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1. RESUMO 

Neste ano de 2016 entrou em vigor o novo Código de Processo Civil, 

trazendo consigo a premissa de que antes da audiência de instrução deveria ocorrer 

uma audiência de Mediação ou Conciliação, tornando legal uma pratica que a muito 

ocorria. Com essa nova visão de solução de conflitos o judiciário se dividiu em 

opiniões e conceitos, nem sempre corretos, enquanto para alguns essa seria a 

melhor forma de resolver a grande carga de processos, outros acreditam que 

apenas haverá um atraso no processo. Apesar de haver a séculos a mediação e 

conciliação ela ainda é tida como mito e ate temida por muitos, este trabalho visa 

esclarecer estes pontos para disseminar a ideia da rapidez na solução de conflitos. 

2. INTRODUÇÃO 

No decorrer da historia da humanidade muito foi desenvolvido o quesito 

solução de conflitos, visto que o ser humano  quando em grupo/sociedade, causa 

conflitos naturalmente, haja visto a individualização de cada um com suas 

características e modo de agir, viver e sentir. Para tal varias normas/leis  foram 

pensadas, criadas e excluídas para tentar eximir esse problema social, algumas 

surgiram efeitos positivo mas não a exterminação do problema. Com base nisso a 

algumas décadas surgiu uma nova ideia que traz em sua base a solução 

extrajudicial desses conflitos, sendo a Mediação e a Conciliação, que muitos acham 

ser a mesma coisa, mas veremos adiante que cada uma traz suas especificidades.  

3. OBJETIVOS 

a) Trazer uma necessária reflexão sobre o que se alterou com a promulgação do 

CPC 2015; 

b) Trocar informações acerca de possíveis opiniões divergentes entre os 

magistrados; 

c) Possibilitar uma troca de informações sobre os benefícios e a procrastinação  

da Conciliação e Mediação; 

d) Tecer algumas reflexões sobre a importância de uma rápida solução para a 

discórdia; 

e) E por derradeiro trazer reflexões acerca da legislação vigente e da sua 

efetividade. 

4. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para o presente trabalho, pode ser considerada 

bibliográfica documental, eis que desenvolveu-se este labor em pesquisa com base 



nas estatísticas e estudos publicados sobre a temática, sem prejuízo de visitas em 

sítios eletrônicos que abordam a temática eleita. 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 Breve Histórico dos Métodos de Soluções de Conflito 

Os métodos de soluções de conflitos como a arbitragem, conciliação e 

mediação, são institutos do direito que remontam de muito tempo. Na Grécia Antiga, 

a arbitragem era extremamente difundida, e de forma muito próxima da atual, com 

câmaras arbitrais e escolha do arbitro pela vontade das partes; há citações de que 

mesmo na Bíblia Sagrada, há a presença do instituto da conciliação no livro de 

Mateus; na Roma e nas civilizações da Idade Média, eram também bastante 

presente a arbitragem. Como não se trata apenas de um método para desentulhar 

os processos dos juizados que se encontram abarrotados, os métodos de solução 

de conflitos também tem a função de apaziguar a sociedade e beneficiar ambas as 

partes, para que tanto um lado como o outro cumpram com suas obrigações e 

deveres com o mínimo de prejuízo possível. 

No Brasil, pode- se observar que em meio a colonização do país, já houve 

a primeira resolução de conflito através da arbitragem, registrada pela história: O 

Papa Alexandre VI, foi o arbitro na solução da divisão de terras do país, entre 

Portugal e Espanha, com o Tratado de Tordesilhas, em 1494. Depois, na época 

Imperial entre os séculos XVI e XVII especificamente nas Ordenações Manoelinas 

em 1514 e Filipinas em 1603, já se trazia o preceito da arbitragem. É possível 

observar que a partir de então, os conceitos de conciliação e arbitragem passaram 

por diversas idas e vindas, com mudanças no texto constitucional que vieram a 

prejudicar a disseminação da cultura da solução de conflitos, e assim foram 

necessários vários anos para que se firmasse uma posição favorável a estes 

métodos.  

Na Constituição Federal de 1824, a arbitragem foi acolhida pelo artigo 

160, que preceituava inclusive recurso para a decisão da arbitragem, podendo até, 

este recurso ser convencionado pelas partes, tanto na esfera cível como a criminal. 

Em 1831, surgiu o conceito de arbitragem compulsória, com relação as 

controvérsias relativas a seguros. Foi a primeira vez, que um dos métodos passou a 

ser de forma obrigatória entre particulares. Nesta linha de obrigatoriedade da 

arbitragem, em 1850 o Código Comercial, junto com o Decreto nº 737 de 25 de 



novembro de 1850,  foi muito criticado pelos doutrinadores da época, que julgavam a 

arbitragem como inconstitucional. 

Em 1866, surgiu a Lei 1350, de 14 de setembro, em que revogava a 

obrigatoriedade da arbitragem, e logo depois em 1867, adveio o Decreto nº 3900, 

que regulamentava a arbitragem nas relações comerciais, dando maior ênfase na 

voluntariedade, pois as clausulas sobre litígios futuros teriam o valor de promessa. 

Com o advento de uma nova Constituição Federal em 1891, a arbitragem 

foi deixada de lado, por uma breve menção sobre este instituto somente como meio 

de evitar guerras e resolver questões de fronteiras, deixando a arbitragem entre 

particulares de fora, e que só voltou a ser mencionada novamente entre os 

particulares em 1916 com a promulgação do primeiro Código Civil, Lei nº 307/16, 

nos artigos 1037 a 1048. 

Em 1923, foi assinado o Protocolo de Genebra, que por muitos anos foi o 

único ato internacional aderido pelo Brasil, que também citava a arbitragem entre 

particulares. Assim permaneceu até a nova Constituição Federal em 1934, que fazia 

menção a arbitragem entre particulares porém deixando de citar sobre a arbitragem 

como meio de evitar guerras e conflitos entre fronteiras. Até que em 1937 foram 

extintos todos os procedimentos  de arbitragem, que só voltou a ser utilizado em 

1939, através do Código de Processo Civil, nos artigos 1031 a 1046, porém que 

deixava de citar outro método: a conciliação. 

Com a Consolidação das Leis Trabalhistas, em 1943, a conciliação surgiu 

muito forte, sendo obrigatório para o juízo persuadir as partes a aceitarem um 

método de resolução de conflito, e isso se mostra presente nos artigos 831 e 850 da 

CLT. Em 1946, a arbitragem  volta como método de evitar guerras e conflitos sobre 

fronteiras, porém foram suscitadas muitas dúvidas quanto a legalidade da 

arbitragem, já que esta CF acolheu o Princípio do Monopólio da Justiça, ou 

Inafastabilidade Jurisdicional, em que tudo deveria passar pelo crivo do Poder 

Judiciário. Este argumento logo caiu por terra, pois mesmo a decisão da arbitragem 

passava pela homologação judicial. 

Nas Constituições de 1967 e 1969, foi mantido somente para casos de 

guerras e conflitos de fronteiras, suprimindo a informação da conciliação e 

arbitragem entre particulares. Mesmo assim, o Supremo Tribunal Federal se 

posicionou a favor da adoção da arbitragem, como método de solução de conflitos. 



Em 1973, os sistemas judiciários já se encontravam abarrotados e o 

acumulo de processos já era preocupante , e por isso,  a conciliação e arbitragem 

ganharam poder, e o Código de Processo Civil, separou um capítulo exclusivo para 

a arbitragem. Em 1988, a Constituição Federal, implementou a solução alternativa 

de conflitos. Em 1990, surge o Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8078, que 

também preconizava a conciliação entre os particulares. Pode- se perceber que os 

métodos alternativos de solução de conflitos, passou a se tornar mais presente em 

todos os Códigos com o passar dos anos; em 1995, com o Decreto nº 90 de 12 de 

junho, o Brasil ratificou a Convenção Internacional sobre arbitragem comercial 

internacional, assinado no Panamá em 1975. Ainda em 1995, com  o Decreto nº 93 

de 20 de junho do mesmo ano, também foi ratificada a Convenção Interamericana 

sobre eficácia Extraterritorial das Sentenças e Laudos Arbitrais Estrangeiros, 

assinada em Montevideu no ano de 1979. O ano de 1995, foi muito importante para 

a conciliação e arbitragem, com o advento da Lei de Juizados Especiais Civil e 

Criminal, Lei nº 9099, que disciplinou a arbitragem e trouxe muito mais espaço para 

a conciliação. Em 1996, foi editada a Lei 9307, a Lei da Arbitragem. Em 2001, com o 

surgimento dos Juizados Especiais Civis Federais, a ideia de conciliação foi muito 

mais disseminada e utilizada, e em 2002, o Código Civil, em seu artigo 840, citava a 

conciliação. Em 2006, o Conselho Nacional de Justiça promoveu o “Movimento pela 

Conciliação”, já visando maior celeridade processual; em 2010, buscando a 

pacificação social, o CNJ, implementou a Política Judiciária Nacional de Tratamento 

Adequado dos conflitos de interesse. E por fim, o atual Código de Processo Civil de 

2015, trouxe um capitulo inteiro sobre conciliação ( Capítulo III, seção V, artigos de 

134 a 144), reforçando a necessidade da aplicação dos métodos alternativos de 

solução de conflitos. 

5.2 O que é mediação e conciliação 

Quando falamos sobre mediação e conciliação um grande impasse surge, 

afinal o que é cada um? Essa não é apenas uma duvida da sociedade mas também 

de muitos juristas que não consegue distingui-las, em parte se deve a um fator 

semelhante entre elas, ambas são meios extrajudiciais para solução de conflitos que 

envolvem um terceiro imparcial. 

Na mediação busca-se o retorno do dialogo entre as partes e com isso a 

solução do conflito, para isto a técnica utilizada pelo mediador é a da recuperação 

do dialogo entre os envolvidos, na maioria das vezes não há necessidade de 



interferência de terceiro, com o dialogo se chega a solução, muitos casos de 

discórdia de família ou de vizinhos são sanados na mediação. 

A conciliação o problema não esta na falta de dialogo entre as partes, 

mas sim em um problema especifico, onde para tal é necessário que o conciliador 

sugira um solução para o conflito. O conciliador ainda tem a função de determinar 

como o acordo será feito e as condições para que seja cumprido, muitos casos 

trabalhistas são sanados na conciliação.  

O que fica claro após a diferenciação é que ambos tem a intenção de 

acelerar a solução do conflito, pois uma ação judicial pode se estender por anos. 

5.3 O que mudou de antes para depois do NCPC sobre a Mediação e 

a Conciliação 

 Com a resolução n° 125 de 29 de novembro de 2010, o CNJ (Conselho 

Nacional de Justiça), proporcionou um grande avanço para a estimulação da 

mediação e conciliação, impondo aos órgãos a obrigatoriedade de oferecer 

mecanismos de soluções controvérsias, como também, atendimento e orientação ao 

cidadão. Com isso, foi determinado a criação dos Núcleos Permanentes de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos, e, para atender aos Juízos, Juizados ou 

Varas com competência nas áreas cível, fazendária, previdenciária,  família, ou dos 

juizados especiais cíveis, criminais e fazendários, criou-se os Centros Judiciários de 

Solução de Conflito e Cidadania (CEJUSCs), onde realizam-se as sessões de 

conciliação e mediação pré processuais. 

Podendo-se assim dizer que, surge uma nova era para a mediação e 

conciliação, onde a mesma está superando diversos preconceitos entre os 

operadores do direito (advogados e magistrados), pois, muitos não demonstram 

grande empolgação para essa nova adaptação do sistema processual brasileiro por 

terem medo pela perda de mercado de trabalho. 

Juntamente com as novas imposições do CNJ, foi dada entrada no 

Senado o Projeto lei n° 166/2010, tratando como de conhecimento de grande 

maioria, sobre o novo Código de Processo Civil, que tempos depois foi transformado 

no Projeto Substitutivo n°8.046/10 na câmara dos deputados, e que em 17 de 

dezembro de 2014, foi aprovado pelo poder legislativo. 

Com isso, o atual Código de Processo Civil, busca adotar a cultura da 

pacificação entre as partes dentro dos processos, tendo como escopo a utilização da 

conciliação, ocasionando de certa forma uma obrigatoriedade da realização da 



audiência de auto composição, como já ocorria nos Juizados Especiais Cíveis 

regidos pela lei 9099/95. Essa obrigação é decorrente do artigo 3° parágrafo 2° do 

CPC de 2015, que diz: “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução 

consensual dos conflitos”. 

Ressaltando-se também que o próprio código de Processo Civil, de 

maneira clara, impulsiona a criação de câmaras de mediação e conciliação com 

atribuições relacionadas à solução consensual de conflitos no âmbito administrativo 

(artigo 174 do CPC). 

Além disso, o artigo 3°, parágrafo 3°, deixa expresso que deverá ocorrera 

estimulação no curso processual da possibilidade de se fazer a conciliação e 

mediação, vejamos: “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”. 

No artigo 166 do CPC, é estabelecido os princípios que rege a conciliação 

e a mediação, sendo eles a Independência, onde a conciliação e a mediação deve 

se dar de forma livre a autônoma; a Imparcialidade, onde a atuação de mediadores e 

conciliadores deve ser feita com ausência de favoritismo pelas partes, não 

interferindo em valores pessoais na atividade; a Autonomia de vontade , onde a 

atuação de mediadores e conciliadores deve respeitar a opinião das partes, 

permitindo-lhes que cheguem por si só em sua decisão, inclusive podendo ser ela a 

desistência e a interrupção da mediação/conciliação a qualquer momento; a 

Confidencialidade, onde o conciliador  e o mediador, juntamente com sua equipe 

não poderão divulgar fatos ou elementos decorrentes da conciliação ou mediação; a 

Oralidade, pois, o processo é oral, de comunicação aberta e flexível; a 

Informalidade, pois é um processo constituído pelas partes, onde, as mesmas 

devem focar mais em seus interesses e possíveis soluções; e  por ultimo, a Decisão 

Informada, onde, o jurisdicionado deve estar plenamente ciente quanto aos seus 

direitos e ao contexto que está inserido. Com isso, afirma-se que ambos os 

processos, serão regidos conforme a livre autonomia das partes. 

Quanto a petição inicial, o autor deverá indicar o seu interesse em 

participar ou não de audiência de conciliação ou mediação (artigo 319, VII do CPC). 

Nas ações de família, o Juiz poderá dispor do auxílio de profissionais de outras 

áreas de conhecimento para a mediação e conciliação (artigo 694 do CPC). 



No que diz respeito ao procedimento de audiência de conciliação ou 

mediação, seguir-se-á o artigo 334 do CPC, onde, estando apta e não sendo 

improcedente liminar do pedido, o juiz deverá designar a audiência de conciliação e 

mediação  com antecedência mínima de 30 dias, devendo citar o réu com 20 dias de 

antecedência.  

O conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na 

audiência de conciliação ou de mediação, observando o Código, bem como as 

disposições da lei de organização judiciária; se necessário, poderá ocorrer mais de 

uma sessão, desde que seja consensual, devendo a mesma ocorrer em até 2 meses 

da realização da primeira. 

A audiência não será realizada se ambas as partes demonstrarem 

expressamente o desinteresse na realização da conciliação, caso ao contrario, se 

uma das partes não se manifestar, ocorrera normalmente à conciliação devido ao 

silencio da outra parte. Em caso de litisconsórcio, o desinteresse da conciliação 

deve ser expresso por todos os litisconsortes. 

O interesse em realizar a conciliação e a mediação, deverá ser indicado 

pelo autor na própria petição inicial, e para o réu, em petição apresentada com 10 

dias anteriores a data da audiência.  

Poderá ser realizada a audiência de conciliação e mediação por meio 

eletrônico, nos termos da lei e o acordo obtido, será reduzido a termo e homologado 

por sentença, formando-se assim, um titulo executivo judicial (artigo 515, II, CPC). 

Vale ressaltar que, baseado no artigo 334, parágrafo 8°, a ausência 

injustificada de uma das partes na audiência, é considerado como ato contra a 

dignidade da justiça, sendo punido com multa de até 2% da vantagem econômica 

visada pelo demandante ou do valor da causa, onde, o respectivo dinheiro, será 

revertido em favor da União ou do Estado. 

Ressalta-se também, que as pautas das audiências deveram respeitar o 

intervalo mínimo de 20 minutos entre cada conciliação, visando demonstrar respeito 

entre as partes e seus advogados. 

Com isso, conclui-se que, os operadores do direito devem adotar esse 

novo meio, deixando de lado todo o “preconceito” existente, para que nosso sistema 

judiciário se torne mais rápido e humanizado. 

 

 



5.4 A visão da magistratura 

Para a magistratura, a conciliação é vista como um atraso no processo, 

visto que não há conciliadores e mediadores suficientes para realizar as audiências. 

Há casos onde os juízes dispensam as audiências de conciliação sob a justificativa 

de que é papel fundamental do magistrado zelar pela duração razoável do processo, 

sendo certo que ao encaminhar o processo ao CEJUSC ocorre um retardo no 

andamento do mesmo, pois os conflitos raramente são solucionados mediante 

conciliação. 

Há teorias que afirmam que a conciliação será utilizada para procrastinar 

o processo,com uma das partes aceitando a audiência, somente para ganhar mais 

alguns meses de tramitação processual, sem possibilidade de intervenção judicial 

para impedir a manobra. Além disso, o custo processual seria maior, visto que além 

do pagamento pelos serviços do conciliador, a parte residente em outra comarca, 

deverá se deslocar para a audiência de conciliação no foro da propositura. 

Os Tribunais têm incentivado a conciliação poderá ser dispensada 

quando o magistrado entender que não poderá haver acordo: 

ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA. REVISÃO. EQUIVALÊNCIA SALARIAL. PRESTAÇÕES. 
PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO MÁXIMO DE RENDA FAMILIAR 
(30%). SAC. ANATOCISMO. AMORTIZAÇÃO. TAXA OPERACIONAL 
MENSAL. VALOR DO SEGURO. 1. A questão relativa à livre escolha da 
seguradora, apesar de ter sido suscitada no apelo, não foi abordada na 
petição inicial, razão pela qual a matéria não poderá ser apreciada na 
instância recursal. 2. Conforme destacado com acerto pelo MM. Juiz a quo, 
"a designação de audiência de conciliação é matéria afeta à análise da 
conveniência e oportunidade da medida pelo Julgador, que, com base na 
sua experiência processual, tem condições de aferir se a postulação 
apresenta alguma chance de êxito ou vai resultar apenas na protelação 
desnecessária do julgamento do processo. No caso concreto, o processo já 
se encontrava concluso para sentença desde 04.10.2012, antes do 
requerimento formulado pela parte autora (14.11.2012), que não trouxe, na 
ocasião, qualquer proposta concreta de acordo. Tampouco, o presente 
processo constou nas relações que ordinariamente são encaminhadas pelo 
Núcleo de Conciliação do E. TRF da 2ª Região, cujos feitos apresentam 
propostas de conciliação ofertadas pela CEF/EMGEA. Em situações 
idênticas à presente, tem-se verificado que as audiências de conciliação 
realizadas neste Juízo restam infrutíferas, atrasando, injustificadamente, a 
entrega da prestação jurisdicional." 3. Além do pedido de revisão do 
contrato de mútuo, a parte autora requereu o depósito judicial de R$ 325,66 
(trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos), mensalmente, 
valor referente à prestação do contrato que entende devida. Ocorre que 
inexistiram depósitos judiciais realizados pelo autor, sendo inadmissível 
ação consignatória sem depósito. A realização do depósito é requisito 
indispensável ao regular processamento da ação de consignação em 
pagamento, conforme estabelece o artigo 890 e seguintes do Código de 
Processo Civil. Ressalte-se, ainda, que a parte autora encontra-se em mora 
desde janeiro de 2008, tendo sido amortizadas somente 7 prestações do 
total de 240 previstas no contrato. Dessa forma, agiu corretamente o MM. 



Juiz a quo ao reconhecer a "patente falta de interesse de agir da parte 
autora quanto a esta pretensão, diante da impossibilidade do efeito 
liberatório da obrigação na forma como fora formulada a pretensão 
consignatória". 4. É correta a decisão que julga improcedente o pedido de 
revisão do contrato de mútuo com alienação fiduciária firmado entre as 
partes quando o pleito está fundado em teses já rejeitadas pelos Tribunais. 
Os argumentos levantados contra os critérios da CEF (SAC, forma de 
amortização, taxa operacional mensal e valor do seguro) são desprovidos 
de amparo, conforme vários precedentes sobre a matéria e o laudo pericial, 
que constata a observância das regras contratuais pelo agente financeiro. 5. 
Apelo conhecido em parte e desprovido. (TRF-2 - AC: 200851020008130, 
Relator: Desembargador Federal JOSE ANTONIO LISBOA NEIVA, Data de 
Julgamento: 26/02/2014,  SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA, Data de 
Publicação: 11/03/2014) 

A conciliação não é muito bem vista aos olhos da magistratura, contudo, 

não restam dúvidas de que é a forma mais adequada de resolução de conflitos no 

nosso sistema processual, visto que, co contrário do que pensa os juízes, é mais 

célere, mais acessível economicamente, mais eficaz e pacifica muito mais. Não há 

risco de injustiça, na medida em que são as próprias partes que, mediadas e 

auxiliadas pelo juiz (ou conciliador), encontram a solução para o conflito de 

interesses, não havendo perdedor. 

6. RESULTADOS 

O presente trabalho de pesquisa já nos pontuou alguns resultados, sendo 

eles: 

a) A conciliação é um método humanizado de solução de conflitos, visto que é 

mais célere, econômico e eficaz. 

b) Além de promover a pacificação, a conciliação também tem o escopo de 

educar, pois além de permitir que as partes assuma a responsabilidade do conflito 

existente, também promove o diálogo, criando uma atmosfera propícia para o 

entendimento das frustrações e busca da melhor solução para ambas as partes. 

c) Os profissionais da área, por temer o desconhecido, enxergam a conciliação 

como mero atraso ao processo. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta composição, foi possível se observar que a disseminação da 

cultura da resolução de conflitos alternativas foi bastante prejudicada pela variação 

da obrigatoriedade e mesmo da menção destes métodos em todas os nossos 

códigos. Porém, percebe- se a importância da aplicação destes métodos, quando se 

trata não só de presteza e celeridade processual, como também do mínimo prejuízo 



de ambas as partes, tendo seu conflito resolvido de forma mais participativa e 

pacífica 
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