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RESUMO 

MESQUITA, Cristina Albert. A (des)naturalização da mediação e da conciliação no Novo 

Código de Processo Civil: uma análise da audiência preliminar do artigo 334 do 

CPC/2015. 54f. Monografia (Bacharelado em Direito) – Centro de Ciências 

Jurídicas/Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, 2017.  

 

O presente trabalho visa, especificamente, à análise crítica acerca da audiência preliminar de 

conciliação e mediação à luz da perspectiva autocompositiva e da natureza jurídica de tais 

institutos. Para alcançar tal objetivo, serão apresentados, primeiramente, conceitos e 

definições importantes acerca do conflito, com ênfase na moderna teoria construtivista 

desenvolvida pelo professor Morton Deutsch, desconstruindo a visão negativa que 

classicamente se imprime sobre o litígio. Em seguida, após tecer breves comentários sobre a 

evolução legislativa da autocomposição no país, serão apresentadas as principais 

características e princípios norteadores dos métodos consensuais para que, ao fim, seja 

possível analisar a partir de um olhar crítico as disposições trazidas pelo novo CPC.  

 

Palavras chaves: via da autocomposição, fato conflituoso, mediação.  
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INTRODUÇÃO 

 A história do conflito é tão antiga que se confunde com a própria história da 

humanidade. A disputa acerca dos bens da vida e o choque de interesses sempre existiram 

entre os mais diversos povos e grupamentos humanos, independentemente de tempo e espaço. 

Da mesma forma, o modo de tratar tais situações conflitantes também sempre esteve presente, 

posto que é impossível haver uma vida social na qual os indivíduos não consigam, ainda que 

temporariamente, resolver seus problemas.  

 Vários foram os mecanismos de resolução de litígios desenvolvidos pelos seres 

humanos no decorrer da História. Tradicionalmente, fala-se, de início, na autotutela, pela qual 

prevalecia o interesse do mais forte. Houve também a autocomposição, objeto do presente 

trabalho, que consiste, em síntese, em uma via na qual as partes apresentam mais autonomia e 

podem, elas mesmas, optar pela melhor solução para o conflito. Por fim, tem-se a jurisdição 

estatal que se consagrou, com o passar dos anos, como o principal meio heterocompositvo 

para tratar de conflitos a partir de um terceiro imparcial que resolve a questão.  

 É notório que, a despeito de ainda ser a via mais escolhida pelos cidadãos para lidar 

com as controvérsias jurídicas que surgem no cotidiano da população, o Poder Judiciário 

brasileiro encontra-se esgotado, estando os magistrados e servidores extremamente 

sobrecarregados diante das diversas demandas que todos os dias são iniciadas nas varas e 

tribunais. Nesse sentido, muito se tem debatido sobre a temática na tentativa de encontrar 

soluções para superar a crise jurisdicional, surgindo, em tal contexto, aquilo que alguns ainda 

insistem em chamar de “métodos alternativos de resolução de disputas”. 

 Os mecanismos consensuais, tais como a conciliação e a mediação, embora tenham 

ganhado mais destaque no cenário jurídico pátrio somente nos últimos anos, são antigos e 

estão presentes na vida social dos seres humanos há muito mais tempo do que se costuma 

pensar. Por outro lado, no ordenamento positivado, pode-se afirmar que o tratamento 

conferido à autocomposição ainda é embrionário e está apenas começando a se desenvolver, 

tendo como grandes exemplos a Lei 13.140 de 2015, que disciplina especificamente a 

mediação, e o Novo Código de Processo Civil.  

 No que diz respeito ao novo diploma processual publicado em 2015, têm-se relevantes 

inovações que merecem ser analisadas de modo mais aprofundado. Destacam-se, nesse 
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sentido, a inserção dos conciliadores e mediadores como auxiliares da justiça e a previsão de 

uma etapa específica do procedimento comum para a realização de uma audiência preliminar 

de conciliação e mediação. Tais pontos, e em especial o ato processual estipulado pelo artigo 

334 do referido código, são objeto de diversas críticas pelos estudiosos e operadores do 

Direito.  

 Assim, tendo em vista a importância e a atualidade da temática acima proposta, a 

presente monografia tem o objetivo de estudar com a profundida exigida para um trabalho de 

conclusão de curso os métodos autocompositivos de resolução de conflitos, notadamente a 

mediação e a conciliação. Pretende também construir uma visão crítica acerca das disposições 

trazidas pelo Novo Código de Processo Civil, propondo-se a analisar os métodos consensuais 

não sob uma perspectiva processual, mas sim a partir da sua natureza e princípios.   
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1. Do sistema multiportas de justiça 

 1.1 Da importância de um olhar positivo sobre o conflito  

 A origem dos conflitos remonta à própria existência do ser humano enquanto 

indivíduo que vive em sociedade e estabelece relações com os seus semelhantes. O conflito é, 

portanto, um fenômeno natural, que sempre existiu nos mais diversos grupos e civilizações 

que surgiriam no decorrer da história. Nesse sentido, renomados doutrinadores como Norberto 

Bobbio reconhecem que tanto os conflitos quanto os mecanismos utilizados para a sua 

resolução constituem atributos capazes de definir e caracterizar um grupo social em 

determinado período histórico
1
.  

 Cotidianamente, a noção de conflito é associada à ideia de oposição e choque de 

interesses. Trata-se de um “processo ou estado em que duas ou mais pessoas divergem em 

razão de metas, interesses ou objetivos individuais percebidos como mutuamente 

incompatíveis”
2
. Complementando tal definição, acrescenta Ada Pellegrini que os conflitos 

ocorrem quando o indivíduo não consegue ter o bem ou interesse almejado seja porque há 

uma resistência ou impossibilidade de satisfação pela parte contrária, seja porque a própria 

norma positivada traz em si expressamente uma vedação
3
.  

 Consistindo o conflito na existência de atividades incompatíveis, tem-se que tal 

situação pode se configurar na esfera pessoal, coletiva ou mesmo entre nações. Quando se der 

entre diferentes pessoas, coletividades ou nações, o conflito recebe a denominação de 

interpessoal, intercoletivo ou internacional, respectivamente. Por outro lado, originando-se em 

uma mesma pessoa, coletividade ou nação passa a se chamar, de modo respectivo, conflito 

intrapessoal, intracoletivo e intranacional 
4
.    

 Nessa toada, deve-se ressaltar que estudar o conflito e todos os aspectos que lhe são 

inerentes não é função típica do Direito, mas sim de outros ramos do conhecimento como a 

                                                           
1
 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. Trad. Carmen 

C. Varriale. 1ª ed. Vol. 1. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998, p. 225.  
2
 YARN, Douglas H. Dictionary of Conflict Resolution. São Francisco: Ed. Jossey Bass, 1999. p. 113 Apud 

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Manual de Mediação Judicial. Azevedo, André Gomma 

de (Org.). 6ª Edição. Brasília: CNJ, 2016, p. 49.  
3
 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 

Geral do Processo. 29ª ed. São Paulo: Melhoramentos Editores, 2013, p. 28. 
4
 DEUTSH, Morton. A resolução do conflito. Trad. Arthur Coimbra de Oliveira. In: AZEVEDO, Andre 

Gomma (org.), Estudos em Arbitragem, Mediação e Negociação. Vol. 3, Brasília: Grupo de Pesquisa, 2004, p. 

35.  
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Sociologia, a Antropologia, a História, entre outros. Assim, pode-se constatar que o conceito 

ora em análise apresenta, na verdade, um caráter polissêmico, variando de acordo com o 

enfoque científico que se pretende dar. Para o presente trabalho, no entanto, no que concerne 

à conceituação, bastam as breves considerações elaboradas no parágrafo anterior.  

 Diante da ocorrência de um conflito, o comportamento adotado pelas partes será 

determinante para a resolução ou não da questão, bem como para a possibilidade de 

reestabelecimento do estado em que os envolvidos se encontravam antes do litígio. Desde 

logo, cabe aos indivíduos decidir entre o enfretamento ou a fuga. A escolha desta última não 

traz consequências relevantes para o estudo que se pretende realizar uma vez que não se 

chegará sequer a cogitar alguma forma de resolução para o conflito, o que é bastante 

frequente quando existem relações afetivas entre as partes.  

 Quando as partes escolhem encarar o conflito que vivenciam, importa compreender a 

forma como tal enfrentamento se dará e, principalmente, sob que aspecto os envolvidos 

enxergam a controvérsia. Nesse contexto, faz-se mister esclarecer aquilo que a doutrina 

convencionou chamar de espirais de conflito, que consistem em uma escala progressiva de 

ações e reações das quais se origina um círculo vicioso, de modo que cada reação se mostra 

mais intensa e severa do que a ação que a precedeu
5
. Como resultado da formação dessa 

espiral, as causas que levaram ao conflito originário se tornam secundárias ou sequer são 

lembradas pelas partes.     

 Segundo as teorias mais modernas sobre o tema, o conflito pode ser analisado sob um 

olhar positivo e um olhar negativo. A percepção com base neste último olhar implica no 

chamado retorno de luta ou de fuga, que constitui uma reação desencadeada pela adrenalina 

que é liberada e passa a nortear as ações do indivíduo
6
. Tal visão negativa faz com que cada 

ação e reação dentro de um conflito seja enxergada como uma ameaça que deve ser 

combatida, o que acaba levando, inevitavelmente, ao desenvolvimento de uma espiral de 

conflitos.  

 Em contrapartida, quando se enxerga o conflito sob uma ótica positiva, não há que se 

falar em retorno de luta nem em espirais uma vez que se verifica a ausência de ameaças. A 

                                                           
5
 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Manual de Mediação Judicial. Azevedo, André Gomma 

de (Org.). 6ª Edição. Brasília: CNJ, 2016, p. 54. 
6
 Idem Ibidem, p. 52. 
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controvérsia enfrentada pelas partes passa, pois, a ser encarada como um fenômeno de 

mudanças, capaz de promover o crescimento e a amadurecimento pessoal da relação.   

 Assim, ante a breve explanação acerca dos pontos mais relevantes sobre a 

problemática em estudo, é possível inferir que, contemporaneamente, os conflitos devem ser 

entendidos como fatos naturais, que sempre estarão presentes nas relações humanas. No 

entanto, indo de encontro à ultrapassada visão negativa, é preciso impor um olhar positivo a 

tais situações, visto que, como bem pontua Deutsch, ”o conflito previne estagnações, estimula 

interesse e curiosidade, é o meio pelo qual os problemas podem ser manifestados e no qual 

chegam as soluções, é a raiz da mudança pessoal e social”
7
.  

 1.2 Da autotutela à tutela jurisdicional: um breve histórico sobre a evolução dos 

sistemas de resolução de conflitos 

 Se, por um lado, os conflitos são inerentes à condição humana e se fizeram presentes 

ao longo de toda a história, pelo outro, os mecanismos que visam à solução de tais questões 

também sempre existiram uma vez que não é de interesse de nenhum indivíduo quedar-se em 

estado de permanente litígio. Atualmente, a via de resolução a que mais se recorre ainda é a 

jurisdição estatal, todavia nem sempre o Estado teve o poder de dizer o direito no caso 

concreto. Nessa toada, existem outros métodos que eram utilizados pelas civilizações mais 

antigas, tais como a autotutela, além de mecanismos de caráter autocompositivo pelos quais é 

possível promover a chamada pacificação social.  

 1.2.1 Autotutela 

 A doutrina tradicional define a autotutela como a forma mais primitiva de resolução de 

conflitos, sendo uma espécie de autodefesa caracterizada pela ausência tanto da figura de um 

juiz ou árbitro quanto de critérios objetivos, bem como pelo uso da força para se obter o bem 

desejado
8
. Trata-se daquilo que, em linguagem coloquial se denomina “fazer justiça com as 

próprias mãos”.  

 Esse tipo de vingança privada prevaleceu, sobretudo, entre as civilizações mais 

antigas, tendo em vista a inexistência de um conjunto consolidado de normas gerais e 

                                                           
7
 DEUTSH, Morton. A resolução do conflito. Trad. Arthur Coimbra de Oliveira. In: AZEVEDO, Andre 

Gomma (org.), Estudos em Arbitragem, Mediação e Negociação. Vol. 3, Brasília: Grupo de Pesquisa, 2004, p. 

34. 
8
 ALVIM, José Eduardo Carreira. Teoria Geral do Processo. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 7-9. 
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abstratas que estabelecessem regras de comportamento e de procedimento capazes de nortear 

as decisões acerca as controvérsias. Evidentemente, sob a ótica cultural atual, tal via de 

resolução de conflitos não poderia prosperar uma vez que, sendo precária e aleatória e 

alicerçando na imposição da vontade do mais forte, não garantia efetivamente a justiça, como 

bem assevera Ada Pelegrini
9
.   

 1.2.2 Autocomposição 

 Os métodos autocompositivos se caracterizam pelo relevante papel das partes na 

resolução do litígio que as compreende. Trata-se, como observa Carreira Alvim, de uma 

solução altruísta do conflito, que pode se dar por meio da transação, renúncia ou submissão
10

. 

Percebe-se, dessa maneira, que tais vias pressupõem concessões, recíprocas ou não, que 

devem ser tomadas a partir da espontânea manifestação de vontade dos agentes envolvidos. 

 Embora não exista um rol taxativo informando quais e quantos são os mecanismos 

autocompositivos, destacam-se, no ordenamento atual, a mediação e a conciliação, objetos do 

presente estudo e que serão devidamente aprofundadas em tópicos posteriores. 

Preliminarmente, basta saber que a primeira deve ser empregada quando já existir uma 

relação anterior entre as partes, devendo o mediador apenas auxiliá-las para que elas mesmas 

cheguem a uma solução para o conflito em que estão inseridas. Já a conciliação deve ser 

aplicada, preferencialmente, nos casos em que os envolvidos não se conheçam previamente, 

cabendo ao conciliador atuar propondo efetivamente caminhos para a resolução da questão. 

Assim, é possível constatar com base nessas breves definições apresentadas e respaldando-se 

nas palavras de Ada Pelegrini que “a autocomposição é instrumento precipuamente voltado à 

pacificação social, mais do que a própria sentença, pois lida com o conflito sociológico e não 

apenas com a parcela de conflito levada a juízo”
11

.   

 Cabe salientar, por fim, que o Código de Processo Civil de 2015 conferiu maior 

espaço ao que alguns doutrinadores insistem em designar de “vias alternativas de resolução de 

conflitos” uma vez que dedicou artigos, e até mesmo capítulos inteiros, ao tratamento da 

                                                           
9
 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 

Geral do Processo. 29ª ed. São Paulo: Melhoramentos Editores, 2013, p. 28-29.  
10

 ALVIM, José Eduardo Carreira. Teoria Geral do Processo. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 9-10.  
11

 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. Cit, 

p. 38. 
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conciliação e mediação, podendo-se falar, inclusive, em um princípio do estímulo da solução 

por autocomposição
12

.        

 1.2.3 Jurisdição  

 Classicamente, a doutrina inicia a abordagem do tema ora em análise a partir do seu 

significado, qual seja o de dizer o direito diante de um caso concreto. A jurisdição se define 

como a atuação Estado, por meio da figura do juiz, que objetiva à aplicação do direito a uma 

situação litigiosa fática, a qual é resolvida de modo definitivo, promovendo-se, assim, a 

pacificação social
13

.  

 No decorrer do tempo, com o fortalecimento do Estado, este, considerando a vedação 

à autotutela, passou a chamar para si a responsabilidade de resolver os litígios advindos das 

relações humanas. Foi nesse momento que surgiu a jurisdição como forma estatal de 

determinar soluções para os conflitos concretos. Nesse sentido, complementa Ada Pelegrini 

que “os juízes agem em substituição às partes que não podem fazer justiça com as próprias 

mãos (vedada a autotutela); a elas, que não mais podem agir, resta a possibilidade de fazer 

agir, provocando o exercício da função jurisdicional”
14

. 

 A jurisdição atua por meio do processo e apresenta diversas características e 

princípios, cujo aprofundamento não se mostra pertinente no momento para atender aos 

propósitos do presente trabalho. Importa atentar apenas para o preceito constitucional da 

inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da 

República, que consagra o Poder Judiciário como órgão oficial de pacificação social.  

 1.3 Poder Judiciário em crise: uma análise à luz da teoria do processo 

construtivista  

 Uma vez que, como regra, veda-se a autotutela no sistema jurídico brasileiro, tem-se 

que a jurisdição se tornou, com o passar do tempo, a principal via de resolução de conflitos, 

conforme foi devidamente abordado no tópico anterior. Nessa toada, cumpre recordar que 

tradicionalmente se atribui ao Poder Judiciário a função de assegurar a efetivação das 

                                                           
12

 JUNIOR, Fredie Didier. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte 

geral e processo de conhecimento. 17ª ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, p. 165-166.  
13

 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 

2016, p. 1.  
14

 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 

Geral do Processo. 29ª ed. São Paulo: Melhoramentos Editores, 2013, p. 31.  
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garantias tuteladas pelo ordenamento pátrio, de modo que nenhuma lesão ou ameaça a direito 

pode ser afastada da sua apreciação.  

 Acontece que, como já se elucidou no presente trabalho, o conflito equivale a um 

fenômeno natural decorrente das relações humanas e que sempre esteve presente em toda e 

qualquer civilização. Dessa forma, considerando o elevado número de disputas que ocorrem 

cotidianamente na sociedade brasileira e tendo em vista ainda que a jurisdição estatal se 

consagrou como principal meio para resolver tais litígios, constata-se um quantitativo cada 

vez maior de ações judiciais em trâmite atualmente nos tribunais brasileiros, o que tem levado 

a uma inevitável sobrecarga de processos nas Varas, especialmente das grandes Comarcas.  

 Ressalte-se ainda que a aludida crise do Poder Judiciário não é enfrentada 

exclusivamente pelo Brasil. Assevera Fabiano Robalinho que é raro identificar, na atualidade, 

um sistema jurisdicional que não apresente falhas e se mostre, de fato, efetivo na resolução 

das disputas, uma vez que analisando as três variáveis elementares, quais sejam, tempo, custo 

e dinheiro, “é difícil encontrar algum país cujo Judiciário apresente uma relação equilibrada 

entre elas na solução dos litígios”
15

.  

 Segundo o Relatório “Justiça em Números” apresentado pelo Conselho Nacional de 

Justiça – CNJ em 2016, o Poder Judiciário precisou lidar, no ano de 2015, com cerca de 102 

milhões de processos, incluídos em tal número os casos resolvidos e os ainda não 

solucionados, tendo o ano se encerrado com um total de 74 milhões de processos ainda em 

tramitação. Os dados revelam também que cerca de 80% do total de processos pendentes (74 

milhões) estão concentrados nas esferas estaduais. Cabe observar por fim que, de acordo com 

os gráficos e dados do referido relatório, o estoque de processos que se acumulam nas varas e 

tribunais brasileiros a cada ano vem aumentando desde 2009, de modo que “mesmo que o 

Poder Judiciário fosse paralisado sem ingresso de novas demandas, com a atual produtividade 

de magistrados e servidores, seriam necessários aproximadamente 3 anos de trabalho para 

zerar o estoque”
16

.   

 Diante desse cenário de excessos de demandas judiciais, que culminam em processos 

com durações não tão razoáveis quanto se espera, o Poder Judiciário busca caminhos para 

                                                           
15

 CAVLACANTI, Fabiano Robalinho. Arbitragem. Disponível em: 

http://direitorio.fgv.br/sites/direitorio.fgv.br/files/u100/arbitragem_2014-2.pdf . Acesso em 13 de dezembro de 

2016.  
16

 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em números 2016: ano-base 2015. Brasília: 

CNJ, 2016, p. 42-43.  



  

16 
 

combater a crise pela qual passa, pautando-se, sobretudo, no lema da celeridade. Não é por 

acaso que o Novo Código de Processo Civil promulgado em 2015 trouxe diversos 

dispositivos que visam à simplificação procedimentos e à redução de burocracias com a 

finalidade justamente de se chegar de modo mais rápido a uma solução para a lide. No 

entanto, cumpre esclarecer, desde logo, que a crise do Poder Judiciário não se restringe ao seu 

aspecto estrutural, tendo suas raízes, de um lado, na própria concepção epistemológica de 

Direito e, do outro, no próprio modo de se enxergar o conflito na sociedade contemporânea.  

 No que concerne à referida mudança de paradigmas no âmbito do sistema jurídico 

pátrio, assevera Tássio Bezerra que tornar um processo célere não assegura, necessariamente, 

o acesso à justiça pelo cidadão visto que o combate à morosidade vai além da tentativa de 

fixar uma duração processual razoável
17

. A essência da problemática ora em análise está na 

própria concepção do processo judicial como meio de resolução de disputas.  

 É certo que, ao recorrerem ao Poder Judiciário, as partes envolvidas em um conflito 

buscam um provimento do Estado-juiz para a questão que enfrentam. Acontece que, em 

diversas situações fáticas, a aplicação da norma prevista em abstrato ao caso através do uso 

das mais sofisticadas técnicas jurídicas não proporcionará para os litigantes a resposta que de 

fato esperam ou mesmo necessitam. A razão de tal incongruência reside na insistência dos 

operadores do Direito em tratar um conflito como sendo um fenômeno exclusivamente 

jurídico, olvidando-se de questões de fato e de cunho social que acabam sendo, por vezes, 

mais relevantes do que os interesses tutelados pela norma positivada
18

.  

 Assim sendo, é imperioso compreender a crise do Poder Judiciário, estudada no 

presente tópico, à luz da crise paradigmática do próprio processo judicial. Para tanto, cabe 

tecer breves comentários acerca da teoria dos processos construtivos e destrutivos 

desenvolvida pelo professor Morton Deutsch.  

Ao estudar tal temática, André Azevedo esclarece que os processos destrutivos são 

aqueles cuja forma como são conduzidos não logra êxito em solucionar a controvérsia social 

existente entre as partes, terminando, muitas vezes, por agravar o conflito. Nos processos 
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construtivos, por outro lado, ainda segundo o mencionado autor, os envolvidos conseguem 

retornar à situação anterior ao litígio
19

.  

Dessa maneira, é fácil constatar que o Estado-juiz, no exercício da função jurisdicional 

faz uso, por vezes, de um processo de caráter destrutivo uma vez que não se mostra capaz de 

tratar o conflito como fenômeno natural e social, o que culmina em resultados negativos para 

as partes, que saem da relação processual sem ter suas questões de fato solucionadas. Nesse 

sentido, tem-se que a superação da crise do Judiciário depende da substituição da concepção 

destrutiva do processo pela construtivista. Além do mais, vale a pena ressaltar que existem 

outros mecanismos de resolução de demandas, pautados na teoria do processo construtivo, 

que serão devidamente analisados no tópico seguinte.  

 1.4 Dos métodos adequados de resolução de conflitos – RAD’s 

 Diante do contexto de crise estrutural e paradigmática enfrentada pelo Poder Judiciário 

nos dias atuais e tendo em vista também a necessidade de se entender o conflito a partir de 

uma perspectiva construtivista, ganham cada vez mais força no sistema jurídico brasileiro 

formas autocompositivas de resolução de conflitos que valorizem e estimulem o 

protagonismo das partes na busca pela solução do litígio em que estejam inseridas. Entre tais 

meios, encontram-se a arbitragem, regulada pela Lei 9.307/96, a conciliação e a mediação, 

esta última disciplinada pela Lei nº 13.140/15. Deve-se ressaltar ainda que o Novo Código de 

Processo Civil incluiu expressamente, entre os artigos 165 a 175, os mediadores e os 

conciliadores como Auxiliares da Justiça, além de estabelecer, em seu artigo 334, para o 

procedimento comum, a necessidade de haver uma audiência de conciliação e mediação 

prévia entre partes, temática que será melhor aprofundada em momento oportuno no decorrer 

do presente estudo. 

 Na medida em que foram se expandindo entre os institutos jurídicos capazes de lidar 

com conflitos, as referidas vias de solução de litígios passaram a ser denominadas de métodos 

de Resolução Alternativa de Disputas – RAD’s, ou, em língua inglesa, Alternative Dispute 

Resolution – ADR. Tais métodos, embora tenham ganho maior visibilidade somente nos 

últimos anos, devido à constatação da sobrecarga do Judiciário, já existem no mundo jurídico 
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desde a época do apogeu do Império Romano, perpetuando-se também nos grandes centros 

comerciais da Idade Média, como bem pontua Fabiano Robalinho
20

.   

 Acontece que a doutrina contemporânea tem optado por substituir a tradicional 

expressão supracitada por métodos RAD’s. Tal mudança, longe de ser meramente 

terminológica, reflete a nova visão que se tem empregado sobre os meios de solução de 

litígios ora em análise. Nesse sentido, Rogério Mazzei e Bárbara Chagas explicam que 

O uso da palavra adequada na expressão permite, de plano, analisar que há opções 

entre os diversos meios de solução dos conflitos, tendo as partes escolhido 

justamente a opção mais adequada, isto é, a que melhor se amolda à situação 

concreta. Tal constatação, por si só, já indica que o uso da expressão métodos 

alternativos não é a mais feliz, pois pode conduzir a ideia de que não existe meio 

mais adequado (já que alternativas podem ser opções de mesma eficiência) ou, pior 

ainda, que a solução preferencial (ou mais comum) é a decisão por terceiro, sendo a 

autocomposição apenas uma alternativa àquela
21

.    

 Embora não exista um rol taxativo das vias de RAD’s, pode-se observar que as mais 

recorrentes na realidade jurídica brasileira atual são a negociação, a mediação, a conciliação e 

a arbitragem, sendo esta última heterocompositiva e as três primeiras autocompositivas. Tais 

mecanismos apresentam características próprias, que serão brevemente explanadas a seguir no 

presente tópico e que os tornam mais ou menos apropriados a depender da lide que se 

verifique no caso concreto. É possível, no entanto, assinalar alguns pontos em comum, entre 

os quais se destacam: a) a espontaneidade das partes envolvidas na opção pelo método; b) a 

possibilidade de escolha do terceiro imparcial, quando for o caso; c) o caráter sigiloso que o 

procedimento deve apresentar; e, por fim, d) o conhecimento prévio pelas partes dos eventuais 

custos procedimentais, sendo que estes não estão vinculados a um resultado
22

. Cabe salientar 

ainda que os meios RADs devem ser entendidos a partir do seu caráter flexível, que admite 

mudanças e reformulações por meio das quais se possibilite que as partes cheguem ao método 

mais adequado para cada situação
23

.  
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 A negociação caracteriza-se pelo estabelecimento de um diálogo direto entre as partes. 

Consiste no meio de resolução de conflitos no qual mais se evidencia o protagonismo das 

partes, que controlam de modo completo todo o procedimento, bem como o seu resultado, 

tratando-se de uma verdadeira forma de “comunicação voltada à persuasão”
24

.  

 Na arbitragem, por seu turno, conforme ressalta Fred Didier, os envolvidos elegem 

uma terceira pessoa, de confiança, para que esta determine a solução para o litígio. Encontra-

se regulamentada pela Lei nº 9.307/96 e é constituída através da chamada convenção de 

arbitragem, que pode se dar tanto pelo compromisso arbitral quanto pela cláusula 

compromissória. Esta equivale ao ajuste anterior ao conflito e expressamente previsto no 

instrumento contratual. Já o compromisso arbitral corresponde à convenção estipulada pelas 

partes que optam pelo juízo arbitral depois da ocorrência da lide
25

.   

 No que diz respeito à mediação e à conciliação, tem-se que são formas 

autocompositivas cada vez mais estimuladas no sistema jurídico brasileiro. Uma vez que 

consistem no objeto do presente trabalho, tais métodos serão devidamente analisados em um 

capítulo próprio que permitirá um maior aprofundamento dos seus institutos.     

 1.5 Do sistema multiportas de Justiça 

 A existência de diversas formas de solução de conflitos, que vão desde a jurisdição 

estatal até os métodos RAD’s abordados no tópico anterior, resulta na inegável consolidação 

do Sistema Multiportas de Justiça. Tal expressão remonta à década de 1970, quando o 

professor Frank Sanders da Universidade de Harvard nos Estados Unidos a empregou para 

defender a formação de um verdadeiro centro de justiça, constituído por várias portas, 

apresentando cada qual um tipo de procedimento mais ou menos adequado para lidar com as 

inúmeras situações conflituosas existentes na realidade humana
26

.  

 Aprofundando o conceito acima exposto, Lilia Maia e Mariana Almeida explicam que, 

naquela época, o professor previu a criação de uma Justiça Multiportas vinculada à corte 

norte-americana. Segundo as autoras, a ideia de Sanders, que revolucionou os antigos 

paradigmas processuais, era que os conflitos que chegassem ao Judiciário estadunidense 
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fossem encaminhados para a “porta” que contivesse o procedimento mais apropriado para a 

sua solução, sendo, para tanto, necessário realizar uma análise preliminar acerca das 

principais características do litígio
27

. 

 O Sistema Multiportas de Justiça, ora em estudo, parte do pressuposto segundo o qual 

cada método de resolução de disputas apresenta vantagens e desvantagens. Trata-se, como 

bem destaca Ivan Barbosa, de uma forma de racionalizar a resolução de controvérsias a partir 

da busca de mecanismos adequados para lidar com a situação fática. O referido autor postula 

também que a base de tal sistema é o princípio da adaptabilidade, que consiste na 

possibilidade de aperfeiçoamento dos procedimentos escolhidos de acordo com o caso 

concreto
28

.  

 Diante das breves considerações tecidas acerca do Fórum de Múltiplas Portas 

idealizado pelo professor Frank, é possível constatar a sua relevância para a atual sistemática 

processual de resolução de conflitos. A ideia de instrumentalidade e flexibilidade dos 

procedimentos e formalidades processuais já era uma realidade prevista por Mauro Cappelletti 

e Bryant Garth na Terceira Onda do Acesso à Justiça. O novo enfoque conferido pelos autores 

ao referido acesso à Justiça se concentra no pressuposto de que os conflitos que chegam ao 

Judiciário são distintos, sendo alguns mais fáceis de se tratar e outros mais complexos, que 

demandam, por conseguinte, mais tempo e custos
29

. Dessa maneira, é imprescindível que o 

processo civil e as demais formas de resolução de disputas sejam capazes de se correlacionar 

e se adaptar ao tipo de litígio.  

 Adentrando no ordenamento brasileiro, observa-se a tentativa do Novo Código de 

Processo Civil de aderir ao Sistema Multiportas de Justiça quando prevê expressamente em 

seu artigo 3º a utilização de outras vias de resolução de disputas distintas da jurisdição 

estatal
30

. Cumpre registrar também que o novo diploma processual confere maior destaque 

aos negócios jurídicos processuais, o que demonstra a preocupação do legislador com a 
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possibilidade das partes alterarem, no que for cabível e dentro dos limites legais, o 

procedimento do processo civil. Trata-se, como esclarece Fredie Didier, do princípio do 

respeito ao autorregramento da vontade, que “visa tornar o processo jurisdicional um espaço 

propício para o exercício da liberdade”
31

.  

 Assim, tendo em vista toda a exposição realizada no decorrer do presente capítulo, 

pode-se concluir que o olhar positivo que se tem imprimido sobre o conflito junto com o 

esgotamento do Poder Judiciário fez com que outros mecanismos de solução de litígios 

passassem a ganhar espaço nos ordenamentos jurídicos de diversos países, tais como os 

métodos RAD’s. A existência de mais de um caminho adequado para lidar com as lides 

cotidianas culminou no surgimento de um verdadeiro centro de resolução de demandas, 

concretizando o que o professor Frank denominou de Sistema Multiportas de Justiça.  

 Dessa maneira, verifica-se que a ideia de uma Justiça com múltiplas portas, além de 

ser uma forma de combater a atual crise da jurisdição estatal, que, como já se mencionou, não 

é exclusiva do Brasil, está diretamente associada à efetivação do acesso à Justiça, 

proporcionando maior liberdade às partes para escolherem a melhor via de tratamento do 

conflito em que estão inseridas.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 JUNIOR, Fredie Didier. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte 

geral e processo de conhecimento. 17ª ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, p. 134. 



  

22 
 

2. A evolução legislativa da mediação e da conciliação no ordenamento 

positivado brasileiro 

 2.1 O CPC de 1973: uma abordagem ainda incipiente  

 O diploma processual promulgado em 1973 trazia em seu bojo alguns artigos que 

previam a conciliação como procedimento a ser adotado em determinados momentos do 

processo. Não foi, no entanto, a primeira vez que tal método se fez presente no ordenamento 

jurídico pátrio, visto que se encontrava expressamente estipulado no texto da Constituição 

Imperial de 1824
32

.  

 Cumpre registrar, por outro lado, que o antigo Código de Processo Civil se limitou a 

mencionar de maneira breve apenas alguns aspectos da conciliação, não fazendo nenhuma 

referência expressa ao instituto da mediação. Esta última começou a ganhar espaço no 

universo jurídico em meados da década de 1990, quando foi proposto o Projeto de Lei 

4.827/98, como primeira tentativa de institucionalizar o mecanismo de resolução de disputas 

ora em análise.  

 O tratamento conferido pelo CPC de 1973 à conciliação consistiu, basicamente, em 

regras simples e superficiais dispostas em três dispositivos para o procedimento ordinário. 

Estabelecia o artigo 447 que o instituto em estudo deveria ser aplicado nos casos que 

envolvessem direitos patrimoniais de caráter privado, cabendo ao juiz tentar promover a 

conciliação entre as partes antes do início da audiência de instrução e julgamento
33

. No antigo 

procedimento sumário, que não mais é aplicado com o advento do CPC de 2015, o método 

conciliatório se concretizava a partir de uma audiência prevista no artigo 277 do CPC de 

1973.  

 Observa-se, dessa forma, que a abordagem dos institutos objetos do presente trabalho 

feita pelo antigo CPC era deveras simplória, não sendo suficiente para contemplar a amplitude 

e a riqueza jurídica de tais mecanismos consensuais. Tal tratamento reflete o contexto em que 

o aludido diploma processual foi produzido, constituindo um período anterior ao Texto 
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Constitucional de 1988, marcado pelo culto ao formalismo e pelo excesso de rigores 

procedimentais, assim entendidos como expressão de garantias processuais para as partes
34

.  

 2.2 Lei 9.099/95: uma tentativa frustrada 

 Seguindo a terceira onda de Acesso à Justiça definida por Mauro Cappelletti, instituiu-

se a Lei 9.099 de 1995 com o intuito de aproximar o cidadão do Judiciário, estabelecendo 

procedimentos, em tese, mais simples e menos burocráticos. No referido diploma normativo, 

a conciliação é prevista como mecanismo consensual a ser empregado para a resolução dos 

conflitos que chegam até os Juizados, não havendo, no entanto, nenhuma menção expressa à 

mediação. Importante elucidar que o método conciliatório já se encontra explícito nos 

primeiros artigos de tal lei como princípio norteador do sistema dos Juizados. Além do mais, 

o artigo 22 apresenta a possibilidade da sessão de conciliação ser realizada por um juiz, leigo 

ou togado, ou por um conciliador
35

.  

 Acontece que, como assevera Paula Côrrea, é de conhecimento geral que o sistema 

dos Juizados se encontra tão esgotado quanto o próprio Poder Judiciário como um todo, uma 

vez que, com a existência de um procedimento supostamente mais célere e menos complexo 

de solução de disputas, houve um acentuado crescimento de demandas das chamadas 

“pequenas causas”, o que levou a um inevitável congestionamento processual
36

. Além do 

mais, deve-se lembrar que, embora haja a previsão da conciliação como método consensual a 

ser aplicado nas situações em que seja cabível a sua incidência, a Lei 9.099/95 não afasta o 

processo judicial como meio para resolução de conflitos, constituindo o mecanismo 

conciliatório uma mera fase do procedimento.   

 Outra importante questão que deve ser destacada nessa breve análise acerca dos 

principais pontos do diploma normativo ora em estudo diz respeito à desnaturalização da 

conciliação. Nesse sentido, informa Humberto Dalla que as audiências prévias de conciliação 
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realizadas na esfera dos Juizados Especiais são feitas em série e de modo mecanizado
37

. 

Evidencia-se, assim, a desvirtuação da própria finalidade de tal método consensual, que deixa 

de ser praticado em conformidade com os princípios e regras que o norteiam, passando a 

configurar tão somente mais uma etapa processual.  

 Ante os breves comentários feitos, pode-se concluir que, embora o sistema dos 

Juizados não tenha atingido as expectativas de celeridade e desburocratização da Justiça que 

eram tão esperadas pela população, a Lei 9.099/95 apresenta a sua relevância na evolução 

legislativa dos mecanismos consensuais em análise no presente trabalho, pois contribuiu para 

a difusão da conciliação no ordenamento jurídico pátrio. Insta ressaltar também que, segundo 

Paula Correa, a aludida lei fez com que campanhas de incentivo à resolução de disputas por 

meio de métodos conciliatórios fossem promovidas pelo Poder Judiciário, revelando já uma 

preocupação com o reestabelecimento do bom relacionamento entre as partes envolvidas no 

conflito
38

.  

 2.3 A Resolução nº 125/2010 do CNJ  

 Tendo em vista a saturação da jurisdição estatal e a referida crise do Poder Judiciário, 

que já foi devidamente explanada no capítulo anterior, via-se cada vez mais a necessidade de 

recorrer a outras vias para a solução dos litígios advindos das relações humanas. Em 2010, o 

Conselho Nacional de Justiça – CNJ deu um importante passo no reconhecimento e na 

valorização dos métodos consensuais de resolução de demandas, notadamente da conciliação 

e da mediação, estabelecendo a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos 

conflitos de interesse por meio da Resolução nº 125/10. Tal ato refletia a preocupação já 

existente na época em se estimular a resolução das disputadas por meio de mecanismos 

autocompositivos. Nas palavras do professor Fredie Didier,  

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
39

.   
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 Observa Juliana Guanaes que a aludida resolução foi elaborada no contexto do 

chamado “Movimento pela Conciliação” e constituiu um importante marco para a mudança 

de paradigmas acerca do conflito. Nessa toada, defende que o ato do CNJ visava a causar 

significativos impactos na cultura de litígios que ainda hoje está enraizada na sociedade 

brasileira, transformando-a em uma cultura pelo consenso. A autora esclarece, por fim, que, 

por não se tratar de uma lei federal, a resolução não foi integralmente cumprida por todos os 

tribunais do país, encontrando muita resistência por parte de magistrados e outros operadores 

do Direito
40

.   

 Entre os pontos abordados pela Resolução nº 125/10
41

 do CNJ, merece destaque os 

artigos 7º e 8º que determinam, respectivamente, a criação pelos tribunais de Núcleos 

Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e de Centros Judiciários de 

Solução de Conflitos e Cidadania. Tais medidas se mostram fundamentais para a consolidação 

dos mecanismos autocompositivos como efetivos meio de resolução de disputas visto que 

possibilitam a existência de estruturas físicas e bem equipadas às quais o cidadão pode 

recorrer quando necessitar tratar de alguma questão jurídica controvertida.  

 Insta elucidar também que a aludida resolução dedicou alguns dispositivos para 

contemplar as figuras dos mediadores e conciliadores, trazendo em seu Anexo III um Código 

de Ética que deve ser seguido por tais profissionais e que prevê as regras e princípios 

norteadores de suas atividades como agentes de pacificação social. Cumpre salientar ainda 

que a resolução é clara quando prevê em mais de um artigo a competência para os 

conciliadores e mediadores devidamente capacitados realizarem as sessões, não cabendo aos 

magistrados ou a qualquer auxiliar do juízo que não tenha qualificação para tanto exercer tal 

ofício.  

 Merece destaque, por fim, a previsão da atuação das Câmaras Privadas de Conciliação 

e Mediação como instrumentos de resolução de conflitos. Trata-se de mais uma possibilidade 

que as partes apresentam de resolver o conflito em que estão envolvidas. Determina a 

resolução que os profissionais que exerçam suas atividades em tais câmaras deverão ser 

cadastrados no respectivo tribunal ou no Cadastro Nacional de Mediadores Judiciais e 
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Conciliadores. Além do mais, cabe aos tribunais fixar o percentual de audiências não 

remuneradas que devem ser realizadas nesses locais para atender aos beneficiários da justiça 

gratuita.    

 Após a análise das questões mais notáveis acima contempladas, pode-se constatar que 

a Resolução nº 125/10 desempenhou um papel fundamental na difusão dos métodos 

consensuais de resolução de disputas, abrindo caminhos para que outras abordagens 

normativas pudessem ser feitas. Indo mais além, é possível inferir que o ato editado em 2010 

pelo CNJ é reflexo da força que os movimentos que buscam o Acesso à Justiça ganharam nos 

últimos anos. Este vem sendo cada vez mais entendido à luz da satisfação real do usuário em 

substituição à antiga concepção de acesso ao Judiciário, de modo que tal acesso “passa a ser 

concebido como um acesso a uma solução efetiva para o conflito por meio de participação 

adequada – resultados, procedimento e sua condução apropriada – do Estado”
42

.  

 2.4 Lei 13.140/15: o Marco Legal da Mediação no Brasil 

 A necessidade de um diploma normativo específico para a regulamentação da 

mediação e dos institutos que lhes são correlatos já vinha sendo objeto de intensos debates e 

discussões doutrinárias que remontam à década de 1990. Não por acaso, verifica-se desde tal 

época até os dias atuais uma série de tentativas consubstanciadas em diversos projetos de lei 

apresentados com o objetivo de conferir um tratamento legislativo adequado à forma de 

autocomposição de conflitos em estudo. Tais tentativas resultaram na promulgação, em 2015, 

da Lei nº 13.140/15, conhecida como a Lei da Mediação.    

Na análise das principais propostas que tramitaram no Congresso Nacional no decorrer 

dos últimos anos sobre o tema, Luciane Moessa informa que a primeira tentativa de regulação 

da mediação se deu com a apresentação do Projeto de Lei nº 4827/1998 pela Deputada Zulaiê 

Cobra. Assevera a autora que, seguindo os procedimentos estipulados para o processo 

legislativo, depois de passar pela Câmara de Deputados, o PL foi submetido à apreciação no 

Senado Federal, onde sofreu algumas mudanças, tendo que, por esse motivo, retornar à 

Câmara. Acontece que tal proposta quedou-se inerte na aludida Casa Legislativa, somente 
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sendo retomada no ano de 2011, quando o deputado Arthur Maia arguiu a sua 

inconstitucionalidade formal
43

.   

Após a mencionada tentativa de positivação da mediação, novos projetos de lei foram 

apresentados com o intuito de atingir a mesma finalidade, destacando-se entre eles três 

propostas que se aglutinaram e deram origem à Lei nº 13.140/2015, conforme leciona Luciane 

Moessa. A Professora explica que em 2011 o Senador Ricardo Ferraço propôs o Projeto de 

Lei nº 517/2011, que trazia novas abordagens quando comparado com o PL 4827/1998. Os 

outros dois projetos que originaram a atual Lei de Mediação, ainda consoante a referida 

autora, foram o PL 434/2013, que tratava tanto da mediação judicial quanto da mediação 

extrajudicial, e o PL 405/2013, que contemplava tão somente aspectos inerentes à mediação 

extrajudicial
44

.  

Diante de tal trajetória legislativa, percebe-se que o advento da aludida lei representa 

um verdadeiro marco legal para a mediação como método adequado e autcompositivo de 

resolução de demandas. A norma positivada regulamenta todo o procedimento a ser adotado 

nas câmaras e sessões de mediação, seja ela judicial ou extrajudicial, bem como traz 

importantes conceitos que fundamentam toda a sistemática de tal mecanismo consensual. 

Nesse sentido, estabeleceu logo em seu artigo 3º que “pode ser objeto de mediação o conflito 

que verse sobre direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que admitam 

transação”
45

.   

Insta observar também que entre os pontos de maior destaque que a Lei 13.140/15 

trouxe para o ordenamento pátrio se encontra a possibilidade da realização da mediação nos 

conflitos nos quais o Estado esteja inserido como parte. Trata-se de relevante avanço para o 

sistema de resolução de demandas uma vez que é de conhecimento geral que a Administração 

Pública, por meio das pessoas jurídicas de direito público, figura no cenário jurídico atual 

como a principal litigante
46

.   
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 Os demais aspectos, princípios e institutos detalhados pela lei ora em análise serão 

devidamente aprofundados no capítulo seguinte, que será destinado ao estudo dos 

fundamentos e do procedimento da mediação. Por ora, é suficiente encerrar o presente tópico 

com a compreensão do papel que o referido diploma normativo significou para a expansão e a 

consolidação da mediação. Por outro lado, pontua Karime que a simples edição de uma lei 

não é suficiente para a verdadeira mudança de paradigmas na sistemática de resolução de 

conflitos, posto que se faz necessário haver a cooperação de todos os operadores do Direito e 

da própria sociedade, de modo que se promova, enfim, a tão esperada transformação cultural a 

respeito do litígio
47

.  

 2.5 A Lei 13.104/15 e a incorporação da mediação e da conciliação no processo 

civil  

 A linha evolutiva que se pretendeu traçar no presente capítulo contendo as principais 

normas positivadas acerca da mediação e da conciliação tem como ponto final o Código de 

Processo Civil promulgado no ano de 2015. Entre as inovações trazidas pelo aludido diploma 

legal, não há duvidas de que as formas autocompositivas de resolução de conflitos foram mais 

prestigiadas, sobretudo quando se compara a sistemática atual com a do CPC de 1973, já 

elucidada neste trabalho. Nesse sentido, pontua Ana Lúcia Ribeiro que “comparativamente 

com o Código de 1973, é possível constatar não apenas um incremento numérico de regras a 

respeito do tema, mas também a previsão de mecanismos efetivos para a concretização desses 

procedimentos autocompositivos”
48

. 

 Cumpre registrar, desde logo, que já no seu artigo 3º o Novo CPC reproduz o princípio 

da inafastabilidade da jurisdição, expressamente consagrado pela Constituição da República 

de 1988, compatibilizando-o, contudo, com os métodos adequados de solução de demandas. É 

o que se depreende da redação dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, segundo os quais, 

respectivamente, “o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos 

conflitos” e “a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos 

deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério 
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Público, inclusive no curso do processo judicial”
49

. Trata-se do que alguns doutrinadores a 

exemplo de Fredie Didier têm chamado de princípio do estímulo da solução por 

autocomposição
50

, ao qual já se fez referência no presente estudo.  

 Outra observação que deve ser feita diz respeito à expressa menção que a lei 

processual atual fez à mediação, o que não havia no CPC anterior, que tratava de modo 

superficial apenas da conciliação. Além do mais, deve-se ressaltar que, de acordo com a 

inteligência do artigo 165 de tal diploma legal, cabe aos tribunais a criação de centros 

judiciários de solução consensual de conflitos, nos quais deverão ser realizadas as sessões e 

audiências de conciliação e mediação.  

 Uma questão extremamente perceptível no novo código e que não pode deixar de ser 

elucidada concerne ao explícito enquadramento dos mediadores e conciliadores como 

auxiliares da justiça, o que se depreende da leitura do artigo 165 e seguintes da lei processual. 

Inicialmente, preocupou-se o legislador em estabelecer as diferenças entre o papel do 

conciliador e o do mediador. Segundo as lições de Daniel Assumpção, enquanto este deve 

atuar nas situações em que houver um vínculo anterior entre as partes, como nos casos de 

direito de família, de vizinhança ou societário, aquele deve ser chamado para os conflitos 

cujos envolvidos não apresentem uma relação continuada precedente
51

. Nessa toada, cabe 

salientar que tais definições não são rígidas nem imutáveis e constituem mais uma orientação 

do que uma determinação para o caso concreto, de modo que “nada impede que em uma 

hipótese de acidente aéreo no qual partes da aeronave tenham caído sobre propriedade de 

produtores rurais hipossuficientes que nunca tenham viajado de avião possa ser resolvida por 

mediação”
52

. 

 Ainda no que diz respeito aos mediadores e conciliadores, o novo código prevê a 

possibilidade das partes escolherem o profissional que atuará na resolução dos seus conflitos, 

o que evidencia a liberdade conferida aos particulares, que se tornam verdadeiros 

protagonistas do procedimento de solução da disputa. Vale a pena lembrar também que os 
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referidos auxiliares da justiça serão remunerados pelos seus trabalhos segundo critérios e 

valores estabelecidos em uma tabela fixada pelo tribunal em que atuem.  

 Outras questões relevantes acerca dos mediadores e conciliadores, tais como os 

princípios que devem nortear suas atividades, serão abordados com maior profundidade no 

capítulo seguinte. Passa-se agora a breve análise acerca da audiência de conciliação e 

mediação, último ponto a ser estudado no presente tópico e que também será mais detalhado 

em um capítulo posterior.  

 O artigo 334 do CPC em vigor prevê que, no procedimento comum, atendendo a 

petição inicial aos requisitos determinados pela lei, deverá haver a designação de uma 

audiência de conciliação e mediação. Nota-se, dessa forma, que os aludidos métodos 

consensuais passaram a ser empregados, efetivamente, como uma fase do rito processual. 

 Defende Daniel Assumpção que a mencionada audiência deverá ser realizada nos 

Centros de Solução Consensual de Conflitos, sendo, portanto, presidida por um conciliador ou 

por um mediador, a depender do caso, tal como preceitua a lei. O autor ressalta ainda que o 

ideal seria que a questão fosse resolvida em um único ato, todavia é plenamente possível a 

designação de mais de uma sessão se assim for necessário, pois “entre o ideal e o possível, 

entretanto, há uma distância, podendo se imaginar uma situação em que embora haja uma 

aproximação entre as partes, não se chega à solução consensual” 
53

.  

 O diploma normativo em estudo estipula ainda a obrigatoriedade da realização da 

audiência mencionada no artigo 334, de modo que esta somente não ocorrerá quando o 

conflito não admitir a forma autocompositiva ou quando ambas as partes recusarem. Tal 

temática vem sendo questionada por alguns doutrinadores e será objeto de crítica neste 

trabalho em momento oportuno. Para tanto, torna-se imperioso estudar de maneira mais 

profunda os princípios e as características da mediação e da conciliação, de modo que seja 

possível a devida compreensão dos seus propósitos e da natureza desses mecanismos 

consensuais.   
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3. Da conciliação e da mediação: princípios, características e procedimento 

 3.1 Definições preliminares: a mediação e a conciliação como meios 

autocompositivos de solução de demandas 

 Muito já se falou, ao longo do presente estudo, sobre mediação e conciliação, todavia 

ainda não se apresentou, de modo direto e preciso, um conceito para tais institutos. Chega-se, 

agora, ao momento no qual se faz necessária a explanação de importantes definições acerca da 

temática ora em análise para que seja possível haver a compreensão dos mecanismos 

consensuais trabalhados até então a partir das suas principais características e, sobretudo, da 

sua natureza jurídica.   

 Deve-se observar, primeiramente, que tanto a mediação como a conciliação 

constituem formas autocompositivas de resolução de conflitos, como já se mencionou em 

capítulos anteriores. Ao contrário do que ocorre na heterocomposição, na qual se verifica a 

existência de um terceiro imparcial que se substitui à vontade das partes para proferir a 

decisão mais adequada para o caso concreto, a autocomposição, segundo Carreira Alvim, 

pode ser definida como o mecanismo por meio do qual os envolvidos chegam por si mesmos 

a uma solução altruísta para o conflito
54

.   

 Nos dois métodos autocompositivos em estudo, tem-se a presença de um terceiro 

imparcial que terá sua atuação vinculada ao tipo de demanda com que esteja lidando. Embora 

sejam institutos muito próximos, a mediação e a conciliação apresentam clássicas distinções 

que influenciam na forma como o litígio será conduzido pelas partes e pelo profissional. Nas 

palavras de Ada Pellegrini,  

A conciliação tende à obtenção de um acordo e é mais indicada para conflitos que 

não se protraiam no tempo (acidentes de veículos, relações de consumo). A 

mediação visa prioritariamente a trabalhar o conflito, constituindo na busca de um 

acordo objetivo secundário, e é mais indicada para conflitos que se protraiam no 

tempo (relações de vizinhança, de família ou entre empresas etc.)
55

. 

 A definição acima transcrita expõe a diferenciação básica que existe entre tais 

mecanismos consensuais, estando, inclusive, prevista nos §§ 2º e 3º do artigo 165 do Código 

de Processo Civil de 2015. Além dela, podem-se apontar também, entre outras, as seguintes 

divergências:  
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(...) iii) a mediação partiria de uma abordagem de estímulo (ou facilitação) do 

entendimento enquanto a conciliação permitiria a sugestão de uma proposta de 

acordo pelo conciliador; iv) a mediação seria, em regra, mais demorada e envolveria 

diversas sessões enquanto a conciliação seria um processo mais breve com apenas 

uma sessão; v) a mediação seria voltada às pessoas e teria o cunho 

preponderantemente subjetivo enquanto a conciliação seria voltada aos fatos e 

direitos e com enfoque essencialmente objetivo (...)
56

.  

 Conclui-se, preliminarmente, que, enquanto a conciliação tem como objetivo a 

elaboração de um simples acordo entre as partes, podendo o conciliador, para tanto, sugerir 

soluções, a mediação está voltada para a resolução do conflito por meio do reestabelecimento 

do diálogo entre os envolvidos, cabendo ao mediador apenas a orientação do procedimento, 

sem grandes interferências.  

 Aduz André Gomma de Azevedo que as tradicionais diferenças que se impõem aos 

referidos meios de resolução de disputas tendem a se reduzir uma vez que o “Movimento pela 

Conciliação” e outras ações contemporâneas voltadas para o desenvolvimento e 

aprimoramento dos métodos consensuais possibilitaram a abertura para diversas críticas 

construtivas ao sistema autocompositivo. Explica o autor que se deve permitir que a 

conciliação possa se valer de técnicas utilizadas pela mediação, flexibilizando as distinções 

entre tais institutos, de modo que o mecanismo conciliatório possa ir além da busca por um 

acordo, visando também à restauração da relação entre as partes
57

.  

 Assim, apesar das diferenciações que incontestavelmente existem entre as formas 

autocompositivas analisadas, percebe-se uma forte tendência de flexibilização entre tais 

distinções, fato que se justifica pelo próprio caráter desburocratizante dos aludidos 

procedimentos. Nada impede, portanto, que em uma sessão de conciliação o conciliador, 

mesmo sem haver uma relação continuada entre os envolvidos, se utilize de técnicas típicas da 

mediação para possibilitar que o diálogo entre as partes seja capaz de solucionar a questão.    

 3.2 A compreensão dos métodos consensuais à luz de uma análise principiológica 

 Nas primeiras lições sobre introdução ao estudo do Direito, costuma-se estudar a 

teoria da norma classificando as espécies normativas em dois grandes grupos equivalentes ao 

das regras e ao dos princípios. Estes se consolidaram, na ciência jurídica, sobretudo a partir do 
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período pós-positivista, como efetivas fontes do Direito, dotadas de considerável grau de 

abstração e intensa carga valorativa. Nas palavras de Rafael Bellem,  

São normas com estruturas distintas e formas de aplicação próprias, orientadas por 

padrões de ‘argumentação específicos que favorecem o estabelecimento de ônus 

argumentativos diferentes e impactam diretamente na definição daquilo que deve ser 

exigido de forma definitiva’, por meio da solução jurisdicional
58

.  

 Tendo em vista a relevância das aludidas espécies normativas para o estudo dos 

institutos jurídicos modernos, torna-se imperioso o conhecimento dos princípios norteadores 

das duas formas autocompositivas em análise para que seja possível a compreensão acerca da 

natureza e do procedimento a ser seguido em tais mecanismos. Sendo assim, optou-se, no 

presente trabalho, por elucidar os principais princípios previstos no ordenamento positivado, 

que se aplicam tanto na mediação como na conciliação, e cujo entendimento se mostra 

essencial para a discussão que será proposta no próximo capítulo.     

 a) Princípio da imparcialidade do mediador/conciliador 

 Na maior parte dos métodos de resolução de demandas, o terceiro que conduz o 

tratamento do litígio deve ter sua atuação pautada em uma conduta imparcial que não busque 

o favorecimento de nenhuma das partes. É o que ocorre tanto na mediação quanto na 

conciliação. Nas palavras de Adolfo Braga, cabe ao profissional competente estabelecer 

tratamento equidistante em relação às pessoas envolvidas, “cuidar do equilíbrio de poder entre 

elas e jamais receber presentes, favores ou outros itens de valor a não ser os honorários de sua 

prestação de serviço”
59

. 

 b) Princípio da Confidencialidade  

 O §1º do artigo 166 do CPC de 2015 explicita o dever de sigilo que deve ser cumprido 

tanto pelos mediadores e conciliadores quanto por todos os demais auxiliares que participem 

da sessão. O referido dispositivo estabelece de maneira evidente que as informações que 

tenham sido mencionadas durante o ato não podem ser utilizadas para finalidade diversa 

daquela deliberada expressamente pelas partes.  
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 Trata-se de princípio de extremo valor para os mecanismos autocompositivos uma vez 

que permite que os envolvidos tragam para a sessão questões que provavelmente não seriam 

expostas em uma audiência pública, como é o caso do processo judicial. Nesse sentido, 

Rodrigo Mazzei e Bárbara Seccato defendem que a confidencialidade possibilita que “as 

partes se expressem livremente, sem a preocupação de que alguma informação pessoal 

debatida possa ser usada contra si no julgamento do processo”
60

. Os aludidos autores 

ressaltam também que tal princípio visa à proteção dos protagonistas do conflito e, dessa 

forma, não deve ser entendido de modo rígido, sendo plenamente possível haver um acordo 

entre eles estabelecendo o afastamento da confidencialidade
61

.  

 c) Princípio da autonomia da vontade das partes 

 O princípio ora em análise constitui um dos pilares da mediação e da conciliação na 

atualidade, possibilitando, segundo Amaury Haruo, a própria existência de tais vias de 

resolução de conflitos
62

. Além do mais, sua compreensão se mostra fundamental para a 

discussão que se pretende propor no capítulo seguinte e que consiste, na realidade, no objeto 

deste estudo.  

 Ensina Fredie Didier que a autonomia da vontade, também denominada 

autorregramento da vontade, equivale a um corolário do direito à liberdade, consagrado no 

artigo 5º da Constituição da República, e integra a própria essência dos métodos consensuais, 

justificando, pois, a sua razão de ser. O professor postula que tal princípio é o mais importante 

na esfera da autocomposição e esclarece que “tudo é pensado para que as partes definam a 

melhor solução para o seu problema jurídico”
63

.  

 Decorre da autonomia da vontade a possibilidade prevista no § 4º do artigo 166 do 

CPC em vigor das partes estipularem para a mediação e para a conciliação regras 

procedimentais que mais lhe convirem, observando sempre os direitos fundamentais e os 
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limites legais. O diploma processual estabelece, no caput do seu artigo 168, que os envolvidos 

podem escolher, de comum acordo, o profissional que atuará no seu caso. Dessa forma, 

constata-se que o aludido princípio concretiza o protagonismo das partes no tratamento e 

solução do litígio, como bem pontuaram Rodrigo Mazzei e Bárbara Seccato
64

. 

 Insta salientar, por fim, que, pelo autorregramento da vontade, a opção pela via 

consensual adequada deve se dar de maneira livre e consciente por ambos os agentes do 

conflito. Para tanto, defende Amaury Hauro, que é necessário que tal escolha seja real e isenta 

de qualquer tipo de vício de consentimento
65

. Significa inferir, portanto, que tanto a 

conciliação como a mediação devem ser buscadas de modo espontâneo pelos interessados, 

não cabendo aos profissionais que atuem no caso induzir por qualquer meio a realização de 

um acordo.  

 d) Princípios da oralidade e da informalidade  

 Consoante Fredie Didier, o procedimento a ser seguido pelas formas autocompositivas 

fundamenta-se na oralidade e na informalidade, devendo a sessão ser realizada em uma sala 

com uma mesa redonda, de modo que o mediador e o conciliador possam se valer de uma 

linguagem clara e sem rebuscamentos para que as partes sintam à vontade para dialogarem e 

buscarem a melhor solução para o conflito em que estão inseridas
66

. Percebe-se, assim, que os 

referidos princípios têm o intuito amenizar a situação emocional dos envolvidos, contribuindo 

para que o litígio seja assimilado como um fato natural. Além do mais, cumpre observar que a 

oralidade e a informalidade desempenham papel essencial para reforçar que as partes são as 

verdadeiras protagonistas da disputa, sendo, portanto, capazes de encontrar a melhor solução 

para a questão.  
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 e) Princípio da decisão informada 

 Segundo o último princípio eleito para ser analisado no presente estudo, cabe ao 

mediador e ao conciliador transparecer para as partes todas as etapas do procedimento a ser 

adotado, bem como deixar claro o propósito da autocomposição. Fredie Didier argumenta 

também que o princípio da decisão informada exige que o consenso somente deve ser tido 

como alcançado quando os envolvidos tiverem “a correta compreensão do problema e das 

consequências do acordo”
67

.  

 3.3 Técnicas autocompositivas: da escuta ativa à inversão de papéis 

 As formas de resolução de disputas ora em análise caracterizam-se, como já se 

mencionou no tópico anterior, pela oralidade e pela informalidade. Dessa maneira, verifica-se, 

no procedimento, certa margem de liberdade tanto para os envolvidos no litígio quanto para 

os mediadores e conciliadores para que se possa chegar à melhor solução para o caso 

concreto. Nessa toada, conforme bem pontua Deborah Costa, tem-se que “as partes são 

coconstrutoras de suas realidades” 
68

, constituindo o diálogo ferramenta essencial para que a 

mediação e a conciliação alcancem os fins a que se propõem. Para tanto, cabe ao profissional 

atuante no conflito fazer uso de determinadas técnicas que permitam o enfretamento da 

questão pelas partes. Passa-se, a seguir, ao estudo dos principais instrumentos, frequentemente 

empregados nas sessões autocompositivas, não pretendendo o presente trabalho exaurir tal 

temática.  

 a) Escuta ativa 

 Ao conceituar a referida ferramenta, André Gomma de Azevedo define que a escuta 

ativa equivale a uma “técnica por meio da qual o ouvinte busca compreender e se comunicar 

acerca do sentido e o motivo de mensagens verbais e não-verbais (e.g. postura corporal), 

percebendo assim informações ocultas contidas na comunicação”
69

. Trata-se de um 

instrumento fundamental para a autcomposição, que deve ser esclarecido pelo mediador ou 
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pelo conciliador logo no início da sessão para que tal regra fique clara para ambas as partes, 

de modo que nenhuma interrompa a fala da outra.  

 Cabe explanar que a escuta ativa constitui uma técnica a ser desenvolvida tanto pelos 

envolvidos no conflito quanto, e principalmente, pelo profissional que atue no caso. É muitas 

vezes por meio da aludida técnica que o mediador ou o conciliador consegue encontrar as 

verdadeiras causas do problema que lhe foi narrado. Para a melhor compreensão de tal papel, 

cumpre elucidar a seguinte analogia realizada por Tania Almeida:  

O exercício da escuta ativa do mediador assemelha-se à regência de um maestro 

diante de uma orquestra – dar vez e voz a cada instrumento; definir quando farão 

uma demonstração solo e quando integrarão o conjunto; articular a expressão dos 

que têm sons mais fortes ou graves com os que têm som mais frágil ou agudo; 

estimular momentos de expressão tanto quanto de escuta atenta; auxiliar os que 

voltam a reintegrar a música a fazê-lo em consonância com a melodia que antecedeu 

o seu retorno; intervir de modo que os instrumentos mantenham-se em diálogo 

fluido e harmônico
70

.  

 b) Linguagem não adversarial 

 Aduz sabiamente a Raposa no livro “O Pequeno Príncipe”, de Antoine de Saint-

Exupéry, que “a linguagem é uma fonte de mal-entendidos”. Corroborando com esse 

entendimento, Malvina Muszkat acrescenta que a linguagem se apresenta, na atualidade, 

como uma das principais causas geradoras de conflitos haja vista a possibilidade de se 

estabelecer, por meio dela, uma comunicação ambígua, de difícil assimilação ou mesmo 

acusatória
71

.  

 Assim, uma vez que os mecanismos de resolução de litígios em estudo no presente 

trabalho se baseiam na oralidade e tendo em vista também a tendência do ser humano em 

fazer da linguagem um instrumento para provocar e disseminar disputas, torna-se 

imprescindível, para o êxito dos métodos autocompositivos, atentar para tal questão. Deve-se 

lembrar, neste ponto, que o diálogo entre os envolvidos consiste em um alicerce fundamental 

tanto para a conciliação como para a mediação, de modo que cabe ao profissional responsável 

pela lide utilizar em sua fala expressões construtivas e estimular as partes para que também 

procedam dessa forma.  
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 Ainda no que se refere ao uso da linguagem no âmbito das formas consensuais de 

resolução de conflitos, explica Tania Almeida que, ao se deparar com expressões inadequadas 

ou acusatórias proferidas pelos particulares na sessão, deve o mediador ou conciliador 

chamar-lhes a atenção, explicando o propósito do procedimento e ressaltando a importância 

de utilizar uma linguagem não adversarial
72

. Dessa maneira, é papel do profissional zelar pelo 

procedimento assegurando que a linguagem seja utilizada como instrumento de pacificação. 

Interessante exemplo é trazido por Otávio Perroni para descrever a função do mediador e do 

conciliador em tal situação:  

Assim, em uma sessão de mediação entre um comerciante e um cliente insatisfeito 

com a quantidade de um produto adquirido no estabelecimento comercial daquele, o 

diálogo poderia estar se desenvolvendo de tal forma que os reais interesses das 

partes estivessem sendo desconsiderados em função de ataques verbais de ordem 

pessoal. O mediador, então, reformulando por meio de paráfrases e neutralizando o 

discurso do consumidor, reafirmaria o que este havia dito sobre a desonestidade e 

conduta desrespeitosa do comerciante, sob uma forma que estimularia a escuta ativa 

do outro disputante. Com isso, a percepção sobre o discurso seria deslocada dos 

estímulos sensoriais (e. g., insultos, disparates), para uma percepção construtiva, em 

que se daria relevância ao contexto informativo e ao conhecimento prévio da 

situação e dos interesses realmente discutidos
73

.      

 c) Redefinições com conotações positivas 

 A ferramenta em análise no presente tópico se desenvolve como uma decorrência da 

necessidade de se utilizar uma linguagem não adversarial no decorrer do procedimento 

consensual. Constitui também um desdobramento da própria noção construtiva que se tem 

tentado imprimir sobre o conflito na contemporaneidade.  

 Tania Almeida elucida que a aludida medida é empregada principalmente nos casos 

em que as partes não conseguem manter o controle sobre a linguagem utilizada na sessão, 

sendo necessário que o mediador ou o conciliador intervenha redesenhando aquilo que foi dito 

de forma adversarial e conferindo-lhe uma conotação positiva. A mencionada autora ressalta 

ainda que a técnica em estudo pode ser aplicada em conjunto com o resumo, que consiste em 

outra importante ferramenta autocompositiva por meio da qual o profissional sintetiza as 
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informações proferidas pelas partes, a fim de assegurar a clareza e a objetividade do diálogo 

estabelecido
74

.  

 d) Promoção de sessões individuais 

 Apesar da existência das duas ferramentas já citadas neste trabalho, é possível que, no 

decorrer da sessão, o mediador ou o conciliador constate a possibilidade de resolução do 

conflito e perceba, por outro lado, a necessidade de realizar encontros em separado com as 

partes. Tal medida pode se mostrar extremamente eficaz na resolução da controvérsia, pois 

“permite a livre expressão de ideias e sentimentos com garantia de sigilo; filtra as questões 

negativas; explora com cautela as possibilidades de solução da controvérsia; ultrapassa 

impasses; e ajuda a parte a focalizar as questões relevantes do conflito”
75

.  

 A técnica em estudo consiste, portanto, em uma ferramenta que visa à viabilização do 

próprio método consensual. Dada a liberdade existente nos mecanismos autocompositivos, 

Tania Almeida postula que as sessões individuais, ou “cáucus”, como também são 

denominadas, podem ser solicitadas tanto pelos particulares quanto pelo profissional, que 

deve sugeri-las sempre que vislumbrar a possibilidade de ganho para o diálogo entre as 

partes
76

.    

 e) Inversão de papeis 

 A técnica a ser explanada neste tópico apresenta caráter extremamente didático e 

pedagógico. Trata-se, segundo André Gomma Azevedo, de uma ferramenta por meio da qual 

se busca fazer com que a parte assimile o conflito sob a perspectiva da outra, o que pode 

permitir, em caso de êxito, uma ampliação das possibilidades de resolução da questão
77

. É o 

que a linguagem popular cotidianamente chama de “se colocar no lugar do outro”.  
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 3.4 Breves noções sobre o procedimento autocompositivo 

 Depois de explicitar as principais técnicas empregadas pelos mediadores e 

conciliadores ao desempenharem seus papeis de agentes pacificadores e de compreender os 

mais relevantes princípios que norteiam os mecanismos consensuais de resolução de 

demandas, cumpre, neste momento, tecer breves comentários acerca do procedimento que é 

geralmente seguido na esfera de tais métodos. É importante que se esclareça, desde logo, que 

o presente trabalho não tem a pretensão de apresentar a temática proposta de maneira 

detalhada e nem tampouco de exauri-la, bastando, para os propósitos desta pesquisa, uma 

compreensão genérica das etapas que frequentemente ocorrem em uma autocomposição.   

 Primeiramente, insta destacar que, segundo Artur Coimbra de Oliveira, a despeito do 

maior grau de liberdade e flexibilidade existente na mediação e na conciliação, o 

procedimento aplicado em tais situações exige um mínimo de rigidez visto que há 

determinados pontos que não podem ser ignorados
78

. Além do mais, cabe lembrar que é 

possível que tais métodos autocompositivos sejam desenvolvidos tanto pela via extrajudicial, 

podendo ocorrer ad hoc ou em instituições privadas, quanto pela via judicial, por meio dos 

Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania
79

.   

 Seguindo a linha de raciocínio do já mencionado Artur Coimbra, na abertura da sessão 

de mediação ou conciliação, deve o profissional que conduzirá o caso expor de maneira clara 

e objetiva como funciona a forma autocompositiva a ser adotada e quais são as suas 

finalidades, elucidando também alguns princípios e técnicas que serão aplicados para que o 

diálogo entre as partes possa ser estabelecido, aumentando as chances de se obter êxito no 

final do procedimento. Em seguida, ainda conforme o referido autor, passa-se à realização da 

sessão conjunta, em que aquele que propôs a mediação ou a conciliação inicia com sua fala 

para, posteriormente, ser dada a vez à outra parte. Não sendo possível encontrar a solução 

para o conflito nesse momento, passa-se para as sessões individuais, cujo rito já foi explanado 

no tópico anterior. Concluindo sua explanação, Artur Coimbra informa que, no final do 

procedimento, as partes voltam a se encontrar em uma sessão conjunta e, a depender do caso e 

da atuação do profissional, conseguem pacificar a controvérsia que até então existia
80

.  
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 A partir das breves noções acima explicitadas, pode-se observar a simplicidade do 

procedimento comumente empregado nas formas autcompositivas. Além do mais, destaca-se 

a importância do discurso inicial do mediador ou do conciliador, esclarecendo para as partes 

como o conflito por elas enfrentado será tratado e proporcionando-lhes maior conforto e 

confiança para expressarem seus problemas e, por vezes, suas emoções.  

 3.5 Da mudança de paradigmas à construção de uma cultura de paz  

 A análise feita no presente capítulo acerca das principais características, técnicas e 

princípios que fundamentam a existência dos mecanismos autocompositivos permite a 

elaboração de algumas conclusões sobre a temática. Busca-se, neste tópico, tecer 

considerações finais sobre a mediação e a conciliação propriamente ditas para que se possa 

compreender o posicionamento a ser adotado no debate proposto no próximo capítulo.  

 As formas consensuais em estudo vêm comumente sendo apresentadas como meios 

alternativos à jurisdição estatal tendo em vista a crise e o esgotamento do Poder Judiciário nos 

dias atuais. Tal visão encontra-se, no entanto, equivocada uma vez que as vias 

autocompositivas devem ser encaradas como métodos adequados de resolução de conflitos 

por apresentarem características e metodologias próprias, não devendo, portanto, ser 

reduzidas a mecanismos de combate à morosidade do processo judicial.  

 A informalidade e a oralidade que prevalecem nos métodos consensuais conferem às 

partes maior liberdade e poder para escolher a forma como o conflito será resolvido. Trata-se 

do que se tem denominado de “empoderamento” dos agentes do litígio, que passam a ser, de 

fato, protagonistas das disputas e construtores da solução que melhor lhes convenha, sendo o 

mediador e o conciliador meros “facilitadores de problemas”, nas palavras de Deborah 

Costa
81

. Além do mais, o princípio da confidencialidade, o qual deve ser explicado logo no 

início da sessão, faz com que as partes possam ter confiança no profissional responsável pela 

condução do ato, possibilitando a existência de um ambiente propício à resolução de um 

litígio.  

 Nessa toada, verifica-se que a força que a mediação e a conciliação vêm ganhando no 

cenário jurídico atual tem implicado uma verdadeira mudança de paradigmas em relação aos 

mecanismos por meio dos quais o conflito é enfrentado. Consoante as lições de Paula 

                                                           
81

 COSTA, Deborah Regina Lambach Ferreira da. A importância de diferentes olhares (escuta ativa) na 

mediação familiar: a interdisciplinaridade. Revista Veras (São Paulo), nº 1, p. 37-44, jan./jul., 2015, p. 40-41.  



  

42 
 

Roberta, o método “perde-ganha”, tradicional do processo jurisdicional, tem perdido espaço 

para o método “ganha-ganha”, que visa à satisfação de ambas as partes da demanda
82

.  

 Assim, constata-se o fortalecimento de um procedimento no qual os particulares se 

mostram capazes de decidir, por eles mesmos, a solução para o caso concreto, ainda que, 

muitas vezes, tenham que abdicar parcialmente de determinados bens ou mesmo direitos. 

Tudo isso tende a levar à desconstrução da clássica, porém ultrapassada, cultura do litígio em 

substituição por uma cultura de paz. 
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4. Da audiência do artigo 334 do novo CPC: uma análise à luz da 

perspectiva autocompositiva 

 4.1 A conciliação e a mediação como fase do processo judicial 

 Entre as novas disposições trazidas pelo novo Código de Processo Civil a respeito do 

sistema multiportas de justiça e dos mecanismos consensuais de resolução de demandas, 

encontra-se a audiência de conciliação e mediação, prevista no artigo 334 do referido diploma 

legal, já brevemente abordada no segundo capítulo do presente estudo. Trata-se de uma 

audiência preliminar, que, segundo o caput do mencionado dispositivo, deve ser realizada 

quando a petição inicial preencher todos os requisitos processuais necessários e não for o caso 

de improcedência liminar do pedido. 

 Verifica-se, assim, que o novo diploma processual incorporou os métodos 

autocompositivos efetivamente como uma fase do processo civil, que somente não ocorrerá 

em situações específicas que serão devidamente trabalhadas no tópico seguinte. Nesse 

sentido, destaca Fredie Didier que o aludido ato deverá ser realizado pelos conciliadores e 

mediadores nos Centros Judiciários de Solução Consensual de Conflitos, cuja criação está 

determinada pelo artigo 165 do CPC, de modo que somente em casos excepcionais tal 

audiência será feita na sede do juízo
83

.  

 Posicionaram-se corretamente o mencionado autor e também o novo código ao manter 

a competência dos profissionais citados para condução da sessão nos referidos centros, uma 

vez que a prática autocompositiva por indivíduos despreparados e sem o conhecimento 

adequado de técnicas como a escuta ativa e a inversão de papéis pode provocar consequências 

por vezes irreparáveis para o conflito e para as próprias partes. Seguindo tal linha de 

raciocínio, Karime Siviero acrescenta que existem dois motivos pelos quais não poderia o 

magistrado ou qualquer outro servidor assumir o papel de mediador ou conciliador, a saber:  

Primeiramente, porque o profissional com formação acadêmica e aptidões 

específicas para lidar com a relação conflituosa complexa seria posto em segundo 

plano, privilegiando-se o papel do juiz e a visão judiciário-centrada do Direito. 

Depois disso, porque caso a mediação não resultasse em acordo, o mesmo 

magistrado encarregado do procedimento de escuta deveria se esquecer de todos os 
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aspectos não jurídicos (morais, religiosos, pessoais) aflorados na mediação e proferir 

uma sentença circunscrita à causa de pedir e aos pedidos protocolares dos autos
84

. 

 Outro ponto importante que merece ser comentado sobre a temática em análise diz 

respeito ao número de sessões que podem ser feitas nessa etapa preliminar. A redação literal 

do artigo 334, § 2º da lei processual informa que “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”
85

. 

  Percebe-se, dessa maneira, que, embora a ideia seja que a controvérsia se resolva em 

um único ato, nada impede que haja mais de uma audiência de conciliação e mediação se o 

profissional atuante no caso vislumbrar a possibilidade de solução consensual da disputa, 

cabendo apenas a obediência ao prazo mencionado no dispositivo legal para garantir a 

razoável duração do processo. No entanto, sobre tal questão, entende Daniel Assumpção que a 

vontade das partes deve ser levada em consideração, prevalecendo, se for o caso, sobre a regra 

processual. Nas palavras do autor,  

Esse prazo, entretanto, poderá ser extrapolado por vontade das partes, que mesmo 

sabendo que a próxima sessão será realizada 2 meses depois da anterior poderão 

concordar que vale a pena a espera. Se as partes podem fazer acordo para suspender 

o processo para buscar a solução consensual (art. 313, II do Novo CPC), não faz 

sentido lógico estarem vinculadas ao prazo previsto no art. 334, § 2º, do Novo 

CPC
86

.  

 Ainda no que concerne às disposição gerais contidas no artigo em comento, tem-se 

que as partes deverão comparecer à audiência acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos. Tal previsão não deve ser entendida como uma obrigação posto que a 

autocomposição se fundamenta na autonomia da vontade e no empoderamento dos agentes do 

conflito. Não é por acaso que a Lei nº 13.140 de 2015, em seu artigo 10, determina que, na 

mediação extrajudicial, as partes podem, e não devem, ser assistidas por advogados ou 

defensores públicos. Corrobora com tal entendimento o professor Daniel Assumpção, 

segundo o qual,  

Apesar de aparentemente instituir um dever, o dispositivo não prevê a consequência 

de seu descumprimento. Entendo que não se trata efetivamente de um dever, mas de 

uma faculdade da parte, até porque o ato autocomposição ou mediação é ato da 
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parte, que independe de capacidade postulatória, de forma que a ausência de seu 

patrono nessa audiência não impede que a solução consensual seja obtida e 

homologada pelo juiz
87

.  

 Por fim, cumpre elucidar que, de acordo com as lições de Fredie Didier, obtendo-se 

êxito na autocomposição, o acordo estabelecido pelas partes, desde que esteja desprovido de 

vícios e contemple todo o objeto litigioso, será encaminhado para o juiz para que este proceda 

à homologação
88

. Nesse caso, o processo judicial iniciado será extinto com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, III, do CPC vigente. Por outro lado, não havendo a solução 

consensual do conflito, o diploma processual determina em seu artigo 335, I, que deve 

começar a correr o prazo de 15 dias para a apresentação da resposta do réu a partir da data da 

audiência ou da última sessão.   

 4.2 A obrigatoriedade da audiência preliminar x autonomia da vontade das 

partes 

 Ao disciplinar a audiência de conciliação e mediação, o novo Código de Processo 

Civil, em seu artigo 334, §4º, se preocupou em fixar as situações nas quais tal ato não será 

realizado. Trata-se de duas hipóteses, ocorrendo a primeira delas quando ambas as partes do 

litígio manifestarem expressamente o desinteresse na aludida audiência e a segunda no caso 

da controvérsia discutida não admitir autocomposição. Esta última possibilidade não interessa 

ao presente estudo, motivo pelo qual somente haverá o aprofundamento da primeira.  

 Insta pontuar, primeiramente, que o ato previsto no artigo 334 será praticado nas 

seguintes situações: quando as duas partes optarem pela sua realização ou somente quando 

uma delas se manifestar nesse sentido. Significa dizer que, ainda que um dos envolvidos 

informe expressamente seu desinteresse pela via consensual, a audiência preliminar irá 

ocorrer porque o outro fez tal escolha. Deve-se ressaltar, inclusive, que, conforme os 

ensinamentos do professor Fredie Didier, o comparecimento das partes, nesses casos, 

constitui dever processual, sendo sua ausência enquadrada como ato atentatório à dignidade 

da justiça, passível de multa de até dois por cento sobre o valor da causa
89

.    

 Percebe-se, dessa forma, que, embora não o faça de maneira explícita, o diploma 

processual promulgado em 2015 instituiu como verdadeira obrigação a realização da 
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audiência de conciliação e mediação mesmo quando contrariar a intenção de uma das partes. 

No entanto, tal posicionamento viola de modo explícito e inequívoco o princípio da 

autonomia da vontade, que equivale a um dos pilares dos mecanismos autocompositivos. 

Nesse sentido, ao dissertar sobre o assunto, Karime Siviero explica que o novo código 

estabeleceu uma espécie de obrigatoriedade mitigada para a realização da audiência 

preliminar, que somente será dispensada pelo desinteresse mútuo dos litigantes
90

.    

 Acerca da redação do inciso I do § 4º do aludido artigo 334 do CPC vigente, 

argumenta Daniel Assumpção que se equivocou o legislador na redação que conferiu a tal 

dispositivo. Nas palavras do autor,  

A exigência de que o desinteresse na realização da audiência seja manifestado de 

forma expressa por ambas as partes é uma triste demonstração do fanatismo que tem 

tomado conta do âmbito doutrinário e legislativo a respeito da solução consensual do 

conflito. Como diz o ditado popular, ‘quando um não quer, dois não fazem’, de 

modo que a manifestação de uma das partes já deveria ser suficiente para que a 

audiência não ocorresse
91

.  

 A problemática acima descrita é discutida também em um artigo elaborado por Saulo 

Santos e Danielli Gadenz. Aduzem os autores que, se por um lado houve uma nítida 

preocupação do Estado em estimular a utilização das vias consensuais e modificar a 

mentalidade da sociedade em relação à forma de resolução de demandas, desafogando, por 

consequência os processos do Poder Judiciário, pelo outro é possível observar que o 

legislador, para atingir tal finalidade, sacrificou um dos princípios mais caros tanto para a 

mediação quanto para a conciliação
92

. 

 Em relação à aplicação da autonomia da vontade no âmbito dos métodos 

autocompositivos, Amaury Haruo defende que tal princípio deve se fazer presente, norteando 

a conciliação e a mediação que ocorram tanto na esfera judicial quanto na extrajudicial. O 

autor afirma também que a cooperação é fundamental para o bom andamento de um processo, 

todavia, para que a mesma se concretize, é imprescindível que a vontade das partes seja 

levada em consideração. O mencionado magistrado postula, por fim, que não cabe ao Estado 
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se sobrepor à autonomia privada e determinar que as partes participem de uma audiência de 

conciliação ou mediação se assim não desejarem, pois são os próprios envolvidos que devem 

querer chegar à solução do conflito, não podendo a recusa por tal via trazer-lhes qualquer 

prejuízo
93

.   

 Diante das considerações expostas acerca da relevância do princípio em comento, 

pode-se constatar que resta descaracterizada a via consensual quando não se confere a 

adequada valorização da vontade das partes. Apesar de integrar uma etapa do processo 

judicial, a autocomposição não perde a sua essência nem tampouco seu propósito de garantir 

liberdade para os particulares protagonizarem de fato o conflito em que estão inseridos. Nesse 

sentido, Fernanda Tartuce entende que   

A liberdade e a autonomia, aliás, são valores essenciais à mediação. É imperioso 

relembrar que durante a sessão consensual não se atua segundo a lógica de 

julgamento formal em que há imposição de resultado pela autoridade estatal: a 

lógica conciliatória demanda o reconhecimento da dignidade e da inclusão todos, 

rechaçando condutas autoritárias por força do respeito recíproco que deve pautar a 

atuação dos participantes
94

. 

 Assim, pode-se concluir que, a despeito das inúmeras inovações trazidas para a seara 

dos métodos consensuais de resolução de disputas , o novo Código de Processo Civil foi 

infeliz na redação do dispositivo em estudo no presente tópico por apresentar restrições que 

interferem diretamente na liberdade das partes, indo de encontro ao autorregramento da 

vontade. Tal violação causa impactos significativos na autocomposição, implicando, por 

conseguinte, na desnaturalização desse mecanismo, que, mesmo sendo realizado como uma 

fase do processo judicial, deve ter seus princípios fundamentais observados para que possa 

atingir a finalidade a que se propõe.  

 4.3 O “estímulo” à autocomposição como forma de massificação das vias 

consensuais 

 Após toda a análise desenvolvida no decorrer do presente trabalho, chega-se ao 

momento em que devem ser feitas importantes reflexões sobre o possível impacto que a 

previsão normativa das vias consensuais no novo CPC representa para o tratamento dos 
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conflitos na contemporaneidade. Embora tenha sido louvável a tentativa do novo diploma 

processual de inserir a mediação e a conciliação no âmbito do processo judicial, apresentando 

diversos dispositivos que disciplinam a atuação dos profissionais responsáveis por conduzir 

tais procedimentos, existem determinadas questões que merecem ser provocadas para que se 

possa pensar sobre o futuro da autocomposição no país.  

 Primeiramente, cumpre reiterar que as vias consensuais em estudo não devem ser 

encaradas como meras alternativas ao Poder Judiciário, mas sim como métodos adequados de 

resolução de demandas, como bem foi salientado logo no primeiro capítulo desta monografia. 

São mecanismos que tentam enxergar o conflito à luz de uma visão construtivista, 

apresentando princípios e características peculiares que se mostram eficazes para tratar de 

determinados tipos litígios. Nesse sentido, Andre Gomma de Azevedo faz interessante 

comentário ao afirmar que 

A discussão acerca da introdução de mecanismos que permitam que os processos de 

resolução de disputas tornem-se progressivamente construtivos necessariamente 

deve ultrapassar a simplificada e equivocada conclusão de que, abstratamente, um 

processo de resolução de disputas é melhor do que outro. Devem ser 

desconsideradas também soluções generalistas, como se a mediação ou a arbitragem 

fossem panaceias para um sistema em crise
95

. 

 Outro ponto que deve ser lembrado é que a lógica consensual difere em muitos 

aspectos da lógica do processo judicial. A respeito do assunto, Fernanda Tartuce explica que, 

na mediação e na conciliação, deve prevalecer a autonomia dos indivíduos envolvidos no 

litígio a partir da criação de um ambiente colaborativo no qual “as partes se dispõem a 

dialogar sobre a controvérsia e a abordagem não é centrada apenas no passado, mas inclui o 

futuro como perspectiva a ser avaliada”
96

. 

 Não perdendo de vista as duas questões acima pontuadas, passa-se, agora, à análise da 

influência do Código de Processo Civil promulgado em 2015 sobre a (des)naturalização das 

formas autocompositivas no ordenamento jurídico brasileiro atual. 

 É de conhecimento geral, e já foi explanado no presente estudo, que o novo diploma 

processual instituiu o sistema multiportas de justiça, visando ao incentivo dos meios 

consensuais de resolução de disputas como forma de desafogar a via jurisdicional. Trata-se, 
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inclusive, de uma norma fundamental, esculpida no artigo 3º da aludida lei, que traz uma 

relativização ao consagrado princípio da inafastabilidade da jurisdição.  

 O referido “estímulo” feito pelo novo Código é, no entanto, alvo de algumas críticas 

feitas por alguns estudiosos e defensores da autocomposição como sistema eficaz de 

tratamento e solução de conflitos. Seguindo essa linha de pensamento, Juliana Guanaes 

argumenta que, hoje, se corre o risco de que métodos consensuais como a mediação e 

conciliação sejam desvirtuados, alertando ainda que “o grande receio é que os novos diplomas 

legais, quando manejados pelo Poder Judiciário, promovam uma massificação do processo de 

mediação, uma desqualificação dos seus profissionais e, por fim, uma ‘desacreditação’ pelos 

usuários na sua eficiência”
97

. 

 Corroborando com tal posicionamento, cumpre salientar que a necessidade de fazer o 

uso devido dos mecanismos em análise vai além do cumprimento de regras procedimentais. 

Uma mediação ou uma conciliação, quando bem concretizadas pelos profissionais 

competentes, culminam em ganhos recíprocos para ambas as partes, que conseguem exercer o 

protagonismo que lhes assiste e têm o seu conflito resolvido, e também para o próprio Poder 

Judiciário. Assim, não se trata de mais uma fase do procedimento comum que, se lograr êxito, 

retirará da jurisdição estatal a incumbência de prosseguir com o processo. As formas 

autocompositivas estudadas constituem vias com natureza jurídica própria que têm o intuito 

de reestabelecer o diálogo entre os envolvidos a partir de um meio menos burocrático e mais 

eficaz de resolução de demandas.  

 Acontece que a falta de valorização do real significado dos mecanismos consensuais 

pelos juízes, advogados e demais atuantes no cenário forense pode resultar em uma frustração 

ainda maior para os envolvidos no conflito e levar tais métodos ao descrédito perante a 

sociedade. Além do mais, com o emprego massificado e despropositado da mediação e da 

conciliação, há o risco de que tais vias passem a adquirir, com o passar dos anos, formalidades 

e burocracias que as desvirtuem de suas finalidades, a exemplo do que aconteceu com os 

Juizados Especiais instituídos pela Lei 9.099 de 1995. Nessa toada, defende José Herval 

Sampaio que “os juízes precisam se desprender dessa concepção de que sua tarefa precípua é 
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decidir e que a tentativa de conciliação prevista nos procedimentos é somente uma 

formalidade”
98

.    

 Dessa maneira, apesar dos métodos consensuais terem ganhado mais espaço dentro do 

ordenamento jurídico pátrio a partir das inovações trazidas pelo Novo Código de Processo 

Civil, é preciso haver cautela por parte dos operadores do Direito quando da aplicação de tais 

institutos. Nesse sentido, não devem a mediação e a conciliação ser empregadas apenas como 

forma de observar o rito processual, sendo necessário aplicá-las nas situações cabíveis com o 

objetivo de efetivamente resolver a lide sociológica existente entre as partes.  
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CONCLUSÃO 

 Após expor e discutir, no decorrer da presente monografia, os principais pontos 

referentes às formas autocompositivas de resolução de demandas, bem como a sua abordagem 

pelo Novo Código de Processo Civil, é possível tecer algumas considerações finais acerca da 

temática em análise.   

 Primeiramente, cabe reforçar que o conflito deve ser encarado como um fenômeno 

natural inerente a toda e qualquer sociedade na qual se desenvolvam relações humanas. Sendo 

assim, por se tratar de um fato recorrente na vida social, que leva ao amadurecimento e ao 

desenvolvimento dos indivíduos, resta ultrapassada a visão negativa que tradicionalmente se 

impôs ao litígio.  

 Transpondo-se o aludido ponto de vista para a realidade forense, tem-se que também o 

processo, instrumento estatal de resolução de demandas, deve se desenvolver segundo uma 

concepção construtivista, não mais alicerçada no sistema “perde-ganha”. Nessa toada, o 

enfrentamento de uma disputa deve ser norteado pela ideia de que ambas as partes devem sair 

satisfeitas da relação jurídica processual, alcançando-se, dessa maneira, o escopo magno do 

processo que consiste na pacificação social com justiça.  

 A partir da noção de processo construtivista trabalhada pelo professor Morton Deutsch 

e tendo em vista ainda o esgotamento da via jurisdicional como forma de solucionar os 

conflitos, vem ganhando cada vez mais espaço no cenário jurídico nacional os chamados 

métodos de Resolução Adequada de Disputas (RAD’s), entre os quais se encontram a 

mediação e a conciliação. Tais mecanismos apresentam características e princípios próprios, 

tendo sido expressamente incorporados pela sistemática processual com o advento do Novo 

Código de Processo Civil no ano de 2015. 

 Acontece que o novo diploma processual, embora tenha tido o mérito de, entre outros 

avanços, inserir os mediadores e conciliadores como auxiliares da justiça e ampliar o alcance 

dos métodos autocompositivos, se equivocou ao instituir a obrigatoriedade da audiência de 

conciliação e mediação como etapa do procedimento comum. Tal determinação desnatura a 

finalidade dos mecanismos consensuais em estudo, posto que estes estão alicerçados na 

autonomia da vontade das partes que são, verdadeiramente, protagonistas do conflito no qual 

estão envolvidas.  
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 A referida desnaturação da autocomposição, motivada pela obrigatoriedade mitigada 

da audiência preliminar prevista no artigo 334 do CPC e pelo compelido estímulo à solução 

consensual dos conflitos por meio da criação de uma nova fase do procedimento comum, 

pode trazer consequências negativas para a forma com a qual se lida com os conflitos no país. 

Nesse sentido, é temível que tais normas, que deveriam tratar de métodos nos quais as partes 

devessem, de fato, ter liberdade para serem protagonistas, terminem burocratizando o sistema 

e descreditando as vias autocompositivas, como foi o caso da Lei 9.099/95.    

 Assim, conclui-se que é preciso reconhecer as inovações que o novo código trouxe 

para os métodos consensuais e, ao mesmo tempo, ter cautela na aplicação de tais mecanismos 

para que estes não sejam alvos da massificação natural do sistema jurisdicional pátrio. Além 

do mais, as vias autocompositivas devem ser enxergadas pelos operadores do Direito como 

formas efetivas de resolução de demandas que tratam não somente da lide jurídica, mas 

também, e principalmente, do conflito real e sociológico existente entre as partes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

53 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALMEIDA, Tania. Caixa de ferramentas em mediação: aportes práticos e teóricos. São 

Paulo: Dash, 2014. 

ALVIM, José Eduardo Carreira. Teoria Geral do Processo. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2012. 

ARRUDA, Paula Roberta Corrêa dos Santos. A mediação e a busca pela efetividade do 

acesso à justiça. Revista Brasília, ano XVIII, nº 64, p. 32-45, set/dez 2014.   

AZEVEDO, Andre Gomma (org.), Estudos em Arbitragem, Mediação e Negociação. Vol. 

2, Brasília: Grupo de Pesquisa, 2003. 

AZEVEDO, Andre Gomma (org.), Estudos em Arbitragem, Mediação e Negociação. Vol. 

3, Brasília: Grupo de Pesquisa, 2004. 

BERNARDI, Renato; TAMAOKI, Fabiana (org.). Função Política do Processo II. 1ª ed. 

Jacarezinho: UENP & Instituto Ratio Juirs, 2014.  

BEZERRA, Tássio. A mediação enquanto instrumento de emancipação da cidadania e de 

democratização da justiça e do direito. Revista Direito e Sensibilidade. 1ª ed. p. 211-226, 

2011 

BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de 

Política. Trad. Carmen C. Varriale. 1ª ed. Vol. 1. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 

1998.  

BRASIL. Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869.htm. Acesso em: 19 de dezembro de 2016. 

BRASIL. Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995. Disponível em: 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9099.htm. Acesso em 19 de dezembro de 2016. 

BRASIL. Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015. Disponível em: 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em 14 de 

março de 2017.   

BRASIL. Lei 13.140 de 26 de junho de 2015. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/Lei/L13140.htm. Acesso em: 13 

de março de 2017.  

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em números 2016: ano-base 

2015. Brasília: CNJ, 2016.  

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Manual de Mediação Judicial. 

Azevedo, André Gomma de (Org.). 6ª Edição. Brasília: CNJ, 2016.  



  

54 
 

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução nº 125 de 29 de novembro 

de 2010. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2579. Acesso 

em: 19 de dezembro de 2016.  

BRASIL. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Manual de Mediação de Conflitos para 

Advogados. Brasília: Ministério da Justiça, 2014.  

BRASIL. Manual do Mediador. 2ª ed. Brasília: MTE, SRT, 2002. 

CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. 

Porto Alegre: Fabris, 1988. 

CARNEIRO, Athos Gusmão (org.); CALMON, Petrônio (org.). Bases Científicas para um 

Renovado Direito Processual.  2ª ed. Salvador: Ed. Juspodivm,  2009, p. 590-591. 

CAVLACANTI, Fabiano Robalinho. Arbitragem. Disponível em: 

http://direitorio.fgv.br/sites/direitorio.fgv.br/files/u100/arbitragem_2014-2.pdf. Acesso em 13 

de dezembro de 2016. 

CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido 

Rangel. Teoria Geral do Processo. 29ª ed. São Paulo: Melhoramentos Editores, 2013.  

COSTA, Deborah Regina Lambach Ferreira da. A importância de diferentes olhares 

(escuta ativa) na mediação familiar: a interdisciplinaridade. Revista Veras (São Paulo), nº 

1, p. 37-44, jan./jul., 2015.  

FARIAS, Juliana Guanaes Silva de Carvalho. Panorama da Mediação no Brasil: avanços e 

fatores críticos diante do marco legal. Direito Unifacs: revista eletrônica mensal, nº 188, 

fev. 2016. Disponível em: http://www.revistas.unifacs.br/index.php/redu/issue/view/231. 

Acesso em: 13 de março de 2017.  

JUNIOR, Fredie Didier. Curso de direito processual civil: introdução ao direito 

processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 17ª ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 

2015.  

JUNIOR, Hermes Zaneti; CABRAL, Trícia Navarro Xavier. Justiça Multiportas: mediação, 

conciliação, arbitragem e outros meios de solução adequada para conflitos. Coleção 

Grandes Temas do Novo CPC. Vol. 9. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2017.  

LIMA, Rafael Bellem de. Regras na teoria dos princípios. São Paulo: Malheiros, 2014.  

MOL, Ana Lúcia Ribeiro. A conciliação e a mediação no Novo Código de Processo Civil. 

Revista Pensar Direito, nº 2, jul. de 2015.  

MORI, Amaury Haruo. Princípios gerais aplicáveis aos processos de mediação e de 

conciliação. 2006-2007. 53f. Mestrado – Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 



  

55 
 

avaliado e aprovado pelo Professor Doutor Luís de Lima Pinheiro e pelo Professor Doutor 

Dário Moura Vicente. 

MUSZKAT, Malvina Ester. Guia prático de mediação de conflitos. 2ª ed. São Paulo: 

Summus, 2008.  

NETO, Adolfo Braga. Mediação de conflitos: princípios e norteadores. Revista da 

Faculdade de Direito UniRitter, nº 11, 2010.  

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª ed. Salvador: 

Ed. Jus Podivm, 2016.  

PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. O novo CPC e a mediação: reflexões e 

ponderações. Revista de Informação Legislativa (Brasília), nº 190, p. 219-235, abr./jun. 

2011.  

SALES, Lilia Maia de Morais; SOUSA, Mariana Almeida de. O Sistema Multiportas e o 

Judiciário Brasileiro. Direitos Fundamentais e Justiça, ano 5, nº 16, p. 204-220, jul/set de 

2011.  

SALES, Lilia Maia de Morais; CHAVES, Emmanuela Carvalho Cipriano. Mediação e 

Conciliação Judicial – A Importância da Capacitação e de seus Desafios. Sequência 

(Florianópolis), nº 69, p. 255-280, dez. 2014.   

SANTOS, Saulo do Nascimento e GADENZ, Danielli. A conciliação e a mediação no novo 

código de processo civil: incentivo do estado ou violação do princípio da autonomia das 

partes? Revista Eletrônica Direito e Política – Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 

Ciência Jurídica da UNIVALI (Itajaí), v.10, nº 4, p. 2427-2456, 3º quadrimestre de 2015.  

SIVIEIRO, Karime Silva. Aspectos polêmicos da mediação judicial brasileira: uma 

análise à luz do novo Código de Processo Civil e da Lei de Mediação. Cadernos do 

Programa de Pós-Graduação em Direito PPGDir/UFRGS (Porto Alegre), nº 3, Vol. X, p. 316-

337, 2015.   

SOUZA, Luciane Moessa de (org.), Mediação de conflitos: novo paradigma de acesso à 

justiça. Santa Cruz do Sul: Essere nel Mondo, 2015.  

TARTUCE, Fernand. Mediação no Novo CPC: questionamentos reflexivos. Disponível 

em: http://www.fernandatartuce.com.br/wp-

content/uploads/2016/02/Media%C3%A7%C3%A3o-no-novo-CPC-Tartuce.pdf. Acesso em 

15 de março de 2017. 

 

 


