art. 272 do CPC/73. O procedimento comum é ordinário ou sumário. 
30

 Art. 272 do CPC/73. Parágrafo único. O procedimento especial e o procedimento sumário regem-se 
pelas disposições que lhes são próprias, aplicando-se-lhes, subsidiariamente, as disposições gerais 
do procedimento ordinário.  
31

 O autor descreve detalhadamente o esquema do procedimento ordinário em: THEODORO, 2012.  
32

 Art. 331 do CPC/73. Se não ocorrer qualquer das hipóteses previstas nas seções precedentes, e 
versar a causa sobre direitos que admitam transação, o juiz designará audiência preliminar, a 
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sentença, mas se não se realizasse, fixava-se o objeto litigioso e deferiam-se as 

provas a serem produzidas, designando, se necessário, a audiência de instrução e 

julgamento. Nesta segunda audiência, novamente era tentado um acordo entre as 

partes.  

Já o procedimento sumário, segundo tipo de procedimento comum, era 

definido segundo critérios ligados à matéria e ao valor da causa, e tinha suas 

possibilidades enumeradas no artigo 275 do código anterior, que assim dispunha: 

Art. 275. Observar-se-á o procedimento sumário: 
I – nas causas, cujo valor não exceder 60 (sessenta) vezes o valor do 
salário mínimo; 
II – nas causas, qualquer que seja o valor; 
a) de arrendamento rural e de parceria agrícola;  
b) de cobrança ao condômino de quaisquer quantias devidas ao 
condomínio;  
c) de ressarcimento por danos em prédio urbano ou rústico;  
d) de ressarcimento por danos causados em acidente de veículo de via 
terrestre;  
e) de cobrança de seguro, relativamente aos danos causados em acidente 
de veículo, ressalvados os casos de processo de execução;  
f) de cobrança de honorários dos profissionais liberais, ressalvado o 
disposto em legislação especial;  
g) que versem sobre revogação de doação;  
h) nos demais casos previstos em lei.  
Parágrafo único. Este procedimento não será observado nas ações relativas 
a estado e à capacidade das pessoas.  
 

Para Humberto Theodoro (2012, p. 361/362), o objetivo do legislador ao 

instituir o procedimento sumário foi promover uma solução mais célere a causas 

específicas, por isso este rito é mais simplificado do que o ordinário. O autor dá 

exemplos de providências tomadas para que o procedimento sumário cumpra seu 

objetivo de tramitar com mais agilidade, alguns deles são: “instituiu-se uma 

audiência inicial destinada especificamente à conciliação e, na sua falta, à resposta 

do demandado (arts. 277 e 278) 33; autorizou-se o uso de conciliador, a exemplo do 

                                                                                                                                                                                              
realizar-se no prazo de 30 (trinta) dias, para a qual serão as partes intimadas a comparecer, podendo 
fazer-se representar por procurador ou preposto, com poderes para transigir. 
§ 1º Obtida a conciliação, será reduzida a termo e homologada por sentença.  
§ 2º Se, por qualquer motivo, não for obtida a conciliação, o juiz fixará os pontos controvertidos, 
decidirá as questões processuais pendentes e determinará as provas a serem produzidas, 
designando audiência de instrução e julgamento, se necessário.  
§ 3º Se o direito em litígio não admitir transação, ou se as circunstâncias da causa evidenciarem ser 
improvável sua obtenção, o juiz poderá, desde logo, sanar o processo e ordenar a produção da 
prova, nos termos do § 2º.  
33

 Art. 277 do CPC/73. O juiz designará a audiência de conciliação a ser realizada no prazo de trinta 

dias, citando o réu com a antecedência mínima de dez dias e sob advertência prevista no § 2º deste 
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que se passa no Juizado de Pequenas Causas, para auxiliar o Juiz na tarefa de 

conseguir a solução conciliatória (art. 277, § 1º)”.  

Para Alexandre Freitas Câmara (2013), encontrava-se nas disposições do 

artigo 277 profunda diferença entre os procedimentos ordinário e sumário, pois 

neste, o réu era citado para comparecer à audiência preliminar, enquanto no 

ordinário, para oferecer resposta.  

Ao despachar a inicial [...] o juiz não apenas defere a citação do réu, mas 
desde logo, no próprio despacho liminar, designará audiência de 
conciliação, a ser realizada no prazo máximo de 30 dias. No mesmo 
despacho incluirá a ordem de comparecimento das partes para a tentativa 
de conciliação, comparecimento esse que pode ser pessoal ou por meio de 
preposto com poderes para transigir (art. 277, § 3º) (THEODORO, 2012, p. 
362). 
 

Assim sendo, a instrução não se inicia antes da tentativa conciliatória, caso 

esta seja obtida, o acordo será reduzido a termo e homologado por sentença. Mas 

se as partes não chegarem a um acordo, a audiência prossegue com a 

apresentação da resposta pelo réu, como dispunha o artigo 278 do CPC/73. 

“Somente ocorrerá a segunda audiência, destinada à instrução e julgamento, 

se, após a frustração da tentativa de conciliação, houver necessidade de colher 

prova oral para dirimir a lide” (THEODORO, 2012, p. 365). 

Na visão de Armando Ghedini Neto (2015, p. 37):  

                                                                                                                                                                                              
artigo, determinando o comparecimento das partes. Sendo ré a Fazenda Pública, os prazos contar-
se-ão em dobro.  
§ 1º A conciliação será reduzida a termo e homologada por sentença, podendo o juiz ser auxiliado por 
conciliador.  
§ 2º Deixando injustificadamente o réu de comparecer à audiência, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 
alegados na petição inicial (art. 319), salvo se o contrário resultar da prova dos autos, proferindo o 
juiz, desde logo, a sentença.  
§ 3º As partes comparecerão pessoalmente à audiência, podendo fazer-se representar por preposto 
com poderes para transigir. 
§ 4º O juiz, na audiência, decidirá de plano a impugnação ao valor da causa ou a controvérsia sobre a 
natureza da demanda, determinando, se for o caso, a conversão do procedimento sumário em 
ordinário.  
§ 5º A conversão também ocorrerá quando houver necessidade de prova técnica de maior 
complexidade. 
Art. 278 do CPC/73. Não obtida a conciliação, oferecerá o réu, na própria audiência, resposta escrita 
ou oral, acompanhada de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, formulará seus 
quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico.   
§ 1º É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, desde que fundado nos mesmos 
fatos referidos na inicial. 
§ 2º Havendo necessidade de produção de prova oral e não ocorrendo qualquer das hipóteses 
previstas nos arts. 329 e 330, I e II, será designada audiência de instrução e julgamento para data 
próxima, não excedente de trinta dias, salvo se houver determinação de perícia.  
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A audiência de conciliação prevista no procedimento sumário, embora tenha 
algumas diferenças significativas, possui conteúdo semelhante à audiência 
preliminar prevista no artigo 331 do Código de Processo Civil de 1973. A 
principal diferença diz respeito à amplitude do seu conteúdo, na medida em 
que ocorre o recebimento da resposta do réu, além de se realizar antes do 
encerramento da fase postulatória.  
 

Após breve exposição sobre os procedimentos e suas divisões no código 

anterior, convém adentrarmos nas significativas mudanças trazidas pelo NCPC a 

este tema. 

No NCPC fala-se apenas em processo de conhecimento e de execução34, 

aquele se divide em comum e especial, como no antigo CPC. Porém, atualmente, o 

procedimento comum é único, não mais se subdividindo em dois ritos diferentes: 

ordinário e sumário.  

O procedimento comum é tratado de forma mais ampla pelo Código, em 

seus artigos 318 a 538. Este se aplica a todas as causas, exceto quando haja rito 

próprio ou específico instituído pela lei, como dispõe o artigo 318.  

Art. 318.  Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo 
disposição em contrário deste Código ou de lei. 
Parágrafo único.  O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos 
demais procedimentos especiais e ao processo de execução. 
 

Nas lições de Humberto Theodoro Júnior (2015), o NCPC não regulou o 

procedimento sumário. Nas situações reguladas por lei extravagantes em que não 

houver um rito específico, o novo Código determina a aplicação do procedimento 

comum (art. 1.049, caput35). Já nos casos em que estas leis preveem o 

procedimento sumário, impõe o NCPC à observância do procedimento comum com 

as modificações previstas na própria lei especial, se houver (art. 1.049, parágrafo 

único36). 

                                                             
34

 No CPC/73 a tutela provisória (cautelar, satisfativa ou de evidência) era processo autônomo ao 
lado dos processos de conhecimento e de execução, no atual Código, deixa de ter autonomia e 
passa a ser incidente dos outros dois. (THEODORO, 2015). 
35

 Art. 1.049.  Sempre que a lei remeter a procedimento previsto na lei processual sem especificá-lo, 
será observado o procedimento comum previsto neste Código.  
36

 Parágrafo único.  Na hipótese de a lei remeter ao procedimento sumário, será observado o 
procedimento comum previsto neste Código, com as modificações previstas na própria lei especial, se 
houver. 
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Ainda na opinião do mesmo, o procedimento comum desempenha o papel 

de completar as leis que regulam procedimentos especiais sem detalhar os 

respectivos ritos, como prevê o art. 1.046, caput37. 

Vale frisar que, conforme o § 1º do artigo 104638 do NCPC, apesar de o rito 

sumário ter sido extinto pelo NCPC, os dispositivos do antigo Código que o 

regulavam continuarão sendo aplicados às ações propostas até o início da vigência 

da nova lei (dia 18 de março de 2016) desde que não tenham sido sentenciadas.   

Em relação à esquematização do procedimento único do NCPC, o mesmo 

se difere do antigo procedimento ordinário pelo fato de que, após ser deferida a 

petição inicial, o réu é citado para comparecer à audiência de conciliação ou de 

mediação (art. 334), e se nesta as partes não chegarem a um acordo, terá início o 

prazo de resposta do réu (art. 335) (THEODORO, 2015).  

Assim sendo, o réu apenas responderá a ação caso a tentativa de 

conciliação ou mediação seja frustrada, contando a partir desta tentativa o prazo 

para apresentar sua defesa. A esta importante alteração, bem como a suas 

disposições legais e consequências, serão destinados os próximos tópicos. 

 

3.4. AS PRINCIPAIS MUDANÇAS TRAZIDAS PELO NCPC QUANTO À 

CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO  

 

O novo sistema processual brasileiro é estruturado para estimular a 

autocomposição e institucionalizar os MASC’s. No rol das normas fundamentais do 

NCPC estão os § § 2º e 3º do art. 3°, que assim dispõem: 

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

conflitos. 
§ 3

o
 A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores 
públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo 
judicial. 
 

Fredie Didier Jr. (2015, p. 166), defende a existência do princípio do estímulo 

da solução por autocomposição, aplicável nos casos em que ela é recomendada. Tal 

                                                             
37

 Art. 1.046.  Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos 

processos pendentes, ficando revogada a Lei n
o
 5.869, de 11 de janeiro de 1973.  

38
 § 1

o
 As disposições da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, relativas ao procedimento sumário e 

aos procedimentos especiais que forem revogadas aplicar-se-ão às ações propostas e não 
sentenciadas até o início da vigência deste Código. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm
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princípio, para o autor, “orienta toda a atividade estatal na solução dos conflitos 

jurídicos”.  

Tal entendimento vai ao encontro do Enunciado nº 371 do Fórum 

Permanente de Processualistas Civis, que prevê: “371. (arts. 3º, §3º, e 165). Os 

métodos de solução consensual de conflitos devem ser estimulados também nas 

instâncias recursais. (Grupo: Normas fundamentais)”.  

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

(2014, p. 199): 

O Estado deverá promover o uso dos ADR
39

 e os profissionais da área 
jurídica deverão estimular o seu uso. Isso inclui um esforço de capacitação 
de pessoal, criação de estrutura física, esclarecimento da população e 
treinamento dos servidores e dos profissionais do meio jurídico em geral. 
Não apenas estimula o uso dos ADR em âmbito judicial, mas o projeto 
também estabelece que a União, os Estados, e o Distrito Federal e os 
Municípios deverão criar câmaras de mediação e conciliação, com 
atribuições relacionadas à solução consensual de conflitos no âmbito 
administrativo. Assim, há a construção de um verdadeiro sistema de 
resolução de disputas, composto pelo Poder Judiciário e por instituições 
públicas e privadas dedicadas ao desenvolvimento de mediação, 
conciliação e arbitragem.  
 

O presente tópico se propõe a destrinchar as principais mudanças trazidas 

aos institutos da mediação e conciliação pelo NCPC e as regras que os regem.  

 

3.4.1. As normas que regem a conciliação e a mediação  

 

O Código de Processo Civil de 2015 dispõe sobre os institutos da mediação 

e da conciliação, ambos na Seção V do Capítulo III – “Dos auxiliares da justiça”, 

entre os artigos 165 a 175, bem como em casos específicos, como nas ações 

possessórias (artigo 56540) e nas ações de família (69441 e seguintes).  

                                                             
39

 ADR – Alternative Dispute Resolution Methods (meios alternativos de resolução de disputas).  
40

 Art. 565.  No litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou a turbação afirmado na 
petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão 
da medida liminar, deverá designar audiência de mediação, a realizar-se em até 30 (trinta) dias, que 
observará o disposto nos §§ 2

o
 e 4

o
. 

§ 1
o
 Concedida a liminar, se essa não for executada no prazo de 1 (um) ano, a contar da data de 

distribuição, caberá ao juiz designar audiência de mediação, nos termos dos §§ 2
o
 a 4

o
 deste artigo. 

§ 2
o
 O Ministério Público será intimado para comparecer à audiência, e a Defensoria Pública será 

intimada sempre que houver parte beneficiária de gratuidade da justiça. 
§ 3

o
 O juiz poderá comparecer à área objeto do litígio quando sua presença se fizer necessária à 

efetivação da tutela jurisdicional. 
§ 4

o
 Os órgãos responsáveis pela política agrária e pela política urbana da União, de Estado ou do 

Distrito Federal e de Município onde se situe a área objeto do litígio poderão ser intimados para a 
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O Código prevê, no caput de seu artigo 166, que “a conciliação e a 

mediação são informadas pelos princípios da independência, da imparcialidade, da 

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

decisão informada”. 

Para Fredie Didier Jr. (2015), a independência deve conduzir a atuação do 

conciliador e do mediador, para que esses tenham liberdade e não sofram qualquer 

tipo de pressão, interna ou externa, no desempenho de suas funções, bem como, 

lhes é permitido recusar, suspender ou interromper a sessão se não estiverem 

presentes as condições necessárias para o seu desenvolvimento42.  

Ainda na opinião de Didier (2015), para que se garanta a imparcialidade nos 

institutos, mediador e conciliador não podem ter qualquer interesse no conflito sob 

análise. Esta característica reflete o princípio da impessoalidade, que orienta a 

administração pública, e está expresso no artigo 37, caput, da CRFB/88. 43 

Vale frisar que: “a aplicação de técnicas negociais pelo conciliador ou 

mediador, com o objetivo de proporcionar ambiente favorável à autocomposição, 

não ofende o dever de imparcialidade” (DA CUNHA; NETO, 2014, p. 201). 44 

Em relação à autonomia da vontade, à mesma já foi dedicado tópico 

específico, diante da relevância e destaque que tal característica recebeu no NCPC. 

Mas vale frisar que a mesma é abordada pelo parágrafo 4º do artigo 166, que assim 

                                                                                                                                                                                              
audiência, a fim de se manifestarem sobre seu interesse no processo e sobre a existência de 
possibilidade de solução para o conflito possessório. [...]. 
41

 Art. 694.  Nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual 
da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento 
para a mediação e conciliação. 
Parágrafo único.  A requerimento das partes, o juiz pode determinar a suspensão do processo 
enquanto os litigantes se submetem a mediação extrajudicial ou a atendimento multidisciplinar. 
42

Artigo 1º, V do Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais – Anexo da Resolução 
125/2010 do CNJ: Art. 1º - São princípios fundamentais que regem a atuação de conciliadores e 
mediadores judiciais: confidencialidade, decisão informada, competência, imparcialidade, 
independência e autonomia, respeito à ordem pública e às leis vigentes, empoderamento e validação. 
V - Independência e autonomia - dever de atuar com liberdade, sem sofrer qualquer pressão interna 
ou externa, sendo permitido recusar, suspender ou interromper a sessão se ausentes as condições 
necessárias para seu bom desenvolvimento, tampouco havendo dever de redigir acordo ilegal ou 
inexequível; 
43

 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  
44

 Conforme § 3º do artigo 166 do CPC/15: § 3
o
 Admite-se a aplicação de técnicas negociais, com o 

objetivo de proporcionar ambiente favorável à autocomposição. 



 

33 
 

dispõe: “a mediação e a conciliação serão regidas conforme a livre autonomia dos 

interessados, inclusive no que diz respeito à definição das regras procedimentais”.  

Tal dispositivo encontra-se em harmonia com o ordenamento, como por 

exemplo, os artigos 190 e 168, que dispõem, respectivamente, sobre a possibilidade 

das partes estipularem mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades 

da causa e de escolherem, em comum acordo, o conciliador, o mediador ou a 

câmara privada de conciliação e mediação. Percebe-se que, desta forma, o Código 

cumpre seu o objetivo de “imprimir maior grau de organicidade ao sistema, dando 

lhe, assim, mais coesão” (Anteprojeto NCPC, 2010, p.14). 

A confidencialidade é disposta nos parágrafos 1º e 2º45 do artigo 166, que 

trazem o dever de sigilo do conciliador e do mediador e a sua amplitude. Para 

Leonardo Carneiro da Cunha e João Luiz Lessa de Azevedo Neto (2014), esta 

característica merece destaque, uma vez que as partes precisam estar à vontade 

para que possam se expor em busca da autocomposição. 

A Lei nº 13.140/2015, que dispõe sobre o instituto da mediação, dedica à 

confidencialidade a Seção IV, denominada “Da Confidencialidade e suas Exceções” 

46, fato que demonstra a relevância de tal característica.  

                                                             
45

 § 1
o
 A confidencialidade estende-se a todas as informações produzidas no curso do procedimento, 

cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto por expressa deliberação das 
partes. 
§ 2

o
 Em razão do dever de sigilo, inerente às suas funções, o conciliador e o mediador, assim como 

os membros de suas equipes, não poderão divulgar ou depor acerca de fatos ou elementos oriundos 
da conciliação ou da mediação. 
46

 Art. 30.  Toda e qualquer informação relativa ao procedimento de mediação será confidencial em 
relação a terceiros, não podendo ser revelada sequer em processo arbitral ou judicial salvo se as 
partes expressamente decidirem de forma diversa ou quando sua divulgação for exigida por lei ou 
necessária para cumprimento de acordo obtido pela mediação.  
§ 1

o
 O dever de confidencialidade aplica-se ao mediador, às partes, a seus prepostos, advogados, 

assessores técnicos e a outras pessoas de sua confiança que tenham, direta ou indiretamente, 
participado do procedimento de mediação, alcançando:  
I - declaração, opinião, sugestão, promessa ou proposta formulada por uma parte à outra na busca de 
entendimento para o conflito;  
II - reconhecimento de fato por qualquer das partes no curso do procedimento de mediação;  
III - manifestação de aceitação de proposta de acordo apresentada pelo mediador;  
IV - documento preparado unicamente para os fins do procedimento de mediação.  
§ 2

o
 A prova apresentada em desacordo com o disposto neste artigo não será admitida em processo 

arbitral ou judicial.  
§ 3

o
 Não está abrigada pela regra de confidencialidade a informação relativa à ocorrência de crime de 

ação pública.  
§ 4

o
 A regra da confidencialidade não afasta o dever de as pessoas discriminadas no caput prestarem 

informações à administração tributária após o termo final da mediação, aplicando-se aos seus 
servidores a obrigação de manterem sigilo das informações compartilhadas nos termos do art. 198 da 
Lei n

o
 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm#art198
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm#art198
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Quanto à oralidade e a informalidade no âmbito da conciliação e da 

mediação: 

A oralidade e a informalidade orientam a mediação e a conciliação. Ambas 
dão a este processo mais “leveza”, sem o ritual e a simbologia próprios da 
atuação jurisdicional. Mediador e conciliador devem comunicar-se em 
linguagem simples e acessível e não devem usar nenhum tipo de roupa 
solene (veste talar, toga, etc.). É conveniente que a negociação realize-se 
em ambiente tranquilo, se possível sem barulho, em mesa redonda e com 
paredes pintadas com cor clara. Todos são aspectos cênicos importantes, 
pois permitem um diálogo mais franco, reforçando a oralidade e a 
informalidade. (DIDIER, 2015, p. 278). 
 

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

(2014, p. 206): “a conciliação ou a mediação não precisa sequer ocorrer no ambiente 

judiciário, podendo, se as partes preferirem ou caso se sentirem mais à vontade, ser 

realizado no escritório de um dos advogados ou em outro ambiente” , o que prioriza 

a informalidade dos institutos.  

Por último, tem-se como característica o princípio da decisão informada. 

Para Didier (2015), o consenso entre as partes deve ser obtido após a compreensão 

do problema e das consequências do acordo.  

No mesmo sentido entendem Leonardo Carneiro da Cunha e João Luiz 

Lessa de Azevedo Neto (2014, p. 202), “é necessário, enfim, que os interessados 

sejam bem informados para que não sejam surpreendidos por qualquer 

consequência inesperada da solução pela qual venham a optar”.  

Convém ressaltar, também, as disposições contidas na Seção V a respeito 

dos centros judiciários de solução consensual de conflitos. O caput do artigo 165 do 

NCPC determina que os Tribunais criem tais centros, estes deverão realizar as 

audiências de conciliação e mediação e estimular a autocomposição, e seu 

parágrafo dispõe sobre sua composição e organização:  

Art. 165. Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de 
conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de 
conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a 
auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. 

§ 1
o
 A composição e a organização dos centros serão definidas pelo 

respectivo tribunal, observadas as normas do Conselho Nacional de Justiça. 
 

Neste sentido, “tal disposição vai ao encontro da política pública de 

tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário 
                                                                                                                                                                                              
Art. 31.  Será confidencial a informação prestada por uma parte em sessão privada, não podendo o 
mediador revelá-la às demais, exceto se expressamente autorizado.  
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desenvolvida pelo CNJ por meio da Resolução 125” (MEIRELLES; MARQUES, 

2014, p. 294).47 

Vale frisar que, conforme Fredie Didier Jr. (2015), a criação dos centros é 

obrigatória, estes serão coordenados por um juiz, e se necessário, contarão com um 

adjunto, aos quais caberá administrar o centro e supervisionar os conciliadores e 

mediadores.48  

O artigo 167, § 5º49 impõe restrições aos mediadores e conciliadores que 

sejam advogados, estes não poderão advogar junto ao tribunal a que esteja 

vinculado o centro em que atuem. E também se aplica aos mesmos as hipóteses de 

suspeição e impedimento do juiz50. 

 

3.4.2.  A Audiência de Conciliação ou Mediação como uma fase 

 

Diferença substancial e uma das principais inovações do NCPC é a 

realização de uma audiência de conciliação ou mediação antes da apresentação da 

defesa pelo réu, como previsto pelo Anteprojeto do NCPC, em sua Exposição de 

Motivos: “como regra, deve-se realizar audiência em que, ainda antes de ser 

apresentada contestação, se tentará fazer com que o autor e réu chequem a acordo” 

(2010, p. 23).  

Andrian de Lucena Galindo (2012, p. 92) esclarece que o objetivo da 

comissão de juristas que elaborou o anteprojeto do Código era estabelecer uma 

                                                             
47

 Art. 8º Os tribunais deverão criar os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania 
(Centros ou Cejuscs), unidades do Poder Judiciário, preferencialmente, responsáveis pela realização 
ou gestão das sessões e audiências de conciliação e mediação que estejam a cargo de conciliadores 
e mediadores, bem como pelo atendimento e orientação ao cidadão. (Redação dada pela Emenda nº 
2, de 08.03.16) 

48
 Art. 9º Os Centros contarão com 1 (um) juiz coordenador e, se necessário, com 1 (um) adjunto, aos 

quais caberão a sua administração e a homologação de acordos, bem como a supervisão do serviço 
de conciliadores e mediadores. Salvo disposição diversa em regramento local, os magistrados da 
Justiça Estadual e da Justiça Federal serão designados pelo Presidente de cada tribunal dentre 
aqueles que realizaram treinamento segundo o modelo estabelecido pelo CNJ, conforme Anexo I 
desta Resolução. (Redação dada pela Emenda nº 2, de 08.03.16) 
49

 Art. 167.  Os conciliadores, os mediadores e as câmaras privadas de conciliação e mediação serão 
inscritos em cadastro nacional e em cadastro de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal, que 
manterá registro de profissionais habilitados, com indicação de sua área profissional. 
§ 5

o
 Os conciliadores e mediadores judiciais cadastrados na forma do caput, se advogados, estarão 

impedidos de exercer a advocacia nos juízos em que desempenhem suas funções. 
50

 Art. 148.  Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição: II - aos auxiliares da justiça; [...].  

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/03/d1f1dc59093024aba0e71c04c1fc4dbe.pdf
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/03/d1f1dc59093024aba0e71c04c1fc4dbe.pdf
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/03/d1f1dc59093024aba0e71c04c1fc4dbe.pdf
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etapa conciliatória prévia e obrigatória para que o autor tivesse acesso ao Poder 

Judiciário.  

Não obstante, acabou a comissão por entender que o princípio da 
inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, XXXV, da Constituição 
Federal) não permitiria que a participação em tentativa de conciliação prévia 
fosse alçada ao patamar de condição de procedibilidade, decorrendo daí a 
opção por uma audiência facultativa e realizada após a propositura da 
demanda.   
 

Desta forma, no procedimento comum instituído pelo NCPC o réu será 

citado para comparecer a audiência de conciliação ou mediação, e não para 

apresentar sua resposta, como no antigo procedimento ordinário. Se preenchido os 

requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz, ao 

despachar a petição inicial, designará a audiência, observadas as exigências do 

artigo 334, do NCPC, a seguir transcrito:  

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. 
§ 1

o
 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. 

§ 2
o
 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. 

§ 3
o
 A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado. 

§ 4
o
 A audiência não será realizada: 

I - se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 
composição consensual; 

II - quando não se admitir a autocomposição. 

§ 5
o
 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. 

§ 6
o
 Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve 

ser manifestado por todos os litisconsortes. 

§ 7
o
 A audiência de conciliação ou de mediação pode realizar-se por meio 

eletrônico, nos termos da lei. 

§ 8
o
 O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 
sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 
pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. 
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§ 9
o
 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. 

 
Fredie Didier Jr. (2015), esclarece que a audiência será de conciliação ou 

mediação, a depender do tipo de conflito existente, pois com base no conflito se 

escolhe a melhor técnica a se aplicar, de acordo com os parágrafos §§ 2º e 3º do 

artigo 165 do CPC, já mencionados em tópico anterior do presente trabalho. 

A regra trazida pelo NCPC, de realização da audiência antes de o réu 

apresentar sua resposta, não é novidade em nosso ordenamento, pois já é aplicada 

no âmbito dos Juizados Especiais, regulado pela Lei nº 9.099/199551.   

Na opinião de diversos autores, a audiência prévia se mostra como positiva 

e amplia as possibilidades de que as partes cheguem a um acordo. Para Armando 

Ghedini Neto (2015, p. 44/45):  

A previsão do instituto já no início do procedimento é providência salutar, já 
que proporciona resultados rápidos, econômicos e eficientes, na medida em 
que não é necessário o término de toda uma fase postulatória feita por 
escrito, com prazos para defesa, impugnação, e posterior fase ordinatória, 
com a adoção das providências preliminares. Além disso, é evitado todo um 
desgaste das partes gerado pela longa duração do procedimento até a 
realização da audiência. O tempo faz com que os demandantes se 
acostumem com o sentimento negativo provocado pelo litígio, o que dificulta 
a obtenção dos acordos. Após longos meses as partes já não se importam 
tanto com a angústia do processo em andamento, fazendo com que 
barreiras psicológicas sejam criadas em detrimento da solução consensual 
do litígio, fazendo com que elas releguem a decisão para o juiz.  
 

Assim também para Galindo (2012, p. 88), “a apresentação da resposta, 

anteriormente à primeira tentativa de composição amigável, muitas vezes acirra os 

ânimos das partes e afasta a possibilidade de consenso”. E no mesmo sentido 

                                                             
51

 Art. 16. Registrado o pedido, independentemente de distribuição e autuação, a Secretaria do 
Juizado designará a sessão de conciliação, a realizar-se no prazo de quinze dias. 
Art. 17. Comparecendo inicialmente ambas as partes, instaurar-se-á, desde logo, a sessão de 
conciliação, dispensados o registro prévio de pedido e a citação. 
Parágrafo único. Havendo pedidos contrapostos, poderá ser dispensada a contestação formal e 
ambos serão apreciados na mesma sentença. 
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entendem Leonardo Carneiro da Cunha e João Luiz Lessa de Azevedo Neto (2014, 

p. 206), em análise ainda ao Projeto do novo Código:  

Uma boa medida do projeto de novo código é o fato de o réu apenas 
apresentar contestação após a audiência de conciliação ou do pedido de 
dispensa dessa. O réu não deve, conforme o projeto, apresentar sua defesa 
antes da audiência de conciliação, o que facilita o diálogo entre as partes e 
aumenta a possibilidade de uma composição consensual do litígio. Na 
contestação, o réu deduz toda a sua matéria de defesa, apresentando sua 
percepção dos fatos e argumentos jurídicos. A apresentação da defesa 
antes da audiência certamente pode recrudescer o dissenso. 
 

O § 1º do mencionado artigo dispõe sobre a condução da audiência, que 

deverá ser feita por conciliador ou mediador, a depender do caso, e apenas em 

situações excepcionais poderá ser conduzida pelo juiz.  

Segundo Andrian de Lucena Galindo (2012, p. 90), “se o conciliador 

identifica-se com o julgador, podem as partes temer formalizar propostas, com receio 

de que o magistrado interprete-as como reconhecimento do bom direito da parte 

adversa”. 

A preocupação do projeto é assegurar a imparcialidade do juiz e permitir um 
diálogo mais franco e flexível das partes nos esforços de autocomposição, 
já que o juiz que conduzir ativamente uma mediação ou conciliação pode, 
em alguma medida, acabar influenciado em seu julgamento pelas tratativas 
frustradas e pelo que for dito pelas partes no esforço de resolução amigável 
(DA CUNHA; NETO, 2014, p. 205).  
 

Apesar dos pontos positivos na realização da audiência, as partes podem 

optar pela não realização da tentativa de autocomposição, se assim desejarem. 

Aborda o § 4º do artigo 334 duas situações em que a audiência pode não se realizar: 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual, e quando não se admitir a autocomposição. 

Em relação à primeira situação, o autor deve se manifestar na petição inicial, 

conforme dispõem os artigos 319, VII52 e 334, § 5º do CPC. Na hipótese de não 

manifestação do autor, esclarece Fredie Didier (2015, p. 555/556):  

Se o autor não observar esse requisito, a petição não deve ser indeferida 
por isso, nem há necessidade de o juiz mandar emendá-la. Deve o juiz 
considerar o silêncio do autor como indicativo da vontade de que haja a 
audiência de conciliação ou mediação. Assim como o réu (art. 334, §5º), 
também o autor tem de dizer expressamente quando não quer a audiência; 
o silêncio pode ser interpretado como não-oposição à realização do ato.   

                                                             
52

 Art. 319.  A petição inicial indicará: [...] 
VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. 
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No mesmo sentido encontra-se o entendimento do Fórum Permanente de 

Processualistas Civis:  

(Art. 319, inciso VI; Art. 322, §2º; Art. 334, §4º, inciso I e §5º) A falta de 
manifestação expressa na petição inicial importa a concordância do autor 
com a realização da audiência de conciliação ou mediação, salvo 
aditamento à petição inicial por iniciativa do autor. (Grupo: Litisconsórcio e 
intervenção de terceiros). 
 

Em relação à manifestação do réu pela não realização da audiência, esta 

também deve ser expressa e será feita por petição apresentada com dez dias de 

antecedência, contados da data designada para a audiência. 

Exemplifica Humberto Theodoro Júnior (2015), que mesmo que o autor se 

manifeste pelo desinteresse na realização da audiência de conciliação ou mediação, 

o juiz despachará a petição inicial designando a data desta. Apenas se o réu 

também não se interessar pela autocomposição, por petição posterior à citação e 

anterior à audiência, esta não irá se realizar. Assim sendo, nenhuma das partes tem 

o poder de, sozinha, evitar a audiência.  

Para Fredie Didier (2015, p. 624), a escolha do legislador em não impor a 

audiência, caso autor e réu se manifestem no sentido de não quererem resolver o 

litígio por autocomposição, foi acertada. Nas palavras do autor:  

A solução parece boa: elimina a possibilidade de a audiência não se realizar 
porque apenas uma parte não a deseja, mas ao mesmo tempo respeita a 
vontade das partes no sentido de não querer a autocomposição, o que esta 
em conformidade com o princípio do respeito ao autorregramento da 
vontade e com o princípio da cooperação. 
 

Em relação à outra possibilidade de dispensa da audiência – quando o 

objeto do litígio não admitir a autocomposição - vale mencionar o que afirma Fredie 

Didier (2015, p. 625): “Não se pode confundir “não admitir autocomposição”, 

situação que autoriza a dispensa da audiência, com ser “indisponível o direto 

litigioso”. Em muitos casos, o direito litigioso é indisponível, mas é possível haver 

autocomposição”.  

Embora a audiência possa ser afastada pela manifestação expressa do 

autor e do réu, uma vez designada, as partes devem comparecer. Segundo o § 8º do 

artigo 334, o não comparecimento injustificado é considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e é punível com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa.  
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Para Humberto Theodoro Jr. (2015), a imposição de pena pecuniária 

significativa visa pressionar os litigantes a participar da audiência em busca da 

autocomposição.  

E conforme o Enunciado nº 273 do Fórum Permanente de Processualistas 

Civis, o réu deve ser notificado sobre as consequências do seu não comparecimento 

no momento em que for citado.  

Ao ser citado, o réu deverá ser advertido de que sua ausência injustificada à 
audiência de conciliação ou mediação configura ato atentatório a dignidade 
da justiça, punível com a multa do art. 334, § 8º, sob pena de sua 
inaplicabilidade. (Grupo: Petição inicial, resposta do réu e saneamento).  

 

Em relação ao prazo para a apresentação da contestação, haverá variação, 

caso a audiência tenha ou não se realizado, e se o acordo entre as partes tenha sido 

possível.  

Determinam os incisos I e II do artigo 33553 do NCPC que caso alguma das 

partes não compareça à audiência, ou comparecendo, não haja autocomposição, o 

prazo começará a fluir da data da realização desta.  

Humberto Theodoro Júnior (2015) esclarece que no caso em que o réu 

adere ao desinteresse do autor pela realização da audiência (art. 334, § 4º, I), esta 

será cancelada, e o prazo para contestar começa a fluir da data em que for 

protocolada a petição do réu requerendo seu cancelamento (art. 335, II). E nos 

casos em que a autocomposição for inadmissível (art. 334, § 4º, II), o prazo para 

apresentar a contestação será contado da citação, segundo as regras do art. 231.  

Havendo a autocomposição o réu sequer apresentará sua defesa, e sendo o 

acordo livre de vícios, será homologado pelo juiz. Fredie Didier Jr. (2015), afirma que 

se o acordo abordar todo o objeto litigioso, o processo será extinto com resolução do 

mérito (art. 487, III54, CPC).  

                                                             
53

 Art. 335.  O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 
inicial será a data: 
I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer 
parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; 
II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 
pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4

o
, inciso I; [...] 

54
 Art. 487.  Haverá resolução de mérito quando o juiz: 

III - homologar: 
a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção; 
b) a transação; 
c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art334§4i
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Mas, ainda na opinião de Didier (2015), sendo a autocomposição parcial, 

envolvendo apenas parte do mérito, a homologação não extinguirá o processo, e sim 

implicará na solução parcial do mérito e no prosseguimento da causa para que o 

restante seja julgado. 
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4. AS CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS PARA O ANDAMENTO DA DEMANDA 

 

Após a abordagem e análise sobre as significativas mudanças trazidas pelo 

NCPC aos institutos da Conciliação e da Mediação, e o estímulo que o diploma 

proporciona à autocomposição, não restam duvidas a respeito dos benefícios que os 

MASC’s podem trazer às partes envolvidas, ao Poder Judiciário e à sociedade, se 

bem aplicados.  

Porém, apesar de o grande avanço teórico que o novo diploma inaugura, 

com apenas alguns meses em vigor já provoca muitos elogios e críticas sobre as 

consequências práticas que as demandas irão enfrentar e como estas mudanças 

serão encaradas pela sociedade. A tais problemáticas e alternativas a elas 

encontradas serão dedicados os tópicos a seguir. 

 

4.1 DA INAPLICABILIDADE TÉCNICA DO NCPC 

 

Delton Ricardo Soares Meirelles e Giselle Picorelli Yacoub Marques (2014), 

tecem elogios ao novo Código pela inclusão da mediação como meio alternativo de 

solução de conflitos, pois, na opinião dos mesmos, isto contribui para a diminuição 

da cultura da sentença e da litigiosidade e garante melhor acesso à Justiça.  

Entretanto, observou-se que o projeto do Novo Código de Processo Civil, ao 
confluir conciliação e mediação num mesmo procedimento, atendeu 
prioritariamente à lógica da eficiência da prestação jurisdicional, alinhando-
se às políticas públicas de reforma estatal (incluindo a do Conselho 
Nacional de Justiça). Se por um lado foi um avanço a inclusão da mediação 
no procedimento judicial, por outro lado peca pelo alto risco de se desvirtuar 
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o instituto para que atenda a objetivos de política judiciária estatística e 
cartorária (MEIRELLES; MARQUES, 2014, p. 300).  
 

Preocupação semelhante é a de Guilherme Luis Quaresma Batista Santos 

(2012), que espera que os MASC’s sejam utilizados como meios de acesso à Justiça 

e não apenas como política legislativa de diminuição de demandas judiciais diante 

da busca estatística do Poder Judiciário.  

Para Carolina Louzada Petrarca e Dannúbia Nascimento (2016), além de ser 

considerado um avanço processual, a valorização dos métodos alternativos de 

resolução de conflitos no NCPC avança também na busca por uma mudança 

cultural, pois tenta reduzir a exacerbada judicialização de demandas que poderiam 

ser resolvidas por meio de acordo.  

A respeito da referida mudança cultural, esclarecem Humberto Dalla 

Bernardina de Pinho e Michelle Pedrosa Paumgartten ([2011]):  

Temos esperança que com o passar do tempo, ocorra o amadurecimento 
da sociedade no sentido de que os cidadãos passem a ter um papel mais 
ativo na procura de soluções e no gerenciamento dos conflitos, 
abandonando a atual postura de recorrer frequentemente e de forma 
automática ao Judiciário. 
 

Na visão de Henrique de David (2016), para que as medidas inseridas pelo 

NCPC a respeito dos MASC’s obtenham sucesso, é preciso mais do que uma 

alteração legislativa, é necessária uma mudança cultural55. A título de 

exemplificação, o autor relembra as audiências de conciliação56 já inseridas em 

nosso ordenamento, que se tornaram etapas meramente formais.  

O processo judicial é uma atividade prática, exercida repetitivamente todos 
os dias por pessoas, como juízes, advogados, promotores, serventuários, 
que, apesar da sua formação acadêmica, fazem parte de povos com 
costumes, tradições e experiências políticas e sociais muito diferentes. O 
processo é um fenômeno cultural, típico de cada povo e, até mesmo, de 
cada comunidade. As reformas legais não conseguem transformá-lo da 
noite para o dia (QUEIROZ, 2016, p. 452 apud GRECO, 2005, P. 9).  

 

Além da mudança cultural necessária para que as alterações instituídas pelo 

NCPC tragam os benefícios prometidos, é preciso que o Estado efetivamente atue 

para que se atenda ao § 2º de seu artigo 3º, que assim dispõe:  

                                                             
55

 A este respeito, o autor afirma que: “O Direito é cultura, produto da história. Como tal, modifica-se e 
adapta-se no interior de cada sociedade”.   
56

 Audiências de conciliação do procedimento sumário (artigo 277 do CPC/73) e nos Juizados 
Especiais Cíveis (artigos 16 e 17 da Lei 9.099/95). 
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Art. 3
o
 Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito 

[...]. 
§ 2

o
 O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos 

conflitos. 

Para que isto de fato ocorra, estabelece o NCPC, em seu artigo 16557 e 

seguintes, sobre a criação obrigatória e organização de centros judiciários de 

solução consensual de conflitos e sobre atuação de conciliadores e mediadores, 

bem como seu cadastro.  

A este respeito Carolina Louzada Petrarca e Dannúbia Nascimento (2016) 

opinam que: 

Se por um lado, a ideia do legislador de encurtar as demandas judiciais 
por meio da conciliação e mediação nos parece absolutamente louvável, 
por outro nos remete a reflexão de quantos conciliadores e mediadores 
no quadro dos tribunais estão preparados para esta demanda e quantos 
mais seriam necessários para suportar o grande volume de processos 
que cresce a cada dia. 
 

Para as autoras, a intenção do legislador de primar pela solução 

alternativa de conflitos é positiva, porém, o Poder Judiciário ainda não está 

preparado para a realização das audiências de conciliação e mediação, que 

deverão ser conduzidas por conciliador.  

[Mas], espera-se que ao longo do tempo, haja o suprimento das lacunas 
institucionais para o efetivo atendimento das partes, sem que se corra o 
risco de se tornarem inócuas as conquistas advindas com o novo Código 
de Processo Civil (PETRARCA; NASCIMENTO, 2016).  
 

Além destes percalços a serem superados, será necessário o empenho de 

todos os envolvidos, como dispõe o § 3º de seu artigo 3º: 

§ 3
o
 A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores 
públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo 
judicial. 
 

Juízes deverão mudar sua postura e buscar sempre que possível uma 

solução autocompositiva, se preocupando com a pacificação do litígio, e não só com 

a prolação de uma sentença58.  

                                                             
57

 Art. 165. Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis 
pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de 
programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. 
58

 Art. 139.  O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe [...]: 
V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e 
mediadores judiciais; 
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Apesar de o pouco tempo de entrada em vigor do NCPC, já nos deparamos 

com notícias positivas e negativas a respeito da atuação de magistrados, aplicando 

ou não as novas disposições do código, como a designação das audiências de 

conciliação ou mediação instituídas pelo artigo 334.  

Como exemplo positivo, temos a juíza substituta Luciana Yuki Fugishita 

Sorrentino, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), que 

recebeu o VI Prêmio Conciliar é Legal59 do Conselho Nacional de Justiça na 

categoria juiz individual, com o Projeto de Antecipação do CPC no Cejusc/Brasília.  

A magistrada antecipou a aplicação NCPC e implantou as audiências de 

conciliação em oito varas cíveis de Brasília durante os meses de junho de 2015 a 

março de 2016, com o objetivo de dimensionar a necessidade de adaptação de 

rotina e sobre uma possível ampliação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania de Brasília (Cejusc) (ANDRADE, 2016). 

As audiências foram realizadas por conciliadores capacitados e obtiveram 

um índice de sucesso de 30%. Na visão da juíza Luciana Sorrentino, tal fato 

demonstra que “[...] pelo menos 30% das demandas ajuizadas poderiam ter sido 

evitadas se a cultura da conciliação e da pacificação social estivesse mais arraigada 

no nosso dia a dia” (ANDRADE, 2016). 

Paula Andrade (2016) nos apresenta a opinião da juíza Luciana Sorrentino a 

respeito da inserção da audiência de conciliação ou mediação no procedimento 

comum: “Os tribunais deverão se adaptar a essa realidade e oferecer à sociedade a 

possibilidade de resolver os seus conflitos de forma mais rápida, eficaz e econômica. 

Trata-se de um direito do cidadão, não de uma faculdade do Poder Judiciário”.  

O projeto piloto do TJDFT terminou em março de 2016, com o início da 
vigência do novo CPC, e se tornou permanente no Cejusc de Brasília. 
Atualmente, o atendimento às conciliações cíveis foi ampliado e possibilita o 
atendimento de aproximadamente 1.200 processos ao mês. (ANDRADE, 
2016).  
 

                                                             
59

 Conforme informações obtidas no site do Conselho Nacional de Justiça: o Prêmio busca identificar, 
premiar, disseminar e estimular a realização de ações de modernização no âmbito do Poder 
Judiciário que estejam contribuindo para a aproximação das partes, a efetiva pacificação e, 
consequentemente, o aprimoramento da Justiça. O Prêmio Conciliar é Legal reconhece as práticas 
de sucesso, estimula a criatividade e dissemina a cultura dos métodos consensuais de resolução dos 
conflitos. 
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Porém, têm sido recorrentes os casos em que magistrados ignoram a 

disposição do NCPC e não designam a audiência de conciliação ou mediação 

através de despacho padrão e já percebidos em inúmeros casos. 

Como exemplo, segue a transcrição de despacho proferido em 19 de maio 

de 2016, no Processo nº 0001084-14.2016.8.21.0164, pela Juíza Fernanda Pinheiro 

Tractenberg da Vara Judicial da Comarca de Três Coroas – RS, em que são partes 

Brisa Embalagens Ltda. e Valpasa Indústria de Papel Ltda.  

[...] Tendo em vista que não disponho de pauta até o mês de outubro do 
corrente ano, bem como diante das especificidades da causa e de modo 
adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento 
oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (art. 139, V 
e VI do NCPC e Enunciado nº 35 da ENFAM

60
) [...].  

 

No mesmo sentido estão os seguintes despachos, que demonstram a falta 

de estrutura do Poder Judiciário para realizar as audiências, devido à inexistência de 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania61 em muitas cidades do 

interior, ou pelo seu funcionamento não satisfatório.  

Despacho proferido em 27 de abril de 2016 no Processo nº 1000589-

73.2016.8.26.0370 pelo juiz Ayman Ramadan da Vara Única do Foro de Monte Azul 

Paulista – SP, em que são partes Clarice Cardoso da Silva e Instituto Nacional de 

Seguro Social – INSS.  

[...] 2. Considerando as especificidades do caso, bem como a inexistência 
de CEJUSC na presente comarca, ou mesmo de centros de conciliação, 
deixo de designar audiência de conciliação prévia, até porque, por simples 
petição (artigo 334, §5º, do CPC), o réu pode manifestar desinteresse, o que 
causaria tumulto na pauta do Juízo, com o cancelamento da audiência 
designada, que, como dantes apontado, seria realizada na pauta ordinária 
do Juízo, ante a inexistência de centros de conciliação, sem olvidar que a 
referida audiência, se o caso, será designada em momento oportuno. Diante 
das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 
necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 
conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art.139, VI e Enunciado 
n.35 da ENFAM). 3. Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no 
prazo de 30 dias úteis. 
 

E o despacho proferido em 20 de abril de 2016 no Processo nº 1021852-

28.2016.8.26.0576 pelo juiz Paulo Marcos Vieira da 2ª Vara Cível do Foro São José 

                                                             
60

 Além das situações em que a flexibilização do procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do 
CPC/2015, pode o juiz, de ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da 
causa, observadas as garantias fundamentais do processo. 
61

 Conforme o Relatório Justiça em Números 2015, elaborado pelo CNJ: “São ao todo 362 CEJUSCs, 
sendo 128 unidades instaladas apenas no estado de São Paulo (35%).” (Conselho Nacional de 
Justiça, 2015, p.70). No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, existem apenas 19 CEJUSCs.  
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do Rio Preto – SP, em que são partes Vichiato e Vichiato e Companhia Paulista de 

Força e Luz.  

[...] Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 
processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 
análise da conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art.139, VI e 
Enunciado nº 35 da ENFAM). Para tal inviabilidade, se acrescenta a 
realidade local do CEJUSC, com exígua [sic] condições materiais e 
humanas, conforme informado em recente ofício circular do MM. Juiz 
Coordenador do referido órgão. Em sendo assim, determino a CITAÇÃO e 
INTIMAÇÃO da parte ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis [...]. 
 

Esta tem sido a alternativa encontrada por muitos magistrados para deixar 

de designar a audiência de conciliação ou mediação, baseando-se no artigo 139 do 

NCPC e no Enunciado nº 35 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados, o que demonstra que a situação do CEJUSC de Brasília, acima 

mencionado - em que inclusive houve premiação da juíza responsável por antecipar 

a aplicação do novo Código - é pontual e isolada, e não representa a realidade de 

nosso país.  

Outra questão que gera incertezas é a designação ou não da audiência 

prevista pelo artigo 334 do NCPC nos casos regidos por procedimentos especiais. 

Isto porque, o próprio código, em seu artigo 1046, § 2º62 estabelece que este será 

aplicado supletivamente, apenas nos casos em que existam lacunas nas leis 

espaciais.  

 Como exemplo temos a Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/1991) que 

estabelece regras de direito material e direito processual, e prima pela solução 

célere em ações de despejo fundadas em dívidas, como se observa por seus artigos 

9º, III e 62, incisos I e II63 (VELMOVITSKY, 2016). 

                                                             
62

 “Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos 
processos pendentes, ficando revogada a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.”(...) 
“§ 2º Permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras 
leis, aos quais se aplicará supletivamente este Código.” 
63

 Art. 9º A locação também poderá ser desfeita: 
III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos.” 
Art. 62º Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, 
de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da 
locação, observar-se-á o seguinte:  
I – o pedido de rescisão da locação poderá ser cumulado com o pedido de cobrança dos aluguéis e 
acessórios da locação; nesta hipótese, citar-se-á o locatário para responder ao pedido de rescisão e 
o locatário e os fiadores para responderem ao pedido de cobrança, devendo ser apresentado, com a 
inicial, cálculo discriminado do valor do débito. 



 

48 
 

Neste sentido, conciliar a aplicação do Novo CPC, com a não tão nova lei 
locatícia importa em vários questionamentos e nos apresenta diversos 
desafios que devem ser enfrentados. Com efeito, uma das dúvidas mais 
elementares (e também das mais importantes) surge na análise da 
aplicação da lei processual à ação de despejo por falta de pagamento, 
quando nos perguntamos se seria dispensável a realização da audiência de 
conciliação ou mediação prevista no artigo 334, do Novo CPC, ao referido 
procedimento especial [...] Assim, após detida análise, cotejando os dois 
diplomas legais, conclui-se, com razoável certeza, que nas ações de 
despejo por falta de pagamento é prescindível a realização da audiência de 
conciliação ou mediação, devendo o feito ser norteado pelo disposto na Lei 
8.245/91, sem que seja necessária a aplicação de qualquer regra do Novo 
CPC referente ao novo rito comum, sendo impositiva sua aplicação tão 
somente no que tange às suas disposições gerais, mesmo assim, sempre 
de forma supletiva (VELMOVITSKY, 2016).  

 

O artigo acima mencionado, de autoria de Arnon Velmovitsky, embasou a o 

despacho proferido em uma Ação de Despejo (Processo nº 1006935-

88.2016.8.26.0451) pelo Juiz Mauro Antonini, da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Piracicaba – SP, em que são partes, João Elias e José Roberto Pereira.   

Reconsiderando interpretação inicial sobre o rito da ação de despejo por 
falta de pagamento na vigência do CPC de 2015, e à luz de ponderações do 
advogado Arnon Velmovitsky em artigo jurídico [...], observo que, como 
sustentado nesse artigo, não se justifica realizar audiência de conciliação do 
procedimento comum do CPC de 2015 nessas ações de despejo. É certo 
que o art. 59 da Lei 8.245/1991 dispõe que se aplica às ações despejo o 
procedimento ordinário do CPC de 1973 e que este foi substituído pelo 
procedimento comum do CPC de 2015, no qual há previsão de 
audiência de conciliação antes do início do prazo de resposta. Ocorre 
que, se aplicado o procedimento comum às ações de despejo por falta 
de pagamento, o prazo para purgação da mora só teria início após 
infrutífera audiência de conciliação, provavelmente cerca de dois, três 
ou quatro meses após o ajuizamento. Como salienta o referido advogado 
no artigo mencionado, tal possibilidade contraria a lógica da disciplina 
procedimental da ação de despejo por falta de pagamento pela Lei 8.245, 
pois esta pressupõe que, em poucos dias, no prazo de resposta, o locatário 
promova o pagamento para evitar o despejo [...]. A realização de audiência 
de conciliação obrigatória, nessas ações, retiraria essa grande vantagem do 
rito como estruturado pela Lei 8.245. Por conseguinte, reputa-se que a 
realização da audiência de conciliação prévia representa retrocesso 
incompatível com o claro intuito da lei especial, da Lei 8.245, e, por 
isso, não se aplica às ações de despejo por falta de pagamento. 2. Em 
consequência, cite-se e intime-se Jose Roberto Pereira para apresentar 
contestação (defesa) no prazo de 15 (quinze) dias úteis (grifo nosso).  

                                                                                                                                                                                              
II – o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) 
dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e 
mediante depósito judicial, incluídos:  
a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação; 
b) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis; 
c) os juros de mora; 
d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante 
devido, se do contrato não constar disposição diversa.  
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Diante deste cenário, de enfretamento de diversos problemas pelo Poder 

Judiciário - como a falta de estrutura física para a realização das audiências de 

conciliação e mediação, reduzido número de pessoas capacitadas e grande volume 

de demandas - e sabendo-se ainda, que para a resolução de tais pendências serão 

necessários investimentos do Poder Público em longo prazo, providências 

emergenciais podem ser tomadas para que se garanta o cumprimento efetivo do 

NCPC quanto às disposições relativas aos MASC’s.  

 

4.2. ALTERNATIVAS APLICÁVEIS AOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS  

   

É possível prever que alternativas existentes nos Juizados Especiais Cíveis 

sejam aplicadas às Varas Cíveis, como a realização de audiências pelos Juízes 

Leigos, visto que nos JEC’s também é prevista audiência de conciliação prévia e a 

presença do juiz togado nestas, é rara, devido ao grande volume de trabalho.  

Os JEC’s foram criados pela CRFB64 como forma de ampliar o acesso ao 

Poder Judiciário e representa uma alternativa mais célere e menos custosa para 

causas mais simples e de menor valor (até 40 salários mínimos). Posteriormente, 

foram regulamentados pela Lei nº 9.099/1995, que prevê que os mesmos serão 

orientados pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade65. 

A atuação dos juízes leigos nos Juizados Especiais Cíveis66 como auxiliares 

da justiça encarregados de proferir decisões que envolvam direito material e 

processual, se deu pela excessiva demora na resolução dos processos judiciais, 

dentre outras coisas67 (QUEIROZ, 2015).  

                                                             
64

 Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: 
I- juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a 
conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais 
de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas 
hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro 
grau; 
65

 Artigo 2º da Lei 9.099/95: O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 
informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a 
transação. 
66 Artigos 7º, 21, 22, 24, 37 e 40, da Lei 9.099/1995. 
67

 Art. 22 da Lei 9.099/95 - A conciliação será conduzida pelo Juiz togado ou leigo ou por conciliador 
sob sua orientação. 
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Pedro Gomes de Queiroz (2015, p. 474) define o papel dos juízes leigos:  

O Judiciário brasileiro atualmente concebe o juiz leigo, dentro da ideologia 
da eficiência, como uma forma de economizar dinheiro, pois sua hora de 
trabalho custa muito menos do que a do juiz togado, e de poupar tempo, 
pois reduzindo o papel do juiz togado, nos Juizados Especiais Cíveis e nos 
Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao de simples revisor e 
homologador dos projetos de sentença elaborados pelo juiz leigo, permite o 
proferimento de um número muito maior de sentenças num mesmo período 
de tempo, o que confere maior celeridade aos processos.  
 

E sua natureza jurídica:  

O juiz leigo é um auxiliar
68

 parajurisdicional da justiça, considerado 
funcionário público para fins penais, por exercer função pública 
transitoriamente. O juiz leigo está sujeito aos motivos de impedimento e aos 
de suspeição a que se submete o juiz togado

69
, por tratar-se de serventuário 

da justiça
70

 [...] (QUEIROZ, 2015, p. 470).  
 

Assim como nos Juizados, os juízes leigos também podem representar 

alternativa capaz de evitar o abarrotamento das pautas de audiências nas Varas 

Cíveis, já que, em muitos locais ainda não existem conciliadores e mediadores em 

número suficiente para realizar as audiências, situação semelhante à encontrada 

nos JEC’s.  

Porém, tal hipótese deve ser vista com cautela, por ser diferente o contexto 

em que se inserem as Varas Cíveis e os Juizados. O caminho encontrado para 

proporcionar uma solução mais célere aos JEC’s pode ser aplicável às Varas Cíveis, 

desde que respeitadas as suas particularidades, uma vez que ao contrário daqueles, 

a proposta destas é atender a causas mais complexas e de maior valor econômico, 

que exigem conciliadores e mediadores especializados e preparados para lidar com 

conflitos mais profundos. Portanto, esta solução, que se mostrou eficaz nos 

Juizados, a partir de uma análise mais detida, pode ser aqui estendida, o que 

                                                                                                                                                                                              
Parágrafo único. Obtida a conciliação, esta será reduzida a escrito e homologada pelo Juiz togado, 
mediante sentença com eficácia de título executivo. 
68

 Art. 7º da Lei 9.099/95 - Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os 
primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais 
de cinco anos de experiência. 
Parágrafo único. Os Juízes leigos ficarão impedidos de exercer a advocacia perante os Juizados 
Especiais, enquanto no desempenho de suas funções. 
Art. 1º da Resolução nº 174 de 12 de Abril de 2013, do CNJ – Os juízes leigos são auxiliares da 
justiça recrutados entre advogados com mais de 2 (dois) anos de experiência.  
69

 Art. 5º da Resolução n.º 174/2013 do CNJ - Os juízes leigos estão sujeitos aos mesmos motivos de 
impedimento e suspeição dos juízes togados. 
70

 Art. 148 do NCPC - Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição: 
I - ao membro do Ministério Público; 
II - aos auxiliares da justiça; 
III - aos demais sujeitos imparciais do processo [...]. 
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representaria uma forma de garantir o cumprimento do que dispõe o NCPC a 

respeito dos Meios Alternativos de Solução de Conflitos. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Como visto, por todos os caminhos que seguiu o presente trabalho, os Meios 

Alternativos de Solução de Conflitos são de fundamental importância para o Direito 

Processual Civil, para o Poder Judiciário, para as partes envolvidas em uma relação 

processual e para a sociedade como um todo, pois podem trazer inúmeros 

benefícios se bem utilizados.  

A intenção do legislador do NCPC em ampliar os MASC’s foi positiva. 

Estimular a solução autocompositiva entre as partes, visando à realização de uma 

audiência com esta finalidade antes mesmo da apresentação da resposta pelo réu, 

de fato, pode extinguir inúmeros processos judiciais, desafogando o Poder Judiciário 

e, consequentemente, trazendo uma solução mais rápida também aos processos em 

que será necessária uma decisão do magistrado ao final. 

E os benefícios vão além, pois objetivando enraizar a cultura da pacificação 

dos litígios através de meios autocompositivos, as mudanças impostas pelo NCPC 

contribuem para que os envolvidos tenham consciência de que uma solução 

construída por eles mesmos é mais benéfica do que uma imposta por um terceiro, 

alheio ao conflito e a realidade em que o mesmo está inserido. 

Porém, apesar de significativas, as alterações legislativas a respeito do tema 

não são suficientes para que as medidas sejam plenamente instituídas, e podem 

trazer consequências opostas ao que se espera do novo diploma.  
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Como mencionado no tópico 3.2, que aborda os pilares do NCPC, um de 

seus objetivos é primar pelo princípio da celeridade e garantir a razoável duração do 

processo, mas, diante da realidade em que se encontra o Poder Judiciário brasileiro 

- com aumento vertiginoso na entrada de processos, pautas de audiência cheias e 

demora na prolação de sentenças - impor a realização de uma audiência prévia não 

parece produtivo.  

Como explicado ao longo do presente estudo, pela atual sistemática 

processual, a audiência de conciliação ou mediação apenas deixará de ser realizada 

se ambas as partes manifestarem expressamente seu desinteresse por esta, logo, 

mesmo que autor ou réu não estejam predispostos a chegarem a um acordo sobre o 

litígio, dependem da manifestação da outra parte no mesmo sentido para que a 

etapa conciliatória seja afastada. Com isso, ainda que uma das partes não tenha 

qualquer interesse em participar de uma Audiência de Conciliação ou Mediação, é 

forçada a comparecer a audiência, sob pena de multa pecuniária, como determina o 

NCPC. 

Assim sendo, esta nova etapa pela qual terá que passar grande parte dos 

processos que ingressam o judiciário brasileiro diariamente, provavelmente causará 

ainda mais atrasos e lentidão a resolução das demandas.  

Além do grande número de audiências a serem realizadas e a realidade da 

maioria dos cartórios, que carecem de servidores e acumulam trabalhos por fazer, o 

novo código impõe prazos curtos para a efetivação dos atos ordinatórios, que 

dificilmente serão cumpridos.  

Conforme o NCPC, as audiências devem ser designadas pelo juiz com 

antecedência mínima de trinta dias, devendo o réu ser citado com pelo menos vinte 

dias de antecedência desta, isto para que o mesmo tenha tempo hábil para se 

manifestar caso não tenha interesse em sua realização. Portanto, a expedição do 

mandado de citação e a realização do ato devem se dar em apenas dez dias, o que 

é inimaginável diante do cenário acima exposto.  

Ademais, além dos problemas já relatados, é notório que investimentos em 

infraestrutura precisam ser feitos. Determina o NCPC que as audiências sejam 

realizadas nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), 
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porém, estes não estão presentes em todas as Comarcas e o número de pessoas 

capacitadas, como conciliadores e mediadores, está aquém do necessário.  

Apesar de existirem exemplos positivos, como o do Cejusc de Brasília, que 

atende cerca de 1.200 (mil e duzentos) processos por mês, e do estado de São 

Paulo, que possui grande número de Centros (35% dos existentes), a realidade em 

nosso país não é a ideal, pois ainda existem estados que contam com apenas um 

centro, como Espírito Santo, Sergipe, Amazonas e Alagoas, e em particular está a 

situação do estado do Amapá, que não possui nenhum. 

Portanto, a partir da elaboração do presente estudo e das conclusões aqui 

expostas, é forçoso questionar se de fato as expressivas mudanças advindas do 

NCPC quanto aos institutos da conciliação e da mediação trarão a celeridade 

esperada ao andamento dos processos judiciais ou o atrasará ainda mais.  

Mas, apesar do posicionamento aqui adotado, no sentido de que há ainda 

um longo caminho para que se possam efetivar as disposições do novo diploma 

processual, a completa compreensão dos resultados das mudanças legislativas 

apresentadas serão obtidas com a prática, o passar do tempo e a forma como 

sociedade e os operadores do direito se adaptarão ao código, apesar de ser 

inegável que a mudança legislativa é um caminho de extrema importância para que 

se abra espaço para a mudança na cultura processual brasileira.  
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