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1. RESUMO 

 O presente trabalho busca estudar os Meios Alternativos de Resolução de 

Litígios presentes na sociedade moderna, como por exemplo a Arbitragem, 

Mediação e a Conciliação que estão previstos nas normas fundamentais do Novo 

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de Março de 2015). Assim, procura 

trazer seu contexto histórico, métodos e demostrar como esses meios extrajudiciais 

ajudam na efetivação dos princípios referentes ao Acesso à Justiça determinados 

em nossa Constituição Federal. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Meios extrajudiciais, Arbitragem, Conciliação, Mediação, 

Acesso à Justiça. 

 

2. INTRODUÇÃO  

 A sociedade, culturalmente, apresenta comportamento altamente litigante, 

principalmente, com a democratização do acesso ao Poder Judiciário, conforme 

comando do art. 5º, XXXV, da Lei Maior, que garante o acesso à justiça.  

 MORALLES (2006, p.17) explica que “o acesso à justiça tem sido cada vez 

mais solicitado pela sociedade como um instrumento de afirmação e efetivação dos 

direitos individuais, sociais e políticos consagrados constitucionalmente”. Com isso o 

Poder Judiciário se vê com altos índices de processos judiciais em tramitação. 

Segundo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 2014 foram recebidos pelo 

Judiciário 28,50 milhões de processos, número 1,4% maior do que verificado no ano 

anterior, acarretando lentidão nas resoluções, altos custos processuais e outros 

problemas que o cerca.  

 É evidente que o Poder Judiciário não tem estrutura para enfrentar o fluxo 

crescente de processos dos últimos tempos, se mostrando impotente. Por conta 

disso, são criados Meios Extrajudiciais de soluções de conflitos que são 

“alternativas” de buscar a composição da lide de forma consensual e pacífica, sem a 

decisão final de mérito pelo juiz. Ressalta-se, também, que esses meios trazem 

outra concepção ao acesso à justiça, visto que não devem ser compreendidos 

apenas como sinônimo de acesso ao Poder Judiciário.  



 Podemos classificar os meios de solução de conflito em Autocomposição e 

Heterocomposição. Sendo que na primeira está a mediação e conciliação e a 

segunda constitui a arbitragem e a jurisdição do Estado. 

 De acordo com o Novo Código Processual Civil (Lei 13.105, de Março de 

2015), art.3°, §3°, 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. 

 A mediação está regulamentada na Lei 13.140 de 26 de Junho de 2015, é 

uma forma de solução em que há um terceiro imparcial que facilita o diálogo entre as 

partes, fazendo com que construam a melhor solução para o problema, ou seja, 

influi em novas possibilidades, porém, sem sugestionar. Já na Conciliação o terceiro 

pode se colocar em uma posição mais ativa, com propostas, mas sempre imparcial e 

é utilizada em casos menos complexos.  

 Na lei da Arbitragem 9.307, de 23 de Setembro de 1996, é o árbitro que 

conduz o processo, tentando chegar à melhor resolução do conflito trazido pelas 

partes. Um dos pontos em que mais se diferencia das duas acima é as sentenças 

arbitrais possuírem a mesma obrigatoriedade de cumprimento da jurisdicional, 

podendo em caso de inadimplemento ser exigido cumprimento na justiça comum. 

Segundo o NCPC art.3°, §1°, é permitida a arbitragem, na forma de lei.  

 Os meios alternativos de composição da lide não se baseiam apenas nesses 

três meios de solução extrajudicial de conflitos, existem também as técnicas de 

negociação e órgãos de resolução de litígios que serão tratados neste trabalho. 

 

3. OBJETIVOS 

 O presente trabalho tem como objetivo estudar os meios alternativos de 

resolução de litígios presentes na sociedade e apresentar seu tratamento legal, 

como também estudar a diferença entre cada meio Extrajudicial, sua finalidade, 

aplicabilidade e contexto histórico.  

 

4. METODOLOGIA  

 O método utilizado é o estudo, leitura metódica e fichamento das doutrinas, 

legislação e decisões e estímulos do Poder Judiciário.  

 



5. DESENVOLVIMENTO  

 No momento estou realizando a leitura e fichamento de artigos, como também 

do livro Acesso à Justiça e Princípio da Igualdade da professora e advogada Luciana 

Camponez Pereira Moralles, que está servindo de base para o desenvolvimento da 

primeira etapa no projeto que é explicar como os meios extrajudiciais interfere no 

acesso à justiça.  Depois, ao concluir essa etapa, pretendo realizar os fichamentos 

das obras presentes na bibliografia sobre os meios alternativos de resolução de 

litígios, e talvez, dependendo do andamento do projeto, delimitar os principais meios 

extrajudiciais utilizados na sociedade.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 Tendo em vista que o projeto ainda se encontra em andamento, já é possível 

concluir que diante de todas as barreias (econômicas, culturais, sociais, funcionais, 

éticas e psicológicas) que dificultam o acesso ao Poder Judiciário, pode se dizer que 

os Meios Extrajudiciais são primordiais para a efetuação do princípio constitucional, 

art. 5º, XXXV, que garante o acesso à justiça, como também auxilia o Poder 

Judiciário na diminuição dos processos e em outros fatores que serão tratados 

nesse trabalho.    
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