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1. RESUMO 

Hodiernamente, tem-se um maior acesso à Justiça, no entanto, continua 

sendo um desafio fazer com que esta chegue a todos de maneira igualitária. Assim, 

busca-se analisar a eficiência dos institutos da mediação e conciliação na 

maximização e concretização de tal direito fundamental. Adentrar-se-á na seara dos 

meios digitais através da análise do sistema de mediação digital, ferramenta criada 

no início de 2016 pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e que tem a pretensão 

de tornar a justiça efetivamente acessível para todos.  

 

2. INTRODUÇÃO 

É cediço que os tribunais estão abarrotados, não sendo possível ao 

judiciário suprir o que lhe é esperado. Logo, a protelação da entrega da prestação 

judicial imortaliza o conflito de interesses, acarretando descrédito no Poder 

Judiciário, pois processos perduram por anos e direitos não são consubstanciados.   

Tal deficiência estatal tem suscitado a necessidade do desenvolvimento de institutos 

aptos a enfrentá-la, como os autocompositivos (NERY JÚNIOR 2016, p. 363). 

Com esse plano de fundo é que se insurgem os métodos autocompositivos, 

já comprovados efetivos ao que se propõem, mas ainda subutilizados. O Sistema de 

Mediação Digital também se mostra uma promissora alternativa para auxiliar o 

judiciário a potencializar os resultados, tendo em vista ser um serviço prático e 

acessível para todos, o que concretiza o acesso à Justiça consensual. 

 

3. OBJETIVOS 

O presente trabalho científico tem por objetivo apontar caminhos, delinear 

limites e sugerir procedimentos por meio da análise do panorama nacional e do 

Direito comparado, para uma efetiva adoção, pelo Estado e pela sociedade, das 

formas autocompositivas, no caso a mediação e a conciliação (entenda-se 

englobada a esfera digital). Resultando em um mais amplo acesso efetivo à Justiça.  

 

4. METODOLOGIA 

Empregar-se-á o método hipotético-dedutivo, mediante os procedimentos de 

revisão bibliográfica, legislativa, jurisprudencial e documental.   

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O novo Código de Processo Civil (CPC) traz um rol de normas fundamentais 

sobre as quais se pautará a sistemática processual civil brasileira, em cujo contexto 



se insere o princípio da duração razoável do processo (art. 4º), da boa-fé objetiva 

(art. 5º), da cooperação (art. 6º) e da isonomia (art. 7º).  

Ao lado destes, o artigo 3º, §3º do CPC determina que a conciliação e a 

mediação, assim como outros meios consensuais de solução de conflitos devem ser 

estimulados. Deste modo, com a entrada em vigor, do novo CPC tornou-se 

obrigatório que o Estado promova métodos consensuais para resolução de conflitos. 

Com isto, vislumbra-se uma entrega da prestação jurisdicional mais célere, menor 

onerosidade, um acesso efetivo à Justiça (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 71). 

Na esteira da busca pela pacificação social e do acesso efetivo à Justiça, a 

Emenda n° 02/2016, que atualizou a resolução 125/2010 do CNJ, especificamente 

em seu inciso 10º, inova em relação à autocomposição, ao institucionalizar o 

Sistema de Mediação e conciliação digital (à distância).  

Tanto o novo CPC em seu art. 334, §7º, como a lei 13.140/2015 (Lei da 

Mediação), em seu art. 46, já traziam a previsão legal, vislumbrando que as 

audiências de mediação e conciliação poderiam ser realizadas pela internet, desde 

que com consentimento das partes. 

O CNJ, para efetivação da Emenda nº 02/2016, produziu a plataforma digital 

intitulada Mediação Digital. Ferramenta virtual, pública e gratuita, que permite que 

acordos possam ser celebrados tanto na fase pré-processual quanto na fase judicial. 

Desta forma, a legislação brasileira começa a acompanhar os esforços, no 

que tange aos institutos autocompositivos, o que tem sido realizado em outros 

países, como se pode observar no Decreto nº 96.652/1996 (Direito Francês), o 

Uniform Mediation Act de 2001 (Direito Americano), Diretiva nº 52/2008 (emitida pelo 

Conselho da União Europeia), Lei nº 69/2009 e Decreto nº 28/2010 (Direito italiano), 

Lei no 26.589/2010 (Direito Argentino).  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Indicadores de resultados do CNJ (2016, p. 46), expresso no Justiça em 

Número 2016 (último ano-base), comprovam numericamente que os institutos da 

mediação e conciliação de fato são efetivos aos fins que se propõem. O índice 

médio geral de conciliação pelo Poder Judiciário está em 11% das sentenças, 

resultando aproximadamente em 2,9 milhões de processos finalizados de maneira 

autocompositiva. A Justiça que mais conciliou foi a trabalhista - segundo o relatório, 

25,3% – cerca de 1 milhão de processos chegaram a acordos. A Justiça estadual 



chegou ao índice de 9%, seguida da federal com 3%, e a eleitoral, com 1% de 

casos.  

Assim, previamente conclui-se que a utilização dos institutos da mediação e 

conciliação acarreta resultados céleres, econômicos e satisfatórios, no entanto, 

ainda são subutilizados pelo Judiciário e pela sociedade.  E também que a 

implementação do sistema de mediação digital, tendo em vista sua praticidade de 

acesso e manuseio, ampliará as condições de acesso efetivo à justiça para os 

brasileiros. 
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