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1. Resumo 

 

 O Novo Código de Processo Civil traz como norma à obrigatoriedade de ser 

realizada audiência de conciliação ou mediação no início de todos os processos, 

retirando do Estado-juiz a discricionariedade de optar ou não pela realização de 

audiência preliminar. Trata-se de uma grande evolução para o Direito, ao passo que 

desafogaria o judiciário, pois o litígio ou o conflito poderiam ser resolvidos a priori, 

porém atualmente a estrutura do Poder Judiciário, em especial de Ribeirão Preto e 

região, não têm a mínima condição de suportar a grande demanda de audiências 

preliminares porvir. São poucos os CEJUSC (Centros Judiciários de Solução de 

Conflitos e Cidadania) em funcionamento e também são raras as câmaras privadas 

de mediação e conciliação atuantes na cidade de Ribeirão Preto, além do mais, em 

algumas cidades da região não existe nenhum CEJUSC ou câmara privada. O 

principio basilar da mediação e conciliação é a celeridade, mas com a atual estrutura 

jurídica, será feito o papel inverso e, por esse motivo, o Judiciário deve investir 

imediatamente no setor, a fim de ratificar o direito fundamental constitucional da 

duração razoável do processo, além de alavancar o acesso à justiça. 

 

2. Introdução  

 

 O objeto do presente trabalho consiste na abordagem dos principais meios 

alternativos de solução de litígios – conciliação e mediação, expondo seus 

conceitos, princípios, modos e áreas de aplicação, viabilidade, eficácia, e 

principalmente a necessidade em popularizar estes institutos. 

 Nessa senda, tais meios alternativos não-jurisdicionais facilitam o acesso à 

justiça, que em alguns casos pode ser feito de forma gratuita e sem a presença de 

um advogado. Estas formas de solução de controvérsias têm como princípio basilar 

a celeridade, porém com a futura vigência no Novo Código de Processo Civil 

(NCPC), estes meios podem procrastinar o processo, abarrotando ainda mais o 

Poder Judiciário. 

 Pretende-se apontar nesse estudo a impossibilidade de efetivação da nova 

regra imposta pelo NCPC, o qual determina que todas as ações propostas devem 

passar primeiramente por uma audiência de conciliação ou mediação.  



Com intuito de trazer o estudo à realidade, toma-se como base a estrutura do 

Judiciário de Ribeirão Preto, que é um dos pioneiros em desenvolvimento no estado 

de São e se para a cidade Ribeirão Preto vai ficar difícil de aplicar a nova 

determinação legal, o que dirá para as cidades da região e para o resto do Estado 

de São Paulo e para o Brasil. Este trabalho não tem a pretensão de sugerir 

modificação na futura norma processual, mas sim criar possibilidades para que a 

mesma seja compatível com o princípio da duração razoável do processo garantido 

pela Constituição Federal, além de ampliar consideravelmente o acesso à justiça. 

O projeto também tem como viés propor a criação de mais CEJUSC e 

aumentar os convênios com câmaras privadas, além de propor a realização de mais 

cursos de capacitação e um maior respeito pelo conciliador ou mediador. Também 

faz parte deste trabalho apontar a necessidade de mais CEJUSC na região de 

Ribeirão Preto, tendo em vista a falta destes em cidade como Cravinhos, Serrana e 

São Simão, que, por estarem insertas nessa região metropolitana, possuem grande 

demanda frente ao Judiciário. 

Outro ponto a ser salientado é a importância na qualificação de mediadores e 

conciliadores realmente capacitados, haja vista que o conciliador ou mediador será o 

terceiro imparcial que auxiliará a solução do litígio ou conflito. 

 Buscar-se-á demonstrar, que a criação de novos CEJUSC deve ser feita de 

maneira emergencial, seja na região de Ribeirão Preto, seja em outras regiões tão 

defasadas quanto. 

 

3. Objetivos  

 

Incentivar a criação de novos CEJUSC em Ribeirão Preto e região, além de 

estimular a realização de mais convênios com câmaras privadas de mediação e 

conciliação com o fim de adequação a nova norma infraconstitucional, respeitando 

desta a forma a garantia constitucional da duração razoável do processo; informar 

detalhadamente sobre o acesso à justiça através dos institutos da mediação e 

conciliação; demonstrar o quanto conciliar é mais benéfico do que levar o processo 

adiante; buscar estatísticas sobre quantos processos são distribuídos por mês em 

Ribeirão Preto e região, objetivando realizar o comparativo de processos e CEJUSC 

disponíveis atualmente; estimular a criação de cursos de capacitação de mediadores 



e conciliadores de qualidade; diferenciar mediação de conciliação; explicar como se 

tornar um conciliador ou mediador; entre outros objetivos. 

 

4. Metodologia 

 

O método utilizado para a pesquisa será o indutivo, tendo como ponto de 

partida a garantia constitucional de acesso à justiça e da duração razoável do 

processo. 

 A metodologia a ser empregada será exploratória, com levantamento 

bibliográfico e dados obtidos junto aos órgãos de regulação. Será também uma 

pesquisa descritiva, considerando as espécies de meios alternativos de solução de 

conflitos previstos no ordenamento jurídico pátrio.  

 

5. Desenvolvimento 

 

 O tema foi escolhido por ser de grande importância para o direito moderno, 

uma vez que é sabida a situação precária do Judiciário, no que diz respeito à 

aplicabilidade e efetividade de garantias constitucionais do processo, e, com o 

advento no Novo Código de Processo Civil, essa situação pode piorar 

consideravelmente.   

 Para buscar o auxílio da jurisdição nacional, existe um padrão composto de 

atos judiciais e princípios processuais que devem ser seguidos, e todo esse 

procedimento procrastina o processo, levando anos para se obter uma resposta 

efetiva e satisfatória do Estado-juiz. Os meios alternativos de pacificação social 

trazem a solução para esse cenário atual do Judiciário, por terem procedimentos 

menos burocráticos, eficazes, econômicos e que facilitam e garantem o real 

exercício do direito constitucional de acesso à justiça, mas para que estes institutos 

sejam aplicados, é necessário espaço físico apropriado e funcionários capacitados 

para que possa ser alcançado o máximo de satisfação do usuário.  

 Como mencionado, o texto do Novo Código de Processo Civil dá  um 

destaque especial à conciliação e à mediação, prevendo e disciplinando sua 

aplicação em diversas oportunidades, tais quais: 

 



1. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos 

conflitos. 

2. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos 

e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. 

3. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-

lhe promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com 

auxílio de conciliadores e mediadores judiciais; 

4. São auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam 

determinadas pelas normas de organização judiciária, o mediador e o 

conciliador judicial. 

5. Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, 

responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e 

mediação, e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, 

orientar e estimular a autocomposição. 

6. O conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não tiver 

havido vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, 

sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou 

intimidação para que as partes conciliem. 

7. O mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que tiver havido 

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

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

restabelecimento da comunicação, identificar, por si próprios, soluções 

consensuais que gerem benefícios mútuos. 

8. A conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da 

independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da 

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

9. A confidencialidade estende-se a todas as informações produzidas no curso 

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

previsto por expressa deliberação das partes. 

10. Em razão do dever de sigilo, inerente às suas funções, o conciliador e o 

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

depor acerca de fatos ou elementos oriundos da conciliação ou da mediação. 



11. Admite-se a aplicação de técnicas negociais, com o objetivo de proporcionar 

ambiente favorável à autocomposição. 

12. A mediação e a conciliação serão regidas conforme a livre autonomia dos 

interessados, inclusive no que diz respeito à definição das regras 

procedimentais. 

13. Os conciliadores, os mediadores e as câmaras privadas de conciliação e 

mediação serão inscritos em cadastro nacional e em cadastro de tribunal de 

justiça ou de tribunal regional federal, que manterá registro de profissionais 

habilitados, com indicação de sua área profissional. 

14. Preenchendo o requisito da capacitação mínima, por meio de curso realizado 

por entidade credenciada, conforme parâmetro curricular definido pelo 

Conselho Nacional de Justiça em conjunto com o Ministério da Justiça, o 

conciliador ou o mediador, com o respectivo certificado, poderá requerer sua 

inscrição no cadastro nacional e no cadastro de tribunal de justiça ou de 

tribunal regional federal. 

15. Efetivado o registro, que poderá ser precedido de concurso público, o tribunal 

remeterá ao diretor do foro da comarca, seção ou subseção judiciária onde 

atuará o conciliador ou o mediador os dados necessários para que seu nome 

passe a constar da respectiva lista, para efeito de distribuição alternada e 

aleatória, observado o princípio da igualdade dentro da mesma área de 

atuação profissional. 

16. Do credenciamento das câmaras e do cadastro de conciliadores e 

mediadores constarão todos os dados relevantes para a sua atuação, tais 

como o número de causas de que participou, o sucesso ou insucesso da 

atividade, a matéria sobre a qual versou a controvérsia, bem como outros 

dados que o tribunal julgar relevantes. 

17. Os conciliadores e mediadores judiciais cadastrados, se advogados, estarão 

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

18. O tribunal poderá optar pela criação de quadro próprio de conciliadores e 

mediadores, a ser preenchido por concurso público de provas e títulos. 

19. As partes podem escolher, de comum acordo, o conciliador, o mediador ou a 

câmara privada de conciliação e de mediação. 

20. O conciliador ou mediador escolhido pelas partes poderá ou não estar 

cadastrado junto ao tribunal. 



21. Inexistindo acordo na escolha do mediador ou conciliador, haverá distribuição 

entre aqueles cadastrados no registro do tribunal, observada a respectiva 

formação. 

22. Sempre que recomendável, haverá a designação de mais de um mediador ou 

conciliador. 

23. O conciliador e o mediador, ressalvadas as exceções previstas na lei, 

receberão pelo seu trabalho remuneração prevista em tabela fixada pelo 

tribunal, conforme parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de 

Justiça. 

24. A mediação e a conciliação podem ser realizadas como trabalho voluntário, 

observada a legislação pertinente e a regulamentação do tribunal. 

25. Os tribunais determinarão o percentual de audiências não remuneradas que 

deverão ser suportadas pelas câmaras privadas de conciliação e mediação, 

com o fim de atender aos processos em que haja sido deferida gratuidade da 

justiça, como contrapartida de seu credenciamento. 

26. No caso de impedimento, o conciliador ou mediador o comunicará 

imediatamente, de preferência por meio eletrônico, e devolverá os autos ao 

juiz da causa, ou ao coordenador do centro judiciário de solução de conflitos e 

cidadania, devendo este realizar nova distribuição. 

27. Se a causa de impedimento for apurada quando já iniciado o procedimento, a 

atividade será interrompida, lavrando-se ata com relatório do ocorrido e 

solicitação de distribuição para novo conciliador ou mediador. 

28. O conciliador e o mediador ficam impedidos, pelo prazo de um ano, contado 

do término da última audiência em que atuaram, de assessorar, representar 

ou patrocinar qualquer das partes. 

29. Será excluído do cadastro de conciliadores e mediadores aquele que agir 

com dolo ou culpa na condução da conciliação ou da mediação sob sua 

responsabilidade; atuar em procedimento de mediação ou conciliação, apesar 

de impedido ou suspeito. 

30. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios criarão câmaras de 

mediação e conciliação, com atribuições relacionadas à solução consensual 

de conflitos no âmbito administrativo, tais como: dirimir conflitos envolvendo 

órgãos e entidades da administração pública;   avaliar a admissibilidade dos 

pedidos de resolução de conflitos, por meio de conciliação, no âmbito da 



administração pública;   promover, quando couber, a celebração de termo de 

ajustamento de conduta. 

31. O conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na 

audiência de conciliação ou de mediação, designada pelos juiz nas ações de 

Procedimento Ordinário. 

32. Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não 

excedentes a dois meses da primeira, desde que necessárias à composição 

das partes. 

33. A autocomposição obtida pelo conciliador ou mediador será reduzida a termo 

e homologada por sentença. 

34. A pauta das audiências de conciliação ou de mediação será organizada de 

modo a respeitar o intervalo mínimo de vinte minutos entre o início de uma e 

o início da seguinte. 

 

6. Resultados 

 

 Fica evidente, portanto, que a conciliação e a mediação se apresentam como 

vigorosos instrumentos para a pacificação e solução de conflitos em quase todas as 

áreas do direito e, nesse aspecto, o Novo Código de Processo Civil, positiva de 

forma muito objetiva onde e quando será aplicada, ficando a cargo dos operadores 

do direito, se adaptarem aos novos tempos, e participarem de forma efetiva na 

busca da pacificação social, única forma de obtermos a melhor atuação do Poder 

Judiciário, e a prestação jurisdicional mais efetiva. 

 Aos advogados, muitos ainda resistentes a essas modalidades de solução 

alternativa de conflitos, restarão se adaptarem e criarem mecanismos próprios, ou 

em parcerias, cercando-se de profissionais especializados de outras áreas do 

conhecimento para o melhor desempenho da atividade profissional. 

 Aos Juízes e Promotores de Justiça, caberá uma mudança de postura, com a 

aceitação das novas normas que regerão os procedimentos judiciais, atuando de 

forma menos formalista, tornando-se mais receptivos e sensíveis à importância das 

novas técnicas de solução de conflitos eleitas pelo legislador. 

 Ao Estado, caberá a responsabilidade de adotar as medidas adequadas e o 

investimento financeiro necessários para que o novel sistema de solução consensual 

de conflitos atinja os objetivos propostos, na busca de uma sociedade mais justa, 



menos conflituosa, igualitária, em sintonia com os fundamentos assegurados na 

Constituição Federal. 

 

7. Considerações Finais 

 

 Este projeto se propôs a analisar de forma teórica e prática a imprescindível 

necessidade em ocorrer mudanças emergências no cenário jurídico da cidade de 

Ribeirão Preto e região. Buscou também a opinião de serventuários da justiça, entre 

eles o atual juiz titular da Vara do Juizado Especial Cível de Ribeirão Preto, além de 

ouvir advogados e estagiários atuantes nas áreas que serão afetadas pela nova 

norma processual. Conclui-se, diante do exposto, que realmente ficará inviável 

socorrer ao Judiciário se mudanças estruturais não forem realizadas.  

 Ficou também evidenciada a falta de profissionais de mediação e conciliação 

qualificados no mercado de trabalho. Entende-se, sobre este fato, que se dá pelo 

motivo de a profissão ser costumeiramente voluntária. Acredita-se que com a 

popularização da profissão e futura remuneração que será condicionada ao cargo, 

possivelmente a qualificação destes profissionais será alavancada no futuro.  

 O mediador e o conciliador necessitam de ótima capacitação para poder atuar 

de maneira aceitável. Atualmente para obter a permissão para atuar nos referidos 

cargos é necessário realizar curso credenciado pelo CNJ (Conselho Nacional de 

Justiça) composto de 40 horas de aulas teóricas e de 30 horas dedicadas ao ensino 

prático, que se subdivide em 20 sessões como ouvinte e 10 sessões como mediador 

ou comediador. Para ser mediador ou conciliador em câmara privadas, não há 

necessidade nem da graduação em ensino superior, mas para fazer o mesmo nos 

Juizados Especiais Cíveis e em CEJUSC, é necessária a graduação em ensino 

superior. 

 Em sessões de mediação, o foco é resolver o conflito, ao passo que a relação 

futura dos conflitantes será continuada. Diante de tal complexidade, o mediador 

necessita de alto grau de capacitação para poder direcionar as sessões de maneira 

correta, buscando a máxima satisfação do usuário. O mediador estará lidando com 

seres humanos em conflito, por este motivo é esperado deste profissional o máximo 

de profissionalismo, objetivando não apenas a solução do litígio, mas sim a 

eliminação do conflito.  



 O presente trabalho teve como foco principal analisar a necessidade 

emergencial na construção de novos CEJUSC em Ribeirão e região, além de 

aumentar o número de convênios com câmaras privadas de conciliação e mediação. 

Constatou-se que atualmente em Ribeirão Preto existem apenas dois CEJUSC em 

total funcionamento, localizados nas universidades UNAERP e Barão de Mauá, que 

realizam um belo trabalho na manutenção da garantia fundamental da razoável 

duração do processo e potencializam o acesso à justiça. Ocorre que com o advento 

da nova norma processual em comento, será impossível dar a conciliação e a 

mediação seu aspecto célere, ocorrendo o papel inverso, tornando-os reais 

procrastinadores processuais.  

 No tocante às cidades da região de Ribeirão Preto, muitas nem mesmo 

possuem CEJUSC e muito menos convênios com câmaras privadas de mediação e 

conciliação. As cidades de Cravinhos, São Simão e Serrana, por exemplo, não 

possuem CEJUSC, o que impossibilitaria a real aplicação da nova norma 

processual. 

 Na cidade de Ribeirão Preto necessitaria com urgência de serem criados mais 

três CEJUSC, com equipamentos e espaço físico adequado, haja vista que a 

mediação leva muita em consideração o local que vai receber as sessões, que 

deverá ser composto de mesa redonda, iluminação adequada, temperatura 

agradável e salas de espera adequadas. A mesa precisa ser redonda para que o 

mediador não seja o ponto mais importante da reunião, desta forma será dada mais 

atenção para as partes que são os verdadeiros protagonistas do processo, de 

acordo com o NCPC. A temperatura deve ser ambiente, para que as partes possam 

relaxar o máximo possível, a fim de resolver o conflito. A iluminação em exagero 

pode irritar mais aqueles que já estão nervosos, por isso deve ser perguntado as 

partes se elas estão confortáveis. A sala de espera é imprescindível, ao passo que 

por muitas vezes é necessários nas primeiras sessões ouvir as partes em separado, 

para depois unir os conflitantes. Todos esses aspectos devem ser levados a sério, 

pelo motivo de fazerem parte da real e eficaz mediação. Para a conciliação também 

são necessários os aspectos exteriorizados anteriormente, mas esta se diferencia 

daquela no tocante a continuidade das relações dos conflitantes; enquanto que na 

mediação, feita entre familiares, vizinhos e amigos de trabalho haverá continuidade 

nas relações; na conciliação, feita em acidentes de trânsito envolvendo estranhos e 

em relações de consumo com determinada empresa, a relação não será continuada. 



 Nas cidades da região mencionadas, deve ser criado um CEJUSC para cada 

município a priori, pois, posteriormente haverá a necessidade de mais espaços 

adequados para fazer a mediação e conciliação. 

 O Novo Código Civil entra em vigor no ano de 2016. Ainda existe tempo 

apropriado para que o judiciário tome as medidas necessárias para se adaptar as 

novas regras. O que não pode ocorrer é a sacrificação de direitos e garantias 

constitucionais como a razoável duração do processo e o acesso à justiça. Todos 

em âmbito nacional têm essas garantias ratificas na carta magna nacional, seja 

brasileiro ou estrangeiro, homem ou mulher, negro ou branco, analfabeto ou 

deficiente; absolutamente todos devem ser amparados pela justiça, ao passo que o 

Brasil adotou o Estado Democrático de Direito. Qualquer país de primeiro mundo 

tem uma justiça bem equipada e qualificada, e o Brasil deve seguir este modelo. 

 A mudança deve ser feita imediatamente, se não ocorrerá à inversão dos 

institutos da conciliação e mediação, que passaram de objetos da celeridade 

processual para procrastinadores por excelência. 
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