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1. RESUMO  

O presente estudo analisa as influências dos sistemas jurídicos Civil Law e 

Common Law, comparado ao sistema pré-processual de soluções de conflitos, 

viabilizado através da Resolução n.º 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ)1, bem como Provimento n.º 2.348/16 do Conselho Superior da Magistratura 

(CSM)2 e, concretizados nos Centros Judiciários de Soluções de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC), e permite expor, por meio de estatísticas publicadas nos informativos do 

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC), 

os efeitos do método conciliatório, seus limites e imprecisões. 

2. INTRODUÇÃO 

Considerando aproximadamente quatro séculos de mudanças na atmosfera 

jurídica brasileira, o Poder Judiciário passou por diversos momentos históricos até que 

chegasse na atual sobrecarga da demanda judiciária, marcada, no ano de 2016, por 

aproximadamente 79,7 milhões de processos aguardando alguma solução definitiva, 

com despesas que chegaram a R$ 84,8 bilhões ao ano, sendo R$411,73 por 

habitante, segundo dados do CNJ. Neste cenário, o Novo Código de Processo Civil 

surge no ano de 2015, definindo a busca pela conciliação como um de seus principais 

objetivos, através do sistema multi-door courthouse system, teoria criada em 1976 por 

Frank Sander, que reconhece múltiplas possibilidades ou “portas” para resolução de 

conflitos, não necessariamente o Poder Judiciário3, viabilizando a criação de novos 

métodos para a solução de conflitos, a redução do fenômeno da “judicialização” e da 

quantidade de recursos, buscando o aumento da celeridade processual e a diminuição 

dos gastos processuais. 

3. OBJETIVOS  

O Comunicado n.º 2653/2017 da Corregedoria Geral da Justiça4 publicou no 

mês de dezembro de 2017 que, durante o mês de outubro daquele ano, foram obtidos 
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9.677 acordos na fase pré-processual e 9.353 acordos na fase pós-processual nos 

CEJUSCs do território do Estado de São Paulo. Desta forma, o presente estudo tem 

como objetivo apresentar o levantamento histórico da evolução dos métodos Civil Law 

e Common Law, por meio de suas origens do Direito Romano-Germânico e Anglo-

Saxônico e analisar a eficácia do método pré-processual de soluções de conflitos. 

4. METODOLOGIA  

A metodologia da pesquisa é bibliográfica descritiva adotada para abordar 

alguns dos termos essenciais da História do Direito, Direito Internacional, Direito 

Constitucional, Direito Civil e Processual Civil, utilizando doutrina e a jurisprudência. 

Para compor o levantamento de dados quantitativos e de informações a respeito do 

número de processos em tramitação nos últimos anos, é utilizado o material do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Os dados referentes aos CEJUSCs estão sendo 

levantados de acordo com informativos do NUPEMEC. O levantamento legislativo dá-

se mediante a Constituição Federal, Comunicados da Corregedoria Geral da Justiça, 

Resolução nº 125/2010 do CNJ, Provimento Nº 2.348/2016 do CSM e Lei n.º 

13.140/20155. 

5. DESENVOLVIMENTO  

O ordenamento jurídico brasileiro é passível de decisões em conformidade com 

as normas vigentes, visto que possui origem na sistemática Civil Law. Diferente, por 

exemplo, do ordenamento Common Law, no qual os julgamentos se dão em 

conformidade com os costumes, e as normas escritas que os regem são mínimas ou 

inexistentes. Porém, a abertura do Poder Legislativo Brasileiro para a criação de 

inúmeras normas, dá ao Poder Judiciário a possibilidade de diversos entendimentos 

para assuntos semelhantes, originando as jurisprudências.  

Esta dissonância de decisões e amálgama entre os sistemas jurídicos Civil e 

Common Law, torna oportuna a insegurança àqueles indivíduos que buscam a justiça 

para solução de seus conflitos, haja vista a submissão dos litígios à apreciação de um 

terceiro não interessado, caso da heterocomposição. Ocorre que, nos sistemas 
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jurídicos autocompositivos, a solução do conflito dá-se por meio do acordo entre duas 

partes, polo passivo e polo ativo da lide. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Baseado no princípio de acesso à Justiça, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, 

da Constituição Federal, e de acordo com as normas fundamentais do Código de 

Processo Civil, a implantação dos CEJUSCs, disposta no artigo 8º da Resolução 

125/2010, permite descrever diversos resultados benéficos ao ordenamento jurídico 

brasileiro. No entanto, algumas falhas são percebidas em sua execução.  

Uma delas é o comparecimento prescindível do polo passivo na sessão de 

conciliação pré-processual. Desta forma, embora em conformidade com o princípio da 

informalidade, a possível ausência da parte prejudica a realização das sessões e a 

possibilidade de futuro acordo. 

O segundo fator que causa desconforto aos litigantes é que, a obrigação da 

presença do advogado ou do defensor público para parte hipossuficiente nas 

audiências de conciliação, não obstante citada nos parágrafos 9º do artigo 334, e 4º, 

do artigo 695 ambos do Código de Processo Civil, bem como artigos 5º, inciso XXXIV 

e 134, "caput", ambos da Constituição Federal, não é objeto de entendimento da 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a qual posiciona-se de forma contrária 

às normas, deixando de autorizar a nomeação de defensores públicos para essas 

audiências, com a justificativa de eventual lesão ao erário, prejudicando a parte que 

encontra-se em estado de carência financeira.  

Pode-se mencionar ainda o terceiro elemento deste panorama, que é a 

capacitação dos facilitadores. Não há exigência na Resolução 125/2010 de formação 

em curso superior de Direito para estes voluntários, causando prejuízo àqueles que 

necessitam de orientação jurídica, ou ainda criando a possibilidade de acordos 

inexequíveis. Diante deste cenário, a análise da implantação do sistema pré-

processual tem como hipótese a redução do fenômeno da processualização, em 

contrapeso ao desenvolvimento da cultura da pacificação social, permitindo que o 

estudo destes efeitos possibilite avanços no sistema de autocomposições. 
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