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"O direito de acesso ao Direito, pilarfundamental do Estado de Direito, 

vem sofi·endo profundas transformações. 

Deixou de ser um direito de acesso ao Direito através do direito de acesso 

aos tribunais para ser um direito de acesso ao Direito, 

de preferência, sem contacto ou passagem pelos tribunais[. .. ] 

Agora, o direito de acesso aos tribunais é um direito de retaguarda, sendo o seu exercício 

legitimo antecedido de uma série defiltros "1 

1 Cf. Paula Costa e Silva, A nova face dajustiça ... , p. 19 e 21. 



RESUMO 

A conceituação clássica de acesso à justiça o iguala ao acesso ao Poder Judiciário. 

Todavia, o acesso à justiça encontra uma série de óbices à sua concretização, de ordem 

econômica, social, cultural e legal. Ao remoção dessas barreiras e também a nova demanda 

social por acesso à justiça reclamam a revisão deste conceito. Editlca-se, então, um novo 

conceito de acesso à justiça, onde o Estado e a Sociedade, em parceria, comprometem-se a 

resolver cont1itos por meio de diversos mecanismos de resolução de cont1itos e não 

exclusivamente pela via dos tribunais. O acesso à justiça passa a ser entendido como um 

conjunto de meios colocados à disposição da sociedade para a solução de litígios, que devem 

ser escolhidos por critérios de adequação, reservando-se a jurisdição à condição de ultima 

ratio desse sistema. Os meios alternativos de resolução de cont1itos, em especial os 

autocompositivos- conciliação e mediação-, além de ampliarem o acesso à justiça, levando 

à população a possibilidade de resolução de conflitos de modo rápido, desburocratizado, 

seguro e com baixo custo, podem revelar-se como o método mais indicado na solução de 

determinados conflitos. Deve-se disseminar e incentivar sua utilização. Recomenda-se, assim, 

o desenvolvimento de uma política pública que ofereça informação à população sobre esses 

temas e também possibilite a resolução de conflitos por meios autocompositivos, colocando

se os tribunais em posição de retaguarda. 

Palavras-Chave: 

Acesso à justiça; poder judiciário; meios alternativos de resolução de conflitos; 

políticas públicas; administração da justiça; conciliação; mediação; arbitragem. 



ABSTRACT 

The old concept o f access to Justice is as old as access to the courts. Nevertheless, 

access to Justice has many economic, social, cultural and legal obstacles to itself realization. 

Removing these obstacles, so the new social demand lor access to justice cal! for a review of 

the concept. Then built up a new concept o f access to Justice, where lhe State and Society, in 

partnership, undertake to resolve conllicts through various resolution mechanisms, and not 

exclusively through thc courts. Access to Justice is beginning to be understood as a set of 

ways for society to solve disputes, which must be chosen by criteria o f adequacy, reserving to 

Jurisdiction the condition of ultima ratio of that system. Alternative ways of resolving 

conflicts, especially the mutual agreement - conciliation and mediation - increase access to 

Justice, enabling people to resolve conllicts quickly, simple, safe and cheap, also may prove 

as best method to solve some contlicts. This use should be spread and encourage. lt is 

recommended, therefore, the development of a public policy that provides information to 

people about these issues and also enable the resolution of conllicts through mutual 

agreement, leaving the courts as a last alternative. 

Keywords: 

Access to Justice; Judiciary; alternative ways of conllict resolution; public 

policies; administration o f Justice; reconciliation; mediation; arbitration. 
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INTRODUÇÃO 

A demanda do sistema de justiça brasileiro tem se apresentado significativa e 

crescente, realidade que não signitlca, necessariamente, possuam os indivíduos índice 

satisfatório de facilidade no acesso à justiça2
, estejam a levar suas pretensões ao sistema de 

justiça adequadamente ou mesmo que confiem e estejam satisfeitos com a eticiência do 

sistema de resolução de cont1itos. 

Ao contrário, pesquisa realizada pela Fundação Getulio Vargas demonstrou que 

58,3% dos entrevistados acreditam que o acesso à justiça no Brasil é inexistente ou difícil, 

78, l% que o custo do Poder Judiciário é elevado, 59, l% que o Poder Judiciário não é 

competente ou tem pouca competência para solucionar conflitos, 92,6% que o Judiciário 

resolve os conflitos de forma lenta ou muito lenta, revelando-se o índice de contiança no 

sistema de justiça em 5,9 pontos3
• 

No mesmo sentido, pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada, com o objetivo de medir os índices de percepção social da população sobre uma 

série de serviços de utilidade pública, apresentou uma avaliação geral bastante crítica da 

justiça, de 4,55, diante de questão que solicitava a atribuição de nota de zero a dez4
. 

Na tentativa de distinguir os vários aspectos que informam a percepção geral dos 

entrevistados, a pesquisa solicitou a avaliação de dimensões especítlcas que a literatura sugere 

serem relevantes na formação de juízos sociais sobre ajustiça5
• 

As dimensões que mais importam a este estudo são aquelas relativas ao custo e à 

facilidade no acesso, com médias de I ,45 e 1,48, respectivamente, em uma escala de zero a 

quatro, a indicar uma percepção bastante crítica da população nesse particular6
. 

2 A expressão acesso à justiça será utilizada neste estudo como sinônimo de acesso ao direito ou acesso ao 
sistema de justiça, expressões, todavia, mais amplas que acesso ao Poder Judiciário ou acesso aos tribunais, 
como se demonstrará em seu curso. 
3 A pesquisa foi realizada nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2010 e ouviu 1.598 pessoas em todo o 
Brasil. Cf. Fundação Getúlio Vargas. Relatór;o ICJ!BrasU. Disponível em 
http:/ /www.direitogv .com .. br/default.aspx?Pag!d~HTI CV QTP&!D~267>>. Acesso em 28.4.20 I O. 
4 Cf. INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Sistema de Indicadores de Percepção Social
Justiça, p. 5. Disponível em «http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com _ content&view= 
article&id~6I41 &ltemid~2>>. Acesso em 5.1.20 11. 
5 "São elas: i) a rapidez na decisão dos casos; ii) a facilidade no acesso; iii) o baixo custo, para que todos os 
cidadãos possam defender os seus direitos; i v) a capacidade de produzir decisões boas, que ajudem a resolver os 
casos de forma justa; v) a honestidade dos integrantes da justiça e a capacidade desta em punir os que se 
envolvem em casos de corrupção; e vi) a imparcialidade da justiça, decorrente de sua capacidade de tratar ricos e 
pobres, pretos e brancos, homens e mulheres, enfim, todos de maneira igual. Para tanto, solicitou-se aos 
entrevistados que avaliassem como a justiça está em cada uma dessas dimensões: se muito mal; mal; regular; 
bem; ou muito bem." Ibidem, p. 5-6. 
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Ao lado dessa clara percepção da população de um acesso à justiça truncado e de 

sua repercussão negativa na avaliação da população quanto ao sistema de justiça, sua 

seletividade resultou desvendada por pesquisa coordenada pela socióloga Maria Tereza 

Sadek, demonstrando a relação direta existente entre o índice de desenvolvimento humano 

(!OH) dos brasileiros- que considera a renda, o nível de educação e a expectativa de vida dos 

indivíduos em cada região do país- e o número de processos iniciados no sistema de justiça 7 

Após afirmar que o número de processos iniciados cresce e diminui na mesma 

proporção do índice de desenvolvimento humano das populações que habitam as mais 

diversas regiões do Brasil, circunstância que denuncia uma profunda desigualdade no acesso à 

justiça, a pesquisadora conclui que "qualquer proposta de reforma do Judiciário deve levar em 

conta que temos hoje uma Justiça muito receptiva a um certo tipo de demandas, mas pouco 

atenta aos pleitos da cidadania"8
• 

Esses dados mostram-se especialmente preocupantes em um país que se apresenta 

como o oitavo no mundo em desigualdade social9 e também porque a assimetria no acesso e 

na utilização do sistema de justiça acentua as desigualdades econômicas e sociais10 11
. 

Com efeito, de acordo com estudo sobre democratização e cidadania na América 

Latina, a falta de acesso às instituições fonnais do sistema judiciário, o apoio popular 

generalizado a medidas autoritárias de controle social, violência policial, impunidade, 

corrupção, justiça de favela, esquadrões da morte e justiceiros foram predominantes e abriram 

caminho para a consolidação não do Estado de direito democrático, mas do "desestado" de 

direito 12
• 

6 Ibidem, p. 6. De igual modo, a repercussão da percepção que as pessoas têm sobre o acesso à justiça é bastante 
importante quando comparada à nota atribuída à justiça. Com efeito, as notas são menores para as pessoas que 
avalíam mal o acesso à justiça e melhores para aquelas que têm percepção contrária, contürme demonstra a 
Tabela E da pesquisa. "Efeito da avaliação sobre a facilidade no acesso na nota geral facilidade no acesso de 
zero a dez, que nota você daria para a justiça brasileira? Muito mal, 2,81; Mal, 4,03; Regular, 5,13; Bem, 6,35; 
Muito bem, 6,36". Ibidem, p. 19. 
7 Cf. O Judiciário ... , p. 20-2 L 
8 Ibidem, p. 4 L 
9 Cf. Fórum de Entidades Nacionais de Direitos Humanos. Disponível em «htpp://www.direitos.org.br/index.ph 
p?option~com _ conten1&task=view&id~288&ltemid~ 1 >>. Acesso em 20.12.201 O. 
1° Cf. Maria Tereza Sadek, O Sistema ... , p. 11. 
11 As consequências nefastas da exclusão de coletividades das esferas de legalidade no Brasil foram 
exaustivamente examinadas por Joaquim Falcão no artigo "Transgressões Coletivizadas e Justiça por 
Amostragem." In Cultura das Transgressões no Brasil: lições de história. Fernando Henrique Cardoso, Marcílio 
Marques Moreira, organizadores. São Paulo: Saraiva, 2008. 
11 Cf. Catherine Slakmon e Philip Oxhorn, O poder de atuação dos cidadãos ... , p. 36-37. 
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Segundo José Renato Nalini "perante o Judiciário, não parece verdadeiro que 

todos sejam efetivamente iguais", porquanto vastas camadas populacionais vem sendo 

singelamente excluídas da justiça convenciona1 13
. 

A crise do sistema de justiça brasileiro foi descrita com singular perspicácia por 

Joaquim Falcão, ao afirmar que enquanto na maioria dos países desenvolvidos a questão do 

acesso à Justiça é focalizada como desafio de efetivar o direito das minorias, no Brasil quem 

não tem acesso ao sistema de justiça é a maioria da população: 

Na maioria dos países desenvolvidos, a questão do acesso à Justiça é 
focalizada como desafio de implementar, através da prestação jurisdicional, 
os direitos das minorias. Um desafio democrático, também fundamental para 
o Brasil. Mas, data vênia, não acredito ser o principal, se é que podemos 
falar em hierarquia de direitos. Explico melhor. Quem não tem acesso à 
Justiça no Brasil não são apenas minorias étnicas, religiosas ou sexuais, entre 
outras. Quem não tem acesso é a maioria do povo brasileiro. O Judiciário, 
por seus custos financeiros, processos jurídico-formais e conformação 
cultural é privilégio das elites, concedido, comedidamente, a alguns setores 
das classes médias urbanas. A maioria da nossa população, as classes 
populares, quando tem acesso, o tem como vítima ou como réu. Não é deles, 
um ativo. É um passivo. Não é deles um direito, mas um dever 14

• 

De acordo com Boaventura de Sousa Santos, em conferência sobre o acesso à 

justiça no Brasil, existe no país uma demanda suprimida por justiça, representada por legiões 

de indivíduos que não conhecem seus direitos ou os conhecem mas sentem-se impotentes para 

reivindicá-los, o que chama de sociologia das ausências, asseverando que olhar para essa 

demanda é proceder-se a uma revolução democrática da justiça e conclui: "o acesso irá mudar 
• . 15 

a JUStrça a que se tem acesso" . 

Exatamente a seletividade do sistema de justiça brasileiro e a visão reducionista 

de acesso à justiça - que o identifica com o acesso ao Poder Judiciário - motivam a 

investigação que ora se apresenta. 

De fato, o estudo tem o propósito de examinar, de um lado, a situação atual do 

acesso à justiça no Brasil, sua conceituação, previsão legal, natureza jurídica e, de outro, a 

possibilidade de utilização dos mecanismos alternativos de resolução de conflitos como 

instrumentos para sua ampliação. 

Com esse objetivo, buscar-se-á desvendar os tratamentos legal e doutrinário 

conferidos ao acesso à justiça e aos mecanismos alternativos de resolução de conflitos no 

Brasil na atualidade, com ênfàse nos litígios de natureza não penal e não trabalhista. 

13 Cf. O juiz ... , p. 30-31. 
14 Cf. Acesso à justiça ... , p. 273-274. 
15 Cf. Para uma revolução ... , p. 32-33. 
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Enfrentar-se-ão, com esse propósito, questões importantes como a adequação do 

acesso à justiça ao atendimento da demanda da sociedade por resolução de contlitos, a 

existência de óbices ao acesso à justiça, a utilização dos meios alternativos de resolução de 

conflitos e seus limites, bem como a possibilidade de contribuírem para a ampliação do 

acesso à justiça. 

Êntàse especial destinar-se-á ao estudo das propostas legislativas que buscam a 

ampliação do acesso à justiça por meio da utilização de mecanismos alternativos de resolução 

de conflitos, as quais serão catalogadas, apresentadas, examinadas e criticadas. 

Debater-se-á, por t1m, a necessidade de se reformular o sistema de justiça 

brasileiro e as reformas impositivas à sua democratização, apresentando-se urna proposta de 

política pública para a ampliação do acesso à justiça com a utilização dos meios alternativos 

de resolução de conflitos, destacando-se as reformas legislativas necessárias ao fim. 

Registre-se, por derradeiro, que a investigação moveu-se com o método técnico

jurídico, valendo-se do exame de textos legais, doutrina, jurisprudência e de direito 

comparado. 



1 O ACESSO À JUSTIÇA 

1.1 Antecedentes históricos 

A preocupação com o acesso à justiça acompanha a evolução da humanidade e 

remonta ao Código de Hamurabi, onde já se previa proteção especial às comunidades 

hipossuficientes, nomeadamente às viúvas, aos órfãos e aos oprimidos 16 

Nos séculos XVIII e XIX o acesso à justiça limitava-se à garantia fonnal de os 

indivíduos ajuizarem ou responderem a uma ação, concepção consonante com o modelo de 

Estado liberal e com a filosofia estritamente individualista de direitos da época 17 

O acesso apenas formal à justiça correspondia à igualdade formal, mas não 

efetiva 18
• 

Com o advento do Estado social, inauguraram-se, no século XX, os movimentos 

de ampliação do acesso à justiça19
, reclamando-se, a partir de então, a atuação positiva do 

Estado para assegurar materialmente o acesso aos direitos individuais e sociais proclamados a 

todos os indivíduos20 

Exatamente nesse contexto de se garantir igualdade material 21 no acesso à justiça 

é que se coloca o estudo dos meios alternativos de resolução de litígios como instrumentos de 

ampliação do acesso à justiça. 

1.2 Previsão no direito positivo 

16 Cf. João Batista de Souza Lima, As mais antigas ... , p. 31-32. Segundo o autor, constava do referido Código: 
"Em minha sabedoria eu os refreio para que o forte não oprima o fraco e para que seja feita justiça à viúva e ao 
órfão. Que cada homem oprimido compareça diante de mim, como rei que sou da justiça. Deixai ler a inscrição 
do meu monumento. Deixai-o atentar nas minhas ponderadas palavras. E possa o meu monumento iluminá-lo 
quanto à causa que traz e possa ele compreender o seu caso." Ibidem. 
17 Cf. Mauro Cappelletti e Bryant Garth, Acesso ... , p. 9. 
18 Ibidem. 
19 Cf. Boaventura de Sousa Santos, O acesso ... , p. 405-406. 
10 Cf. Mauro Cappelletti e Bryant Garth, Acesso ... , p. I 0-11. 
21 Para Manoel Gonçalves Ferreira Filho o princípio da isonomia reclama tratamento igual para os iguais e 
pressupõe tratamento desigual aos desiguais, o que impõe, em determinadas circunstâncias, um tratamento 
diferenciado entre os homens, exatamente para estabelecer, no plano fundamental, a igualdade. Cf. 
Comentários ... , I, p. 27. 
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A garantia de acesso à justiça encontra-se prevista no rol dos direitos e garantias 

fundamentais da República Federativa do Brasil, especificamente no inciso XXXV do art. 5.0 

da Constituição Federal, onde se proclama que "a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito". 

Além dessa previsão genérica que inaugura a Carta Magna, a doutrina aponta uma 

série de outras disposições que contemplam o acesso à justiça, tais como a) a consagração do 

princípio da igualdade material como objetivo fundamental da República, tendo como meta a 

construção de "uma sociedade livre, justa e solidária, com a redução das desigualdades 

sociais" (art. 3."); h) o alargamento da assistência jurídica aos necessitados, que passa a ser 

integral, compreendendo infonnação, consultas, assistência judicial e extrajudicial (art. 5.0
, 

LXXIV); c) a previsão de criação de Juizados especiais destinados ao julgamento e à 

execução de causas cíveis de menor complexidade e penais de menor potencial ofensivo, com 

ênfase na informalidade do procedimento e na participação popular através do incentivo à 

conciliação, e à participação de juízes leigos (art. 98, I); d) previsão para a criação de uma 

justiça de paz, remunerada, composta de cidadãos eleitos, com mandato de quatro anos, com 

competência para o processo de habilitação e a celebração de casamentos, para atividades 

conciliatórias e outras previstas em lei (art. 98, li); e) o tratamento constitucional da ação civil 

pública (art. 129, lll), como instrumento hábil para a defesa de todo e qualquer direito difuso 

e coletivo; f) a criação de novos instmmentos destinados à defesa coletiva de direitos: 

mandado de segurança coletivo (art. 5.0
, LXX), e mandado de injunção (art. 5.0

, LXXI), bem 

como a outorga de legitimidade para os sindicatos (mi. 8. 0
, lll) e para as entidades 

associativas (mi. 5.0
, XXI) defenderem os direitos coletivos e individuais homogêneos de seus 

filiados; g) a reestruturação e o fortalecimento do Ministério Público, como órgão essencial à 

função jurisdicional do Estado, conferindo-lhe atribuições para a defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático e dos interesses coletivos e sociais (art. 127, §§ 2.0 e 3.0
) e h) a elevação 

da Defensoria Pública como instituição essencial à função jurisdicional do Estado, com 

atribuição para a orientação jurídica e a defesa dos necessitados, devendo ser organizada em 

todos os estados, no distrito federal, territórios e, também, no âmbito da própria União (art. 

134 e parágrafo único )22
. 

A garantia de acesso à justiça abrange, ainda, a exigência de razoável duração do 

processo, introduzida na ordem constitucional brasileira por meio da Emenda Constitucional 

n.0 45/2004, que adicionou o inciso LXXVIII ao art. 5.0 da Carta Magna, estatuindo que "a 

22 Cf. Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, Acesso ... , p. 55-57. 
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todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e 

os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". 

Após apontar que a garantia de acesso à justiça também alberga as garantias 

fundamentais do processo, verificando-se quanto a estas e aquela um fenômeno de 

internacionalização, Ronnic Prcuss Duarte identifica no direito brasileiro as garantias a) do 

devido processo legal (art. 5.0
, LV, da Constituição Federal); b) do juiz independente e 

imparcial; c) do contraditório; d) da produção de prova; e) da duração razoável do processo;./) 

da efetividade do processo; g) da motivação das decisões; h) da gratuidade no acesso ao Poder 

Judiciário e i) da publicidade do processo23
• 

O direito internacional, de igual forma, contempla as garantias de acesso à justiça, 

do processo equitativo, da gratuidade no acesso à justiça, do juiz natural e imparcial, da 

publicidade e do contraditório24 25
. 

1.3 Conceituação clássica 

A conceituação clássica de acesso à justiça resume este ao acesso ao Poder 

Judiciário, chegando-se mesmo a contundir essas realidades26 e deixando-se, por regra, os 

meios alternativos de resolução de conflitos à margem do conceito de acesso à justiça27 

23 Cf. Garantia ... , p. 57 e 64. 
24 Ibidem, p. 59 e 97. 
25 A esse respeito, as disposições que se colaciona: Declaração Universal dos Direitos do Homem: "Art. 8. 0 

Toda a pessoa tem direito a recurso etectivo para as jurisdições nacionais competentes contra os actos que 
violem os direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição ou pela lei. [ ... ] Art. 10. 0 Toda a pessoa tem 
direito, em plena igualdade, a que a sua causa seja equitativa e publicamente julgada por um tribunal 
independente e imparcial que decida dos seus direitos e obrigações ou das razões de qualquer acusação em 
matéria penal que contra ela seja deduzida." Pacto lnternacional de Direitos Civis e Políticos: "Art. 14, n. 0 1 
Todas as pessoas são iguais perante os tribunais. Toda a pessoa terá direito a ser ouvida publicamente e com as 
devidas garantias por um tribunal competente, segundo a lei, independente e imparcial, na determinação dos 
fundamentos de qualquer acusação de carácter penal contra ela formulada ou para a determinação dos seus 
direitos ou obrigações de carácter civil." Convenção Americana Direitos do Homem (Pacto de San José da Costa 
Rica): "Artigo 8° Garantias judiciais: l. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e 
dentro de um prazo razoável, por um juiz ou Tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido 
anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na determinação de seus 
direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza." 
26 C f. Alberto Carneiro Marques, Perspectivas ... , p. 17. 
27 Cf. Adolfo Braga Neto, Aspectos ... , 86. 
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Como pontua Kazuo Watanabe, no Brasil, "temos um meio normal, usual, que é a 

solução pelo Poder Judiciário, pela autoridade do Estado, e os meios alternativos, ainda em 

f: d . ~ "?S ase e orgamzaçao - . 

Mesmo alguns doutrinadores europeus, onde os meios alternativos de resolução 

de conflitos parecem mais disseminados, identificam o acesso à justiça unicamente como a 

possibilidade de acesso aos tribunais para o exercício da ação judicial, confundindo-o com as 

' 'fud ·29 garantias processums n amenta1s · , 

Ronnie Preuss Duarte, por exemplo, após explicitar que a expressão acesso à 

justiça abrange o acesso aos tribunais e o acesso ao direito, conceitua aquele como a garantia 

de proteção da esfera jurídica do indivíduo sempre que se verificar ameaça ou efetivo 

desrespeito a uma dada posição jurídica, por meio da jurisdição, com recurso a um processo 
• • 30 eqmtat1vo , 

A revisão dessa conceituação clássica de acesso à justiça e a possibilidade de se 

incluírem nessa órbita os meios alternativos de resolução de conflitos serão examinadas nas 

reflexões dos próximos capítulos deste estudo. 

VI Natureza jurídica 

Não há dissenso na doutrina quanto à natureza jurídica do acesso à justiça, 

apontando todas as vozes para o seu caráter de direito fundamenta1 31 , 

Após afirmar constituir a dignidade da pessoa humana a base jusfundamental do 

direito de acesso à justiça, Ronnie Preuss Duarte assevera que a proteção da dignidade da 

pessoa humana impõe que se assegure aos cidadãos a possibilidade de "recorrer ao Poder 

Judiciário para a tutela dos seus direitos, notadamente aqueles que gozam de dignidade 

constitucional"32
, 

Tratado por José Joaquim Gomes Canotilho como garantia de acesso ao direito, o 

direito de acesso à justiça decorre do princípio do Estado de Direito , do qual "deduz-se, sem 

28 C[, Modalidade ... , p, 53. 
29 É o que se constata, v.g., do artigo da lavra de Carlos Lopes do Rego, intitulado O direito de acesso aos 
tribunais na jurisprudência recente do Tribunal Constitucional. 
3° Cf. Garantia .. ,, p, 15-23. 
31 Cf. Fernando Pagani Mattos, Acesso àjustü;a ... , p. 73; Jorge Miranda, Manual ... , IV, p. 323; Paulo Bezerra, 
O acesso ... , p. 792; Paulo Cesar Santos Bezerra, A produção ... , p. 190; Ronnie Preuss Duarte, Garantía ... , p. 86. 
32 Cf. Garantia ... , p. 87. 
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dúvida, a exigência de um procedimento justo e adequado de acesso ao direito e de realização 

do direito"33
• 

Para Mauro Cappelletti e Bryant Garth o acesso à justiça deve ser encarado como 

requisito fundamental de um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e 

não apenas proclamar direitos a todos34
. 

Enfim, a consagração do direito de acesso à justiça como direito fundamental 

demonstra sua impmiância e essencialidade à promoção e preservação da dignidade da pessoa 

humana. 

1.5 Obstáculos ao acesso à ,iustiça 

Ainda que não se tenha dúvida da dignidade decorrente de sua qualidade de 

direito fundamental, a concretização ou a realização do direito de acesso à justiça encontra 

uma série de óbices de variadas naturezas. 

Examinar-se-ão, pois, neste tópico, os principais obstáculos à concretização do 

direito fundamental de acesso à justiça, de natureza econômica, social, cultural e legal. 

1.5.1 Obstáculos de natlueza econômica 

As restrições mais visíveis e apontadas ao acesso à justiça são aquelas ligadas à 

situação econômica dos indivíduos e às consequências nefastas que podem causar à realização 

desse direito fundamental. 

Fatores como a necessidade de se arcar com as custas judiciais e com honorários 

de advogados e peritos são indicados pela doutrina como circunstâncias que inibem o acesso à 

justiça de parte de setores da sociedade com hipossuficiência econômica35
• 

A agravar a limitação ao acesso está a circunstância de que esses custos 

aumentam à medida que diminui o valor da causa, havendo estudos a revelar que a justiça 

33 Cf. Direito Constituôonal ... , p. 274. 
34 Cf Acesso ... , p. 12. 
35 Cf. Mauro Cappelletti e Bryant Garth. Acesso .. , p. 15-16. 
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civil é cara para os cidadãos em geral, sendo "proporcionalmente mais cara para os cidadãos 

economicamente mais débeis", situação que "contlgura um fenômeno de dupla vitimização 

das classes populares tàce à administração da justiça"36 

Não se pode, outrossim, considerar superada a dificuldade pelo instituto da 

gratuidade judiciária porquanto, como assinala José Renato Nalini, ainda assim há 

necessidade de os indivíduos arcarem com custos como os de perícias e obtenção de 

documentos37 

De igual modo, mesmo os serviços de assistência jurídica pública não se mostram 

aptos à remoção do obstáculo em razão da insutlciência dos serviços de Defensoria Pública38
, 

A morosidade do processo, outrossim, acarreta um custo econômico que afasta os 

indivíduos com carência econômica da perseguição de seus direitos pela via da jurisdição39 

1.5.2 Obstáculos de natureza social e cultural FUNDAÇÃO GETÚLIO V.ARGP..S 
Biblioteca Mário Henrique Simonsen 

Ao lado dos làtores de ordem econômica, urna série de circunstâncias de natureza 

social e cultural dificultam o acesso dos indivíduos aos mecanismos de resolução de conflitos 

e pacitlcação social. 

Com efeito, diversos estudos demonstram ser maior o desconhecimento sobre o 

conteúdo de direitos e deveres de parte de populações quanto mais baixo seja o extrato social 

a que pertencem, o que acarreta o maior o distanciamento desses indivíduos do sistema de 
, , 40 
JUStiÇa , 

A desinformação que acompanha os indivíduos de extratos sociais mais baixos da 

sociedade origina uma legião de pessoas que não conhecem seus direitos e não sabem como 

utilizar o sistema de justiça, situação que Mauro Cappelletti denomina de "pobreza 

, 'd' ,41 JUri tca , 

36 Cf. Boaventura de Sousa Santos, Introdução .. , p. 46. 
37 Cf. Ojui= ... , p. 61. 
38 Cf. Fábio Costa Soares, Acesso ... , p. 69 e ss. 
39 Cf. Boaventura de Sousa Santos, Introdução ... , p. 47. 
4° Cf. Boaventura de Sousa Santos, Os Tribunais ... , p. 487-488. 
41 Cf. Conferência profi!rida no Plenário da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. 
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Como adverte o doutrinador, "os pobres não conhecem seus direitos e assim não 

dispõem de informação suficiente para saber o que podem fazer para se protegerem, para 

obterem os benefícios que o direito substancial poderia lhes garantir"42 

O acesso dificultado à cultura e a uma segurança social mínima ongma uma 

população que sequer sabe que tem direitos, nominada por Boaventura de Sousa Santos de 

"sociedade civil da rua" ou "sociedade civil incivil"43
, 

O sociólogo ainda pontua que mesmo com informações básicas sobre seus 

direitos, as populações pertencentes a baixos extratos sociais ainda demonstram índices 

pequenos de procura pelo sistema de justiça, o que se explica em razão da descontlança que 

nutrem pelo sistema, do temor por represálias, de não conhecerem advogados e serviços de 

assistência jurídica, da distância geográfica dos serviços ofertados de suas residências, entre 

outros fatores 44
, 

Igualmente, circunstâncias como a distância do linguajar, a imponência dos 

prédios, as formalidades dos processos e a diferença da posição social dos trabalhadores 

desestimulam os hipossuficientes de procurarem o sistema dejustiça45
, 

1.5.3 Obstáculos de natureza legal 

Mesmo que as dificuldades de ordem econômica, social e cultural seJam 

ultrapassadas, o acesso à justiça ainda encontra óbices de ordem legal, também responsáveis 

por entraves à utilização do sistema de justiça e pela morosidade na tramitação dos processos 

perante o Poder Judiciário, 

O excessivo formalismo dos processos judiciais e a grande variedade das vias de 

impugnação 46 às decisões proferidas em seu curso, são algumas das causas da excessiva 

morosidade47 verificada na resolução dos conflitos entregues ao Judiciário, 

42 Ibidem. 
43 Cf. Direito e democracia ... , p. 169. Segundo o doutrinador são "vastas populações dos países do Terceiro 
Mundo e o cada vez maior número de grupos sociais vulneráveis que, nos países centrais, são conhecidos como 
o Terceiro Mundo Interior. Estas populações são as mais duramente afectadas pelos danos sistemáticos 
produzidos pelo capitalismo global. Estão a ser excluídas do contracto social e nem o Estado de direito nem o 
sistema judicial estão disponíveis para elas, excepto para convertê-las em vítimas da ação coerciva e repressiva 
do Estado," Ibidem, 
44 Cf. Boaventura de Sousa Santos, Os Tribunais ... , p. 487-488. 
'
15 Cf. Jasson Ayres Torres, O acesso àjusNça ... , p. 73-74 e 164. 
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Essa morosidade se apresenta como limitação do acesso ao Poder Judiciário, 

porquanto serve de desestímulo a um grande contingente de pessoas que, pelos mais variados 

motivos, deixa de apresentar suas pretensões em razão da impossibilidade de aguardar a 

decisão a ser proferida ao final. 

Para Jasson Ayres Torres, 

Uma justiça tardia gera problemas insanáveis, atingindo o âmago da pessoa. 
Por isso as afinnativas de que não ter acesso ao Poder Judiciário ou tê-lo e 
não conseguir obter com a presteza desejada a reposição do direito no seu 
devido lugar e no tempo exigido, representa a própria negação da justiça.[ ... ] 
É compreensível o fato de muitas pessoas não recorrerem ao Judiciário, pois 
se toma algo dispendioso, e nem todos têm condições econômico-financeiras 
para contratar um advogado e suportar o custo de uma demanda48

• 

Examinando as circunstâncias que envolvem as invasões urbanas no Brasil, 

Joaquim Falcão aponta a crise de legitimidade do Direito e do Estado, destacando que nesses 

casos o Poder Judiciário é havido não como o local em que se pode obter a solução do 

conflito, mas, ao reverso, o lugar "onde se obtêm não decisões"49
• 

Complementa, a seguir: "O risco de ir ao Judiciário é menos o risco de ter uma 

decisão contrária, mas aceitável, do que uma não-decisão e legalizar uma decisão de fato 

inaceitável"50 

O doutrinador também adverte que a morosidade da jurisdição "acaba por 

favorecer outras opções de resolução de conflitos fora do estado de direito, tais como a 

violência econômica e social, que têm grande impacto desestabilizador do regime 

constitucional"51
• 

Não é demais se apontar, por fim, que os hipossuficientes são os que mais sofrem 

com as consequências da longa tramitação dos processos. 

46 Para J. E. Carreira Alvim, ''Outro grande obstáculo ao funcionamento da máquina judiciária é o elevado 
número de recursos- oito (8) nos termos do ati. 496, sem contar a remessa de oficio, os embargos de declaração 
dobrados (a sentença e o acórdão), o agravo também dobrado (retido e de instrumento), e os recursos regimentais 
como os agravos regimentais, o que eleva esse número para onze ( 11 ), afora o mandado de segurança que é 
fi-eqüentemente manejado como sucedâneo recursal, com o que teríamos uma dúzia (12) de recursos. É preciso 
convir que nenhum ordenamento jurídico agüenta semelhante carga recursal, e nem há tribunal que dê conta 
dela. Não tenho conhecimento de país que adote modelo semelhante, o que é justificável, pois enquanto os 
outros confiam nos seus juízes de primeiro grau, e partem da presunção de que as sentenças são corretas, e só 
excepcionalmente erradas ou injustas, no Brasil, pmiimos do extremo oposto, supondo que as sentenças são, no 
geral, erradas ou injustas, e só excepcionalmente corretas." Cf. Alternativas ... , p. 128. 
47 De acordo com José Renato Nalini, "O Judiciário padece mais por tàlta de eficiência do que por falta de 
seriedade. É por isso que temas como controle externo não apaixonam a comunidade. Esta reclama da 
morosidade da justiça. Uma justiça que, se vier a ser mais pronta e inteligível, gozará do apreço devotado pela 
comunidade àqueles que a servem adequadamente" Cf. Ojuiz ... , p. 166. 
48 Cf. O acesso ... , p. 48-50. 
49 Cf. Justiça Social ... , p. 116. 
50 Ibidem. 
51 Cf. Joaquim Falcão, Marcelo Lennertz e Tânia Abrão Rangel. O controle .. , p. 107. 
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Com efeito, como advertem Mauro Cappelletti e Bryant Garth 

Os efeitos dessa delonga, especialmente se considerados os índices de 
inflação, podem ser devastadores. Ela aumenta os custos para as partes e 
pressiona os economicamente fracos a abandonar suas causas, ou a aceitar 
acordos por valores muito inferiores àqueles a que teriam direito. A 
Convenção Européia para Proteção dos Direitos Humanos e Liberdades 
Fundamentais reconhece explicitamente, no artigo 6. 0

, parágrafo 1. 0
, que a 

Justiça que não cumpre suas funções dentro de "um prazo razoável" é, para 
muitas pessoas, uma Justiça inacessível 52

. 

Outrossim, a equiparação do acesso à justiça ao acesso ao Poder Judiciário e a 

escassez de disposições legais que estimulem ou induzam a utilização de mecanismos 

alternativos de resolu1:ão de conflitos nalgumas situações constituem, igualmente, barreiras à 

democratização do acesso à justiça. 

Ui A necessidade de ampliação do acesso à justiça 

A realização do direito fundamental de acesso à justiça depende da superação dos 

óbices já relacionados e para tanto se faz imperativa a ampliação do acesso ao sistema de 

justiça. 

A necessidade de ampliação no acesso à justiça decorre da urgência de se garantir 

aos indivíduos igualdade material no acesso ao sistema de justiça, circunstância destacada 

com acuidade por Mauro Cappelletti ao referir que "entre os problemas mais importantes, que 

exigem solução, em todos os países, está o problema da efetividade, da igualdade de todos 

perante o direito e a justiça"53
• 

Complementa, a seguir, o doutrinador: "O movimento para acesso à justiça é um 

movimento para a efetividade dos direitos sociais, ou seja, para a efetividade da igualdade"54
• 

Ao examinar o fenômeno da litigiosidade, Boaventura de Sousa Santos esclarece 

haver impmiante diferença entre a procura potencial e a procura efetiva por justiça, 

dependendo esta da possibilidade de os indivíduos perceberem a ocorrência de lesão a um 

direito, o que somente ocorre quando têm acesso à informação 55
. 

52 Cf. Acesso ... , p. 20-21. 
53 Cf. Conferência proferida no Plenário da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. 
54 Ibidem. 
55 Cf. Os Tribunais ... , p. 44 e ss. 
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Dessa forma, não se pode afirmar haja relação direta e absoluta entre litigiosidade 

e lesão a direitos, pois a percepção da lesão ao direito constitui fator fundamental e 

determinante à procura pelo sistema de justiça 56 

O pesquisador também assevera ser menor a percepção da lesão aos direitos e a 

possibilidade de se transformar a lesão a um direito em um litígio na medida em que aumenta 

a vulnerabilidade dos indivíduos: "As pessoas expõem-se a danos e são injustamente lesadas 

em muito mais situações do que aquelas de que têm consciência"57 

Destarte, a ampliação do acesso à justiça reclama, à partida, medidas de 

informação para possibilitar a percepção da lesão ao direito de parte das comunidades mais 

vulneráveis. 

Somente com a percepção da lesão pode nascer um litígio, o que ocorre quando a 

reclamação da lesão não é atendida e o lesado resolve reagir; neste exato momento insere-se 

o estudo dos meios alternativos de resolução de conflitos como torma de ampliação do acesso 

à justiça. 

Com efeito, estudos apontam que os mecamsmos de resolução de conflitos 

tornam-se menos acessíveis à medida em que se apresentam mais formais e oficiais e que os 

indivíduos preferem instrumentos de resolução de conflitos mais informais, de raiz 

comunitária, mais próximos de si cultural e geograticamente58
, como são, de regra, 

mecanismos alternativos de resolução de conflitos, tais como a conciliação, a mediação e a 

arbitragem. 

A esse propósito, João Pedroso registra a necessidade de um sistema de justiça 

mms próximo do cidadão e a urgência de se proceder à adaptação do acesso à justiça às 

pessoas e conflitos que se encontram excluídos dos tribunais59
• 

Há de se pontuar, outrossim, que o congestionamento dos tribunais também 

reclama revisão no acesso à justiça, porquanto denota a existência de um acesso muito 

tàcilitado para poucos e bastante obstaculizado para muitos. 

De fato, pesquisa coordenada por Maria Tereza Sadek a esse respeito detectou 

que o sistema judicial brasileiro estimula um paradoxo: "demandas de menos e demandas de 

mais~'60. 

56 Ibidem. 
57 ibidem, p. 45. 
58 Ibidem, p. 47. 
59 Cf A justiça ... p. 264. 
6° Cf. Poder Judiciário: perspectivas . . , p 12. 
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Segundo a pesquisadora, "de um lado, expressivos setores da população acham-se 

marginalizados dos serviços judiciais, utilizando-se, cada vez mais, da justiça paralela, 

governada pela lei do mais forte, certamente muito menos justa e com altíssima 

potencialidade de desfazer todo o tecido social. De outro, há os que usufruem em excesso da 

justiça oficial, gozando das vantagens de uma máquina lenta, atravancada e burocratizada"61
. 

Importante anotar-se, nessa seara, que a estratégia de se enfrentar o aumento da 

demanda do Poder Judiciário com o aumento de sua estrutura- exatamente o foco da política 

atual de administração judiciária - terá unicamente o efeito de retroalimentar a "cultura 

judiciarista" experimentada pelo Brasil na atualidade. 

Mancuso: 

A esse respeito, importantes as reflexões apresentadas por Rodolfo de Camargo 

Embora hoje se vá gradualmente reconhecendo o anacronismo de qualquer 
ideia de "monopólio estatal" na distribuição da justiça, não há negar que 
ainda assim a cultura demandista ou judiciarista ainda grassa entre nós, 
fazendo com que o serviço judiciário estatal seja ainda muito procurado, 
num crescente e incessante aumento da demanda, a que se tem tentado 
(equivocadamente) responder com o crescimento desmensurado do 
Judiciário, tudo ao final resultando na oferta de uma justiça de massa, prenhe 
de carências e deficiências diversas. [ ... ) Num contexto que tem num pólo o 
estímulo à judicialização dos conflitos, e, noutro, a desinformação quanto às 
outras possibilidades de resolvê-los, não é de estranhar a fonnação de 
imensa sobrecarga de processos judiciais, a evidenciar o claro equívoco da 
política que aposta no crescimento fisico do Judiciário, descurando que o 
aumento da oferta acaba por retroalimentar a demanda, criando, adernais, 
uma expectativa que o Estado não consegue atender62

• 

A seletividade dos tribunais63
, ocupados de litigantes habituais e de litígios de 

baixa intensidade e sua pouca capacidade de resolver, em tempo razoável, litígios ocasionais e 

os pleitos da cidadania, também impõem a ampliação do acesso à justiça aos indivíduos que 

não encontram possibilidade de utilizar o sistema de justiça64
. 

Firmada, assim, a necessidade de ampliação do acesso à justiça, examinar-se-á 

nos próximos tópicos deste estudo a possibilidade de utilização dos meios alternativos de 

resolução de conflitos com este fim. 

61 Ibidem. 
62 Cf. A resolução ... , p. 10 e 22. 
63 Sobre a necessidade de se democratizar o funcionamento do Poder Judiciário e também reclamando que os 
tribunais cumpram seu papel social, as reflexões de João Paulo Dias, in O "admirável" mundo ... , p. 42 e ss. 
64 Cf. Mauricio García Vi !legas e César Rodríguez, Justiça em sociedades ... , p. 177 e ss. 
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1.7 A nova demanda por acesso à justiça 

Ao lado dos fatores declinados a fundamentar a necessidade de ampliação do 

acesso à justiça, a nova demanda por justiça também impõe uma reformulação no sistema de 

distribuição de justiça65
, 

Efetivamente, maugurou-se no pós-guerra um movimento de consagração de 

novos direitos econômicos, sociais e culturais, individuais e coletivos, colocando-se o acesso 

à justiça na condição de "direito charneira", direito cuja denegação acarretaria a de todos os 

demais66 

O desmantelamento do Estado social, igualmente, originou a demanda por direitos 

sociais perante o sistema de justiça, especialmente no que se refere aos direitos à previdência, 

' 'd ' d - 67 a sau e e a e ucaçao , 

Igualmente, o estabelecimento de sociedades fulcradas no Direito e a garantia de 

liberdades públicas e de direitos fundamentais aos indivíduos provocaram a expansão dos 

sistemas jurídicos e a consequente afluência ao sistema de justiça68
, gerando a necessidade de 

um sistema judicial eficiente, eficaz, justo, independente e o consequente protagonismo do 

Judiciário69
, 

Ainda a gerar incremento e modificações na procura pelo sistema de justiça, estão 

as transformações econômicas, políticas, jurídicas, sociais e culturais experimentadas pelas 

civilizações nas últimas décadas, assim como a judicialização da vida política e o 

desenvolvimento econômico dos Estados70
, 

Não bastasse, a massificação da econom1a, dos negócios, da informação e, 

consequentemente, das relações sociais, origina novos conflitos que confluem, da mesma 

~ ' d ' ' 71 1orma, no s1stema e JUstiça , 

Da mesma forma, o novo papel dos movimentos sociais e sua tendência para a 

busca da concretização de direitos com a utilização do sistema de justiça também faz 

imperiosa e urgente uma revisão nas formas de acesso ao sistema dejustiça72
, 

65 Sobre as dificuldades para a realização de mudanças no sistema de justiça alemão, nomeadamente no Poder 
Judiciário, as reflexões de Wolfgang Hoffmann-Riem, in Reformar y aprender a reformar ... , p. 89 e ss. 
66 Cf. Boaventura de Sousa Santos, Os Tribunais ... , p. 486. 
67 Cf. Boaventura de Sousa Santos, Para uma revolução ... , p. 17. 
68 Cf. Javier Tajadura T~jada, Reflexiones ... , p. 177 e ss. 
69 Cf. Boaventura de Sousa Santos, Pm·a uma revolução .. , p. 15. 
7° Cf. Javier Tajadura T ejada, Rejlexiones ... , p. 177 e ss. 
71 Cf Mauro Cappelletti, Juí=eL., p, 22-23. 
n Cf. Boaventura de Sousa Santos, Para uma revolução ", p. 30-31. 
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Assim, essa nova, crescente e extraordinária procura dos povos pelo sistema de 

justiça faz com que se revisem as formas de acesso, o que depende, necessariamente, do 

incremento dos meios alternativos de resolução de conflitos, 

1.8 O novo couceito de acesso à justiça 

A necessidade de superação dos obstáculos ao acesso à justiça e as profundas 

transformações experimentadas pela demanda por justiça nas últimas décadas são algumas 

das circunstâncias que impõem a revisão no conceito de acesso àjustiça, 

Isso porque a clássica concepção de acesso à justiça - que o resumia à 

possibilidade de recurso aos tribunais para a dedução de uma pretensão - precisa, agora, 

adequar-se à nova demanda por justiça e possibilitar o acesso aos indivíduos que se 

encontram impedidos de utilizar o sistema de justiça em razão de variados fatores, 

A esse propósito, Mauro Cappelletti preconiza que o movimento de acesso à 

justiça deve "analisar e procurar os caminhos para superar as dificuldades ou obstáculos que 

fazem inacessíveis para tanta gente as liberdades civis e políticas" 73
, 

Paula Costa e Silva proclama que o acesso ao direito "deixou de ser um direito de 

acesso ao Direito através do direito de acesso aos tribunais para ser um direito de acesso ao 

Direito, de preferência sem contacto ou sem passagem pelos tribunais"74
, 

Noutras palavras, o direito de acesso à justiça não mais pode ser considerado 

como algo idêntico ao direito de acesso aos tribunais, devendo o exercício legítimo deste 

último ser antecedido por uma série de filtros 75
, 

Em uma nova concepção de acesso à justiça o Estado compromete-se a resolver 

conflitos por meio de diversos sistemas de resolução de conl1itos e não exclusivamente pela 

via do Poder Judiciário76
, 

A esse respeito, de acordo com Kazuo Watanabe, 

Quando se trata de solução adequada dos confiitos de interesses, insisto em 
que o preceito constitucional que assegura o acesso à Justiça traz 
implicitamente o princípio da adequação; não se assegura apenas o acesso à 
Justiça, mas se assegura o acesso para obter uma solução adequada aos 

73 Cf. Os métodos alternativos ... , p. 83. 
74 Cf. A novajGce dajustiça ... , p. 19. 
75 Ibidem, p, 21, 
76 ibidem, p, 26, 
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conflitos, solução tempestiva, que esteja bem adequada ao tipo de contlito 
que está sendo levado ao Judiciário77

. 

No mesmo sentido, Eduardo Silva da Silva preceitua que o acesso ao Judiciário é 

com certeza a via privilegiada para que se tenha acesso à justiça, "mas está longe de ser a 

exclusiva", porquanto em uma "sociedade de natureza plural, múltiplos também são os 

mecanismos que são postos para resolução dos conflitos havidos no tecido socia1"78 

Nas palavras do doutrinador, 

A acepção hoje amplamente aceita de que o processo é instrumento de 
realização do direito material nos leva à necessária ponderação de que 
também plural deva ser o sistema de solução de controvérsias. Seria assim 
possível falar em tutelas jurídicas diferenciadas ou em que, para tutelar 
direitos substancialmente diversos, deva o processo amoldar-se aos inúmeros 
tipos de demandas existentes no tecido social. As crises, conflitos, litígios e 
controvérsias que acontecem na sociedade não são todas idênticas e 
uniformes, não sendo possível que exista um único método de resolver a 
tantos e tão diversos dramas que antes de serem jurídicos foram (e 
continuam sendo) sociais 79

, 

O acesso ao direito e à justiça corresponde, então, à garantia da efetividade dos 

direitos individuais e coletivos, devendo ser entendido como a possibilidade de acesso à 

entidade que os indivíduos considerarem a mais legítima e a mais adequada para solucionar 

seu conflito e proteger os seus direitos80 

Dessa forma, garantir o acesso à justiça é assegurar que os cidadãos conheçam os 

seus direitos, que não se resignem quando estes são lesados e que tenham condições de vencer 

os custos de oportunidade e as barreiras econômicas para aceder livremente à entidade que 

consideram mais adequada para a resolução do litígio - seja uma terceira parte da 

comunidade, uma instância formal não judicial ou os tribunais judiciais81
• 

Impende registrar-se, nesse passo, que a valorização dos mecanismos alternativos 

de resolução de conflitos poderá viabilizar a construção de uma justiça de consenso, 

constituindo uma linha divisória na afirmação do mais amplo acesso à Justiça82
• 

Ademais, vale a anotação de que a nova concepção de Estado - liberal - não 

apenas aceita, mas também reclama o desenvolvimento de um sistema de resolução de 

77 Cf. Modo/idade ... , p. 56. 
78 Cf. Meios alternativos ... , p. 166 e 171. 
79 Ibidem, p. 172. 
8° Cf. Catarina Frade, A resoluçlio ... , p. 126-127. 
81 Cf. João Pedroso, Catarina Rincão e João Paulo Dias. E a justiça ... , p. 79. 
82 Cf. Jasson Ayres Torres, O acesso ... , p. 132, 136 e 158. 
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conflitos por meio de base autônoma, substituindo-se ao modelo de Estado autoritário que 

- d . . 'lk f: d I tl' 83 84 nao a m1lla comparti "ar atare a e reso ver con !tos . 

Em resumo, a construção de uma nova concepção de acesso à justiça pode ser 

sistematizada a partir das seguintes premissas: a) busca da igualdade material no acesso à 

justiça; h) acesso à justiça como acesso ao direito e a mecanismos alternativos de resolução 

conflitos; c) utilização do Poder Judiciário para a resolução de conflitos como ultima ratio e 

d) desburocratização e democratização do acesso aos tribunais. 

Analisemo-las, pois. 

a) Busca da igualdade material no acesso à justiça 

A possibilidade de as populações utilizarem o sistema de justiça depende, à 

partida, do conhecimento das pessoas sobre o teor de seus direitos e deveres e, igualmente, da 

intimidade que tenham com os mecanismos de resolução de conflitos que se encontram à sua 

disposição. 

Essas informações devem integrar o sistema educacional dos Estados e também 

podem ser disseminadas por intermédio da criação e do fortalecimento de serviços de 

informação e de assistência jurídica disponibilizados aos indivíduos para a defesa de seus 

direitos. 

Para tanto, o Estado e a sociedade civil, em ações autônomas ou com o 

estabelecimento de parcerias, podem realizar essa atividade educativa, v.g., por meio de 

oficinas de informação jurídica nos bairros85
, da criação promotoras legais populares, de 

assessonas jurídicas universitárias, da capacitação de líderes comunitários, do 

desenvolvimento da advocacia popular e de centros de justiça comunitária86 

Urge, a tanto, na lição de Rodolfo Camargo Mancuso, "a adoção de ações 

afirmativas capazes de alterar, inclusive o direito substantivo, por modo a reduzir 

efetivamente as desigualdades; por outro lado, impende que a população seja devidamente 

83 Cf Paula Costa e Silva, A nova face dajustiça ... , p. 38~39. 
84 Importa ressaltar, outrossim, que a valorização dos meios alternativos de resolução do conflitos não tem o 
condão de significar alguma espécie de "privatização do Poder Judiciário". Ao contrário, ocasiona a ampliação 
do acesso à justiça e o aumento da capacidade de promoção da pacificação social pelo sistema de justiça. Cf. 
Eduardo Silva da Silva, Meios alternativos ... , p. 185. 
Rs Cf. Roberto O. Berizonce, Algunos obstáculos ... , p. 62. 
86 Cf. Boaventura de Sousa Santos, Para uma revoluçtio ... , p. 45 e ss. 
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informada sobre os seus direitos, sobretudo aqueles concernentes ao chamado mínimo 

. . I [ ]"s1 extstencta . . . . 

O incentivo à defesa coletiva de direitos também se afigura como poderoso 

instrumento de inclusão e da consequente consecução da igualdade material no acesso à 

justiça, o que se pode realizar com recurso à advocacia social, à atividade dos sindicatos e 

associações e ao incremento da ação dos movimentos sociais88
. 

b) Acesso à justiça como acesso ao direito e a mecanismos alternativos de 

resolução cont1itos 

Para além das ações que pretendem assegurar a igualdade material no acesso à 

justiça, a reconstrução deste conceito também exige que se considerem os mecanismos 

alternativos de resolução conflitos integrantes do sistema de distribuição de justiça e de 

acesso ao direito. 

O novo modelo de acesso à justiça deve, então, valorizar e fomentar a utilização 

de meios alternativos de resolução de conflitos, comunitários e/ou estatais, tais como a 

conciliação, a mediação e a arbitragem. 

Na lição de Li lia Maia de Morais Sales e de Cilana de Morais Soares Rabelo, 

Nesse contexto é impm1ante desapegar-se da visão de que só é possível a 
resolução de um conflito por um caminho exclusivo ou quando houver 
intervenção estatal e passar a construir a ideia de que um sistema de 
resolução de conflitos é eficiente quando conta com instituições e 
procedimentos que procuram prevenir e resolver controvérsias a partir das 
necessidades e dos interesses das partes. [ ... ] Esses mecanismos possíveis, 
entre os quais citam-se a negociação, a conciliação, a mediação e a 
arbitragem, colocam-se ao lado da tradicional jurisdição como uma opção 
que visa vincular o tipo de conflito ao meio de solução apropriado, 
apresentando-se também como mecanismos de inclusão social, na medida 
em que as partes se tornam corresponsáveis pela construção de uma 
resolução mais adequada para suas contendas, e, ainda, de pacificação social, 
já que um dos objetivos dos mesmos é que as partes aprendam a administrar 
seus conflitos por meio do diálogo89

• 

87 Cf. A resolução ... , p. 26. 
88 C f. Madalena Duarte, O acesso dos movirnentos sociais . . , p. 33 e ss. 
89 Cf. Meios consensuais ... , p. 75-76. 
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Essa atividade pode se efetivar com a criação de Centros de Cidadania e de Justiça 

e com a fonnação de agentes comunitálios de pacificação social, ou seja, com a criação de 

uma cultura de justiça de proximidade. 

Sublinhe-se, de igual modo, que essa nova concepção de acesso à justiça implica 

sua ampliação na medida em que os meios alternativos de resolução de conflitos apresentam

se mais próximos, simples e desburocratizados, permitindo, assim, a aproximação do sistema 

de justiça daqueles que, não contemplados pelo sistema tradicional, não chegariam ao sistema 

de resolução de conflitos90 

Outrossim, os métodos alternativos de resolução de conflitos, nomeadamente a 

mediação, propiciam a inclusão social, estimulam a cidadania, a valorização das lideranças 

locais- na mediação comunitária, por exemplo- e a democratização do acesso à justiça, seja 

porque o amplia, seja porquanto permite à própria coletividade que realize a justiça, gerando 

um fenômeno de emancipação individual e coletiva da cornunidade91 . 

Nessa nova concepção de acesso à justiça encontra espaço a contemplação da 

justiça coexistencial, aquela realizada pelos próprios indivíduos envolvidos na controvérsia e 

voltada precipuamente à preservação dos relacionamentos em jogo92 

c) Utilização do Poder Judiciário para a resolução de conflitos como ultima ratio 

Consequência pnme1ra da valorização e da proeminência dos métodos 

alternativos de resolução de litígios, a reserva da jurisdição a mecanismo de retaguarda na 

resolução de conflitos tem sido recomendada pela moderna doutrina do acesso à justiça. 

Nesse sentido, após pontuar a capacidade dos meios alternativos de resolução de 

conflitos de promover a ampliação do acesso à justiça, adverte Robe1to Berizonce que "el 

desemboque jurisdiccional deve pasar a erigirse en la ultima via"93
. 

9° Cf. João Pedroso, A justiça ... , p. 286. 
91 Cf. Márcia Terezinha Gomes Amaral, O Direito ... , p. 112-113. 
92 Cf. Eduardo Silva da Silva, Meios alternativos ... , p. 176. A seguir, o doutrinador explica o que se deve 
entender por justiça coexistencial: "O princípio matriz da justiça coexistencial é o da primazia do relacionamento 
entre os envolvidos para o qual todos os esforços se voltarão à sua preservação. Neste sentido, em seu 
processamento, ela não se volta a uma reconstituição do passado mas a uma projeção para o futuro, afastando as 
situações que se tornaram controversas. Seu principal campo de aplicação ocorre nos casos em que o conflito 
não passa de um episódio no contexto de uma relação complexa e permanente; aí a justiça conciliatória, ou -
conforme se lhe poderia chamar - a justiça "reparadora" tem a possibilidade de preservar a relação, tratando o 
episódio litigioso antes como perturbação temporária do que como ruptura definitiva daquela [ ... ]" Ibidem~ p. 
177. 
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Na mesma trilha, Boaventura de Sousa Santos destaca que deve se desenvolver a 

percepção de que os tribunais não podem resolver todos os litígios, devendo-se encontrar 

outros mecanismos para absorver a demanda por justiça, caminhos que devem passar pela 

informatização e desjudicialização de certos litígios e pelo desenvolvimento das atividades de 

conciliação e mediação94 

Revelando inescondível otimismo com essa nova configuração do sistema de 

acesso à justiça lastreado na priorização dos meios alternativos de resolução de conflitos, 

Paula Costa e Silva apregoa que "com o tempo, todos verão que, afinal, estes sistemas 

funcionam de modo tão eficaz que difícil será convencer as pessoas a recorrerem aos 

tribunais~~95 . 

Também o ganho de eficiência na gestão dos recursos públicos recomenda esse 

tratamento aos conflitos, na medida em que a composição extrajudicial de lides de menor 

complexidade reservará o recurso à justiça tradicional, mais custosa, a um número menor de 

. I 96 causas, mms comp exas . 

O incentivo à utilização desses meios alternativos à jurisdição pode efetivar-se por 

intermédio do desestímulo ao acesso direto aos tribunais, o que pode se realizar quer pelo 

incentivo à utilização facultativa desses meios, quer pela adoção de regulações onde sua 

utilização seja obrigatória ou induzida97
. 

A regulação dos custos do acesso à jurisdição - com medidas como o aumento 

dos valores a serem pagos pelos litigantes habituais - também pode colaborar para o 

desestímulo do acesso direto aos tribunais a certos tipos de litigantes e de litígios. 

Ainda contribuindo para a colocação do sistema judiciário em posição de 

retaguarda no sistema de justiça, encontram-se providências como a desjudicialização de 

alguns procedimentos como ocorreu, v.g., em Portugal, com as execuções, e no Brasil com as 

partilhas, separações e divórcios consensuais. 

A esse respeito, Rodolfo de Camargo Mancuso preconiza: 

Por essa nova perspectiva, alvitrada ao longo do trabalho ora apresentado, 
restariam para o Judiciário, em registro residual (o last resort, referido na 
experiência norte-americana), as controvérsias que, em razão de fàtores 
tecnicamente consistentes (complexidade da matéria, peculiaridade das 
partes, inviabilidade de solução por outras formas ou esgotamento delas, 
ações ditas necessárias), efetivamente exijam passagem judiciária". 

93 Cf. Algunos obstáculos ... , p. 64. 
94 Cf. A justiça em Portugal ... , p. 86. 
95 Cf. A nova face da justiça ... , p. 46. 
96 Cf. Eugênio Fachini Neto, A outra justiça ... , p. 87. 
97 Estes conceitos serão desenvolvidos no próximo capítulo deste estudo. 
98 C f. A resolução ... , p. 17. 
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d) Desburocratização e democratização do acesso aos tribunais 

A construção do novo conceito de acesso à justiça exrge, igualmente, a 

desburocratização e a democratização do acesso aos tribunais, o que se pode alcançar com 

medidas como o incremento dos juizados especiais, seja por meio da ampliação de sua 

competência, seja com o aumento e a descentralização de sua rede de atendimento. 

Essa necessidade começa a ser observada pelo Poder Judiciário brasileiro, 

conforme aponta .Joaquim Falcão ao comentar pesquisa realizada sobre a percepção da 

sociedade relativamente ao sistema de justiça brasileiro: 

A pesquisa mostra que 80% dos brasileiros acreditam que vale a pena 
procurar a Justiça. Mostra também que um em cada cinco brasileiros, no 
período de fevereiro de 2008 a fevereiro de 2009, usou os serviços da Justiça 
como autor ou réu. Ou seja, independentemente da crítica ao desempenho da 
instituição, que é muito precisa e de todos os grupos da amostra, o brasileiro 
tem a justiça como gênero de primeira necessidade, matéria prima 
indispensável ao cimento social. [ ... ] No entanto, parece claro que o 
brasileiro entende que existem outros meios, provavelmente até mais 
eficazes do que o Poder Judiciário, para garantir seus direitos. O modelo de 
judicialização dos conflitos, até a década de noventa, assentava-se no 
monopólio do Judiciário como único órgão legítimo para resolver os 
conflitos sociais. Este monopólio não mais se sustenta enquanto tal, pois o 
quotidiano do Judiciário é moldado pelo desequilíbrio estrutural entre o 
excesso de demandas e a oferta de sentenças. Na verdade, o modelo de 
judicialização se confundiu com o modelo de adjudicação. Dependeu menos 
do monopólio do Judiciário como instituição e mais do monopólio do 
Judiciário como adjudicação. Aqui, talvez, resida a grande mudança. Nos 
últimos anos, pouco a pouco - mas consistentemente - o .I udiciário tem 
trazido para si a tarefa de conciliar e mediar. Com esta mudança estratégica o 
Judiciário se abre como sistema, aumenta sua complexidade operacional, se 
amplia e se sintoniza com a sociedade99

. 

Com esse mesmo objetivo, por exemplo, a Argentina instalou regime de justiça 

vicinal para o julgamento de causas pequenas, sem custos ou recursos e com a presença 

facultativa de advogado 100 

A redução ou a eliminação dos custos para as causas de valor reduzido também 

pode contribuir para a democratização do acesso à justiça 101
• 

')
9 Cf. O Judiciário ... , p. 5. 

10° Cf. Robetio O. Berizonce, Algunos obstáculos ... , p. 62 e ss. 
101 Ibidem, p. 65. 
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1.9 Dimensões do direito fundamental de acesso à justiça 

Como já se pode assentar, o novo conceito de acesso à justiça impõe a atuação 

positiva do poder público e da sociedade para a ofetta de um sistema eficaz de resolução de 

conflitos à população. 

Essa nova concepção do sistema de justiça desperta a percepção da existência de 

dimensões outras relativamente a esse direito para além de sua tradicional caracterização 

como direito de defesa. 

Com efeito, o direito fundamental de acesso à justiça afigura-se como um direito 

I . t 102 d d' • . d d . comp exo ou mts o , apresentan o tmensoes negattva - everes e respeJtar e proteger - e 

positiva- obrigação de cumprir. 

Apresenta-se, assim, tanto como direito de defesa - dos particulares contra atos dos 

poderes públicos e de particulares -quanto como direito a prestações positivas do Estado

evitar denegação de justiça por insuficiência de recursos, criar órgãos judiciários e processos 

adequados103
, por exemplo104 

Da mesma forma, para Javier Tajadura Tejada a evolução do conceito de acesso à 

justiça requer que a prestação de justiça seja encarada como um serviço público 

disponibilizado aos indivíduos 105
• 

Enfim, o novo conceito de acesso à justiça coloca em evidência a dimensão 

positiva dos direitos fundamentais como direitos a prestações, tais como a obrigação de o 

Estado disponibilizar recursos e organizar procedimentos 106
, organizar serviço de assistência 

jurídica aos necessitados, bem como um sistema amplo de resolução alternativa de litígios e, 

por fim, a tutela jurisdicional por intermédio dos tribunais, obrigações que se submetem ao 

regime próprio do direito prestacional 107 

101 Cf. José de Melo Alexandrino, A Estruturação do Sistema ... , p. 234-235. 
103 Cf. José de Melo Alexandrino, Direitos Fundamentais ... , p. 81. 
104 Nesse mesmo sentido, apontando o acesso à justiça como direito de liberdade e direito a prestações, Placido 
Fernández-Viagas Bartolomé, E/ derecho ... , p. 20-21. 
105 Cf. Rejlexiones ... , p. 185 e ss. 
106 Nesse particular, interessantes as observações de Luis M. Ponce de León Armenta sobre a necessidade de se 
proceder à qualificação dos juízes para a administração do sistema de justiça. Cf. Alternativas para mejorar .. , p. 
65 e ss. 
107 Cf. Ronnie Preuss Dua1ie, Garantia de acesso ... , p. 114, 135 e 142. 



2 OS MEIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

2.1 Generalidades 

Meios alternativos de resolução de conflitos - MARC - é a denominação mais 

utilizada no tratamento dos mecanismos que permitem a obtenção da resolução de um contlito 

à margem da via jurisdiciona1 108
, expressão que decorre da tradução do termo mais recorrente 

na doutrina internacional para seu tratamento: ADR- Alternative Di.spute Resolution109 

A origem desses mecanismos remonta ao início da civilização, antes mesmo do 

surgimento do Estado, quando os cont1itos existentes entre as pessoas eram resolvidos 

instintivamente, ou seja, a parte interessada em satisfazer seu direito buscava sua satisfação 

através do uso da força, impondo sua vontade ao outro - era a chamada autodefesa ou 

autotutela, "a busca da justiça pelas próprias mãos" 110
• 

Com o surgimento do Estado, desenvolvem-se meios de autocomposição de 

conflitos, onde os titulares do poder de decidir o conflito são as próprias partes: são exemplos 

desses mecanismos a desistência (renúncia a direito), a submissão (reconhecimento jurídico 

do pedido), a transação, etc 111 112
. 

Esta autonomia pode, também, ser alcançada com a participação de terceiros, o 

que ocorre nas figuras da mediação e da conciliação, quando as partes chegam a um acordo 

'l' d . 113 com o auxt to e uma tercetra pessoa . 

108 Eduardo Silva da Silva, enquadrando os meios alternativos de resolução de conflitos como forma de 
ampliação e integrantes do acesso à justiça, propõe denominação diferente a essas ferramentas: "meios 
alternativos de acesso à justiça". Cf. Meios Alternativos ... , p. 163. 
109 Esta é a expressão norte-americana para denominação desses mecanismos. Na Argentina e nos demais países 
da América Latina costuma-se traduzir a expressão para RAD - Resoluciones Alternativas de Disputas; na 
França se fala em MARC- Modes Alternat{fs de Reg/ement des Conjlits. Cf. Petrônio Calmon, Fundamentos 
p. 85. 
11° Cf. José Luis Bolzan de Morais, Mediação ... , p. 117. 
111 Ibidem. 
112 Petrônio Calmon oferece classificação à autocomposição: "A autocomposição pode ser unilateral, quando a 
atitude altruísta é proveniente de apenas um dos envolvidos; ou bilateral, quando o altruísmo caracteriza a atitude 
de ambos. A autocomposição unilateral se manifesta pela renúncia, quando aquele que deduz a pretensão 
(atacante) dela abre mão, ou pela submissão, quando o atacado abre mão de sua resistência. A autocomposição 
bilateral se manifesta pela transação, acordo caracterizado por concessões recíprocas, ou seja, quando todos os 
envolvidos em um conflito abrem mão parcialmente do que entendem ser de seu direito. O atacante abre mão de 
parte de sua pretensão, enquanto o atacado abre mão de resistir à nova pretensão, já reduzida." Cf. 
Fundamentos ... , p. 54. 
113 Cf. José Luis Bolzan de Morais, Mediação ... , p. 118-119. 
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Mais tarde, a titularidade do poder decisório transfere-se das partes (autonomia) 

para um terceiro (heteronomia), tendo como expressão a arbitragem e a jurisdição 114
• 

A arbitragem inaugurou os métodos heterônomos de solução de contlitos, quando 

as partes designavam uma pessoa alheia a elas, depositária de confiança e credibilidade -

geralmente os sacerdotes e os anciãos-, para decidir a respeito da controvérsia 115
• 

Com a ascensão da figura do Estado, transfere-se para este, gradativamente, o 

poder decisório dos conflitos, quando passa então, a decidir por intermédio de um terceiro 

também, agora designado pelo próprio Estado, compondo sua função jurisdicional 116
• 

De acordo com José Luis Bolzan de Morais, 

Pode-se, assim, construir um quadro acerca da transformação da tutela 
jurídica na sociedade, não obstante, frisamos, novamente, que tal "evolução)' 
não se estabeleceu necessariamente nesta seqüência clara e lógica como 
aparenta, afinal, a história humana não é retilínea, ao contrário, ela é 
contraditória, com avanços, estagnações e, às vezes, até retrocessos. O que 
embasa tal assertiva é o fato de institutos utilizados nas civilizações antigas, 
como é o caso da mediação e da arbitragem, no devir demonstrado acima 
foram substituídos por outros, que eram considerados mais justos e eficazes, 
e hoje estão sendo retomados com o objetivo de atacar a debatida crise da 
administração da justiça, pelos mais variados motivos 117

• 

A resolução de litígios 118
, de outra parte, compreende duas categorias principais 

de processos ou modos de resolução, quais sejam, os processos heterônomos ou 

adjudicatórios e os processos autônomos ou consensuais119
• 

Entendem-se por mecanismos adjudicatórios aqueles nos quais a resolução do 

litígio é vinculativa e não deriva do mandato das partes, mas decorre da ordem jurídica: um 

terceiro neutro e imparcial tem legitimidade para impor uma decisão aos litigantes, situação 

típica das decisões judiciais e também das decisões arbitrais, embora estas tenham na sua base 

o consenso quanto à escolha do processo- convenção arbitral 120
. 

Chamam-se também heterônomos porque assentam-se na atribuição a um terceiro 

do poder de ditar a solução do conflito, seja através do monopólio público-estatal, seja através 

d d · - · d Pl a estgnaçao pnva a ' . 

114 Ibidem. 
115 Ibidem. 
116 ibidem. 
117 Ibidem, p. 119-120. 
118 Litígios são os conflitos formalmente assumidos que exigem a intervenção de uma instância para os pacificar, 
assuma ela a forma de conciliação, mediação, arbitragem ou tribunal judicial. Cf. Catarina Frade, A resolução 
p. 108. 
119 Ibidem, p. 109. 
120 ibidem. 
121 Cf. José Luiz Bolzan de Morais, Mediação . . , p. 134. 
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Os meios consensuais, ao seu turno, são aqueles em que as pattes têm o controle 

do resultado e dos termos do processo: o terceiro neutro não tem poder para proferir uma 

decisão vinculativa das pattes, mas pode auxiliá-las a construir uma solução122 

Esses modelos autônomos 

[ ... ] revelam a pretensão de que os litígios sejam solucionados a partir da 
aproximação dos oponentes e da (re )elaboração da situação conflitiva sem a 
prévia delimitação formal do conteúdo da mesma através da norma jurídica 
[ ... ] Ou seja: nesse caso, a solução do conflito provém não de uma 
intermediação externa pela autoridade do Estado-Juiz ou do árbitro que dita 
a sentença, mas de uma confrontação explícita de pretensões, interesses, 
dúvidas, perplexidades. etc., que permita às pmies, neste processo de troca, 
ascender a uma solução consensuada, apenas mediada pela figura de um 
terceiro cujo papel é o de facilitar os intercâmbios, e não o de ditar a resposta 
(sentença), que vem previamente de!inida no texto legislado pelo Estado, de 
cuja aplicação está encarregado o Poder Judiciário, no caso dajurisdição, ou 
que é definida pelo árbitro a partir das opções originárias dos envolvidos. no 

d b. P3 caso a ar ttragem -·. 

Conforme anota Petrônio Calmon, a busca do consenso é quase sempre o primeiro 

passo das pessoas naturais e jurídicas para a composição de um litígio: 

Surgem~ então, mecanismos apropriados que visam à obtenção da 
autocomposição. Às vezes simples, às vezes complexos, às vezes com a só 
participação dos envolvidos, às vezes com a colaboração de um terceiro 
imparcial, com o objetivo de incentivar, auxiliar e facilitar o diálogo, 
visando ao escopo maior de se chegar ao consenso124

. 

Refira-se, de outro lado, que os meios alternativos de resolução de conflitos são 

procedimentos de natureza consensual - ainda que quanto à eleição do processo - que 

funcionam como alternativa à litigação nos tribunais e envolvem a intervenção de um terceiro 

· · J r • d 125 neutro e rmparcra .ace a conten a . 

Também podem ser definidos como "cualquier proceso disefíado para resolver 

una disputa sin el concurso de los tribunales de justicia" ou como "aquellas instituciones cuya 

aplicación puede eliminar una controversia jurídica, de tal forma que se impida a las partes 

plantearla en víajudicial o se ponga término a un proceso ya comenzado 126
". 

A doutrina questiona a expressão "alternativos" porque pressupõe a existência de 

outro método de solução de conflitos que seria o meio ordinário. 

Petrônio Calmon explica que essa denominação decorre de uma visão científica 

que trata a jurisdição estatal como único meio ordinário de pacificação social, decorrente de 

122 ibidem. 
m Cf. José Luis Bolzan de Morais, Mediação .. , p. 135. 
124 Cf. Fundamentos ... , p. 6. 
125 Cf. José Luis Bolzan de Morais, Mediaçtio ... , p. 135. 
126 Cf. Ma1ia Blanco Carrasco, Mediación y Sistemas AlternaUvos .. , p. 12. 
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uma cultura de Estado intervencionista e que expressa imprecisão histórica e técnica: "A uma 

porque o meio mais antigo de solução de conflitos não é o judicial. A duas porque os meios 

chamados alternativos não excluem o judicial, pois na verdade todos se complementam" 117 

Em sequência, o autor sugere a terminologia "meios adequados de pacificação 

social", pois considera um sistema multi portas em que a jurisdição estatal se apresenta apenas 

como uma possibilidade, "um meio seguro, mas não o único e nem tampouco o mais 

efetivo" 128
. 

Essas formas alternativas de resolução de conflitos voltaram a apresentar 

protagonismo nas últimas décadas do século passado, exatamente no momento em que se 

principiou a superação da concepção de acesso à justiça exclusivamente como acesso aos 

tribunais129 

Aponta-se como fator determinante para a crescente utilização desses meios 

alternativos a ineficiência dos tribunais, que não se estruturaram adequadamente para atender 

a novel demanda por distribuição de justiça, apresentando-se a utilização desses recursos, na 

atualidade, como tendência mundial 130
• 

Também nominado de "fuga à jurisdição", esse movimento de expansão dos 

meios consensuais de resolução de conflitos ainda está relacionado à dificuldade de acesso à 

justiça ordinária pelos mais carentes e à valorização de um papel mais ativo das próprias 

partes na tomada de decisões que dizem respeito à sua vida privada 131
. 

Considerado o berço dos movimentos alternativos de resolução de conflitos, foi 

nos Estados Unidos da América que esses métodos de resolução de controvérsias tornaram-se 

mais pujantes, exatamente em razão dos fatores apontados. 

Apresentando e examinando a experiência norte americana, Eugênio Facchini 

Neto aponta que 

Nos Estados Unidos, costuma-se referir que o início do movimento a favor 
dos modelos alternativos ao processo clássico coincide com um simpósio 
jurídico ocorrido em 1976, para celebrar o septuagésimo aniversário do 
conhecido discurso de Roscoe Pound, um dos maiores juristas da primeira 
metade do Século XX, sobre o tema "The Causes of Popular Dissalisfaction 
wilh the Admínístracion of Justice,. ("As causas da insatisfação popular com 
a administração da justiça"). Observou-se naquele evento que a despeito de 
todos os aperfeiçoamentos introduzidos no sistema judiciário e inobstante as 
inúmeras alterações e inovações no âmbito do processo civil, nos setenta 
anos transcorridos desde o discurso de R. Pound, persistia o baixíssimo 

127 Cf. Fundamentos .. , p. 87. 
118 Ibidem. 
129 Cf. Paula Costa e Silva, A novaface .. , p. 20-21. 
130 Ibidem, p. 21-22. 
131 Cf. Eugênio Fachini Neto, A outra justiça ... , p. 86. 
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índice de aprovação popular em relação ao funcionamento do poder 
judiciário e ao serviço por ele prestado. Diante de tal percepção, defendeu-se, 
no referido simpósio, que talvez pouco adiantasse reformar o processo civil 
tradicional. A coisa correta a fazer, foi então sustentado, seria "afastar do 
judiciário algumas espécies de controvérsias, que deveriam ser desviadas 
para órgãos alheios ao aparato judicial, de natureza particular, e que se 
operassem segundo um procedimento mais flexível e informal. Com isso, 
seria mantido o processo c i vi I clássico da Common LmY para as demandas 
mais complexas, de maior valor econômico e envolvendo partes capazes de 
enfrentar o custo mais elevado de tais demandas 132

. 

Com efeito, circunstâncias como "a complexidade, o tecnicismo, além dos custos 

elevados do tradicional processo judicial norte-americano, inspiraram diversas tentativas 

orientadas a encontrar um modo mais econômico e rápido de solução dos litígios" 133 

Exatamente nesse sentido o Conselho da Europa aprovou, em 2008, a Diretiva n.0 

52, onde recomenda a utilizaçã.o da mediação para a solução de conflitos em matéria civil e 

comercial 134
. 

Antes, o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas já havia aconselhado o 

desenvolvimento de sistemas alternativos de resolução de conflitos em sua Resolução 

1999/26, recomendando que os Estados considerem, no contexto de seus sistemas de justiça, 

o desenvolvimento de procedimentos alternativos ao processo judicial tradicional e a 

formulação de políticas de mediação e de justiça restaurativa 135
. 

Em conferência sobre as novas tendências do processo civil na França, Loi"c 

Cadiet ressaltou, igualmente, a atual propensão de desjudicialização da resolução de litígios 

com a utilização de métodos amigáveis de solução de controvérsias 1
% 

Paula Costa e Silva adverte, todavia, com propriedade, que a utilização dos meios 

alternativos de resolução de conflitos deve ser realizada em decorrência de critérios de 

adequação, ou seja, a eleição desses mecanismos faz-se impositiva em razão de suas 

qualidades intrínsecas- seja porque possibilitam ao indivíduo a resolução atempada de seus 

problemas, seja em razão de sua informalidade- e não como meio de alívio às pendências dos 

tribunais 137
. 

u:; Cf. A outra justiça ... , p. 94. 
133 Ibidem, p. 93. 
134 Cf. Paula Costa e Silva, A nova face ... , p. 23. 
135 Cf. Ministério da Justiça do Brasil, Acesso à Justiça ... , p. 9. 
136 Cf. Les nouvelles tendances ... , p. 29 e ss. 
lJ7 Cf.A nova face ... , p. 35m36. 
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Mauro Cappelletti, após apontar o protagonismo dos meios alternativos de 

resolução de litígios - integrantes da "terceira onda" do movimento de acesso à justiça -, 

elenca algumas razões para o crescimento da utilização desses recursos: 

Primeiro, há situações em que a justiça conciliatória (ou coexistencial) é 
capaz de produzir resultados que, longe de serem de "segunda classe" são 
melhores, até qualitativamente, do que os resultados do processo 
contencioso. A melhor ilustração é ministrada pelos casos em que o conflito 
não passa de um episódio em relação complexa e permanente; aí a justiça 
conciliatória ou- conforme se lhe poderia chamar- a "justiça reparadora"
tem a possibilidade de preservar a relação, tratando o episódio litigioso antes 
como perturbação temporária do que como ruptura definitiva daquela; isso, 
além do fato de que tal procedimento costuma ser mais acessível, mais 
rápido, e informal, menos dispendioso e os próprios julgadores podem ter 
melhor conhecimento do ambiente em que o episódio surgiu e mostrar-se 
mais capazes e mais desejosos de compreender o drama das partes 138

• 

Os meios alternativos ainda se caracterizam por propiciar inclusão social, pois as 

pessoas envolvidas no conflito são percebidas como as mais importantes no processo e 

contribuem para o processo de democratização, possibilitando ao cidadão o exercício de sua 

autonomia na resolução de conflitos139
. 

A valorização da autonomia e da cidadania também são apontadas como fatores 

que diferenciam e qualiticam os meios alternativos de resolução de conflitos, destacando Luís 

Alberto Warat que 

O Direito da cidadania e a justiça cidadã são duas idéias novas que surgem 
no pensamento jurídico transmoderno como formas de humanização do 
Direito e da justiça, distanciando-se de uma concepção normativa de 
resolução dos conflitos, que burocratizou o estabelecimento de litígios e 
desumanizou seus operadores. Humanizar o Direito é reduzir a sua mínima 
expressão e poder normativo. [ ... ] A tarefa de dar voz à cidadania, 
principalmente com relação a seus próprios conflitos, é algo que se pode 
começar a ascender, implementando programas de justiça cidadã, de 
juizados de cidadania, onde os indivíduos possam sair do silêncio, recuperar 
a voz140

. 

De se referir, ainda, que a doutrina aponta como vantagens dos meios alternativos 

de resolução de contlitos a celeridade, a informalidade, o menor custo, a consideração dos 

interesses e dos sentimentos das partes e a procura de uma solução em que todos os lados 

ganham 141
. 

Com efeito, 

138 Cf. Os métodos alternativos ... , p. 90. 
139 Cf. Lilia Maia de Morais Sales e Cilana de Morais Soares Rabelo, Meios consensuais .. , p. 82-83. 
14° Cf. O ~fício ... , p. 217-218. 
141 Cf Catarina Frade, A resoluç·ão ... , p. 111. 
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Enquanto os meios alternativos de resolução de conflitos (mediação, 
conciliação, arbitragem, avaliação neutra de terceiro e suas combinações) 
revelam atributos atraentes - infonnalidade, celeridade, contldencialidade, 
perfil prospectivo, tendencial adesão à decisão alcançada -, já o comando 
judicial, mormente o condenatório, ressente-se de deficiências que o vão 
desprestigiando aos olhos da população: perfil retrospectivo, reportado a 
acontecimentos pretéritos, não raro irreversíveis; lentidão, em virtude 
mesmo do excesso da demanda e do formalismo procedimental; 
imprevisibilidade, assim quanto à duração do processo como quanto ao seu 
desfecho final; onerosidade, que desequilibra o custo-benet1cio 142

• 

Argumenta-se, igualmente, que a adoção desses mecanismos de resolução de 

conflitos apresenta-se como condição ao funcionamento adequado do Poder Judiciário, 

anotando-se que "o modo mais primitivo de resolver controvérsias não foi o judicial, este é 

que se tomou alternativo aos primeiros métodos", que apresentam resultados mais rápidos, 

porque o terceiro neutro pode ajudar a formar um consenso antes que o processo judicial se 
. . . 143 mJCJe ou avance . 

Eugênio Facchini Neto agrupa os argumentos favoráveis aos métodos alternativos 

em qualitativos e quantitativos: 

O argumento de natureza quantitativa é o mais invocado. Segundo ele, a 
ADR deveria ser incentivada porque é uma maneira mais eficiente de 
solução das disputas, de menor custo e muito mais rápida. O segundo 
argumento, "qualitativo", parte de uma abordagem segundo a qual a ADR 
possibilita uma maior participação das partes no desenvolvimento do 
processo e permite a elas um maior controle sobre o resultado do processo -
afinal, são elas que definem esse resultado. Além disso, sustenta-se que a 
ADR oferece uma maior possibilidade de reconciliação entre as partes, 
garantindo uma melhor comunicação entre elas, aumentando assim a 
probabilidade de manutenção ou recuperação das relações interpessoais144 

Ainda relacionando as vantagens da utilização dos meios alternativos, Petrônio 

Calmon indica a redução da inflação processual; a redução da demora e dos custos dos 

processos; a promoção de sua efetiva qualidade; proporcionar à sociedade alternativas para a 

solução dos conflitos além da via judicial; proporcionar a justiça restauradora e a efetiva 

pacificação social; proporcionar alternativas de solução adequadas a cada tipo de conflito, 

racionalizando a distribuição de justiça; incrementar a participação da comunidade na solução 

dos conflitos; facilitar o acesso à justiça; proporcionar meios de solução para a litigiosidade 

contida; proporcionar a mais adequada informação do cidadão sobre os próprios direitos e sua 

orientação jurídica145
• 

142 Cf. Rodolfo Camargo Mancuso, A resolução ... , p. 33. 
143 Cf. José Luis Bolzan de Morais, Mediação ... , p. 108. 
144 C[ A ouh·ajusliça ... , p. 107. 
145 Cf. Fundamentos ... , p. 152-153. 
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Referindo-se aos me10s alternativos autocompositivos, a doutrina indica como 

campos em que a "justiça conciliatória" pode constituir a melhor escolha, os conflitos de 

vizinhança, de tàmília e ainda os conflitos em que as pessoas vivem em "instituições totais", 

como escolas, escritórios, hospitais, bairros urbanos, aldeias, locais onde as pessoas são 

obrigadas a conviver diariamente 146 

Importa anotar-se, por fim, que os mecamsmos alternativos de resolução de 

connitos não estão imunes à crítica. 

Ao contrário, seus opositores relacionam uma série de preocupações que sua 

adoção ocasiona e recomendam alguns cuidados que sua utilização exige. 

A tônica das observações recai sobre a possibilidade de conduzirem a resultados 

injustos em razão do desequilíbrio que pode haver entre as partes, o que pode se verificar em 

conflitos envolvendo pessoas com situações econômicas diversas, acabando por influenciar a 

parte com menor poder a acordar em razão da falta de recursos 147
. 

Também o menor preparo técnico dos condutores desses mecanismos em 

comparação ao juiz e a redução das garantias processuais são indicadas como circunstâncias 

de podem colocar os meios altematívos no papel de uma "justiça de segunda classe"148
. 

A utilização dos meios alternativos também poderia retirar da justiça comum 

"casos pequenos", provocando sua elitização ao impedir o acesso ao juiz ordinário às classes 

mais débeis; frear o ativismo judicial, por retirar da apreciação do Poder Judiciário matérias 

de interesse coletivo, como as relações de consumo, evitando o poder de alteração da 

realidade social existente em uma decisão judicial 149 

2.2 Espécies 

No gênero meios alternativos de resolução de conflitos encontram-se, em regra, 

relacionadas como espécies, a conciliação, a mediação e a arbitragem. 

146 Cf. Mauro Cappelletti, Os métodos alternativos ... , p. 91. 
147 Cf. José Luís Bolzan de Morais, Mediação ... , p. 109. 
148 Cf. Eugênio Facchini Neto, A outra justiça ... , p. 108. 
140 Ibidem. p. i 08-l 09. 
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Não se desconhecem outras variantes apresentadas pela doutrina especializada150
, 

como ombudmwn, negociação, transação 151
, adjudicação, minitrial, summary jwy Iria!, rent a 

judge152
, court-·annexed arbitration, court-annexed mediation, early neutra/ evaluation, 

finnal-()[[er arbitration, one-way arbitration 153
, confidential listener, special master, neutra/ 

facl:/inder, expert fact-finder,.fointfact:finder154
, etc. 

Entretanto, restringir-se-á esta investigação ao estudo mais aprofundado das três 

pnme1ras espécies apontadas, indubitavelmente as mais disseminadas e utilizadas na 

atualidade, realizando-se, quanto às outras, uma sumária apresentação. 

O ombusdman ou ouvidor é uma pessoa nomeada por uma instituição para 

controlar faltas, disfunções, abusos ou retardos verificados nessa mesma instituição, 

formu !ando observações e recomendações para uma substancial satisfação das reclamações do 

interessado 155
. 

A negociação consiste no diálogo entre os envolvidos em um conflito com vistas a 

resolvê-lo de forma amigável, sem a interferência de qualquer terceiro, permitindo a 

continuidade pacífica das relações interpessoais 156
• 

No método denominado juiz de aluguel - rent a judge - as partes decidem pela 

contratação de um árbitro privado para a apresentação de decisão quando a causa aguarda 

julgamento, após já se haver realizado toda a instrução; a decisão haverá de se basear nas 

normas vigentes, não podendo sê-lo em outras normas ou na equidade, como ocorre na 

arbitragem 157
. 

A court-annexed arbitration consiste em uma arbitragem realizada durante o 

curso do processo, modo voluntário, cuja solução pode ser aderida ou não pelos litigantes; 

nesta hipótese, a causa será examinada integralmente pelo magistrado, sem conhecimento do 

teor do laudo arbitral158. 

150 Petrônio Calmon adverte que, muito embora se anunciem incontáveis meios alternativos para a resolução de 
conflitos, poucos são os mecanismos que podem ser individualizados, considerados autônomos. Em seguida 
elogia essa variedade, pois proporciona maior possibilidade de se encontrar um mecanismo ou um método que 
possa levar à autocomposição algum conflito mais arraigado e dificil de ser resolvido. Cf. Fundamentos ... , p. 95. 
151 Cf. Marta Blanco Carrasco, Mediación y Sistemas Alternativos ... , p. 13-14. 
152 Cf. Walsir Edson Rodrigues Júnior, A prática ... , p. 53-62. 
1
s
3 Cf Eugênio Facchini Neto, A outra justiça ... , p. 97-98. 

1s4 Cf. Petrônio Calmon, Fundamentos ... , p. 99 e seg. 
Jss Ibidem, Fundamentos ... , p. 108. 
156 Ibidem, p. 108-109. 
1s7 Ibidem, Fundamentos ... , p. 99. 
158 Cf. Eugênio Facchini Neto, A outra justiça .. , p. 98-99. 
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Na court-annexed mediation as partes são encaminhadas a sessões de mediação, 

a pedido próprio ou por iniciativa do juiz, constituindo o procedimento alternativo mais 

utilizado nas cortes federais americanas 159 

No summwy jury trial procede-se a um julgamento perante um júri simulado, 

tormado por pessoas indicadas pelo juiz da causa, que chega a um parecer opinativo 

baseando-se nos argumentos dos advogados, como se os fatos estivessem provados, com o 

objetivo de estimular o acordo entre as partes 160 

O minitrial constitui-se, igualmente, em um processo simulado, presidido por 

um árbitro e por representantes das partes, com o propósito de possibilitar aos interessados 

que reavaliem suas posições iniciais, consistindo em procedimento de pouco uso, como o 
. . /161 summwy JWY tna . 

Recomendável a processos ainda em fase inicial, o early neutra/ evaluation 

consiste na avaliação do caso por terceiro neutro, especializado na matéria controvertida, que 

elabora parecer sobre o provável resultado da causa, observando o ônus probatório de cada 

litigante, o enquadramento jurídico mais provável e as tendências jurisprudenciais sobre o 

caso; o parecer não é vinculativo às partes e nem chegará ao conhecimento do juiz, caso não 

acolhido 162 

Na finnal-ofler arbitration o árbitro deve escolher entre uma das hipóteses de 

composição do litígio propostas por cada uma das partes, o que as estimula à proposição de 

soluções razoáveis, pois se uma delas apresentar proposição exorbitante, o árbitro poderá 

escolher a proposta apresentada pela parte contrária e na one-way arbitration uma parte 

somente fica vinculada ao laudo arbitral: por exemplo, nos litígios envolvendo consumidores, 

o comerciante pode assumir o compromisso de se submeter à decisão de um árbitro, ainda que 

'd - . 163 o consumi or nao assuma o mesmo comprom1sso . 

O confidential listener ou ouvinte neutro confidencial é um terceiro imparcial a 

quem as pmies apresentam sua proposta de oferta final. Sem revelar o conteúdo de cada 

proposta à parte contrária, esse terceiro lhes informa se, diante dessas propostas, há 

viabilidade de se chegar a um acordo final 164
. 

O neutralfact-finder ou esclarecedor das questões de fato é uma pessoa chamada 

para reunir as partes e esclarecer todas as questões de fato objeto do conflito; após conhecer 

159 Ibidem, p. 99-100. 
160 Ibidem, p. 100. 
161 Ibidem. 
162 Ibidem, p. 101. 
163 Ibidem, p. 98. 
164 Cf. Petrônio Calmon, Fundamentos ... , p. 99. 
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os fatos em uma audiência, esse terceiro poderá emitir sua opinião sobre o caso, a ser revelada 

às próprias partes ou a quem tenha o encargo de decidi-lo, consistindo essa manifestação em 

uma recomendação que também poderá ter caráter vinculante caso as partes assim 

acordem 165
• 

As partes também podem nomear um perito imparcial. o experl jact~finder, para 

emitir uma opinião sobre um aspecto técnico, o que poderá facilitar a autocomposição, pois as 

partes têm uma base sobre a qual negociar; a perícia tem valor meramente informativo, 

podendo as partes, porém, optar por uma perícia vinculante166
. 

Najointfàct:finder são os próprios representantes das partes que intentarão uma 

solução conjunta para as questões de fato ou para alguma delas, em meio a um mecanismo 

heterocompositivo; decididas as questões de fato, facilita-se o acordo e eventual decisão por 
. . . b' 167 
JUIZ ou ar !tro . 

A doutrina também apresenta a possibilidade de utilização sucessiva de meios 

alternativos de resolução de conflitos, especialmente envolvendo a mediação e a arbitragem. 

Na mediação/arbitragem (medlarb) as partes concordam em realizar mediação e 

caso esta não seja possível, submetem o caso à arbitragem, em regra praticada pela mesma 

organização; o sistema oferece às partes a segurança da ocorrência da resolução do conflito, 

pois caso não haja um acordo, o laudo arbitral será proferido 168 

Já na arbitragem/mediação (arblmed), principia-se pelo procedimento de 

arbitragem; o árbitro anuncia às partes a realização do laudo, mas não revela seu conteúdo, 

depositando-o em local seguro e inviolável, fazendo com que as partes iniciem as tentativas 

de acordo e caso este não seja realizado, revela-se o laudo arbitral 169
• 

Nesses métodos híbridos, há de se atentar à necessidade de separação das funções 

do mediador e do árbitro, pois caso o mediador seja sucessivamente árbitro, já terá ouvido as 

partes e poderá ter sua imparcialidade contaminada; na hipótese contrária, já elaborado o 

laudo arbitral, o mediador poderá ser contaminado por sua decisão na condução das tratativas 

para o acordo no 

165 ibidem, p. 103. 
166 Ibidem, p. I 04. 
167 Ibidem, p. 104. 
168 Ibidem, p. 100. 
169 Ibidem. 
170 Ibidem. p. 100-101. 
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2.2.1 A conciliação 

A conciliação constitui um dos meiOS mms utilizados para a resolução de 

conflitos, seja como forma de evitar a utilização da jurisdição, seja para abreviar a solução de 

uma pretensão apresentada perante os tribunais. 

Na conciliação, a intervenção de uma terceira parte, alheia ao conflito, auxilia os 

interessados a encontrarem uma plataforma de acordo tendo em vista resolver a disputa, 

limitando-se o conciliador a promover o contato entre as partes, facilitando sua 
• "' 171 comun1caçao . 

O conflito é resolvido por meio do próprio consenso entre os litigantes e as causas 

psicológicas e sociológicas que envolvem os interessados são levadas em consideração pelo 

conciliador neutro, que busca sempre direcionar as partes para chegarem a uma decisão final 

com concessões e satisfação de ambas172. 

A atuação do conciliador pode ser mais tímida, limitando-se a aproximar os 

interessados sem apresentar uma proposta de solução ao conflito, ou pode mesmo chegar a 

uma intervenção mais ativa, o que depende do ordenamento jurídico em que inserida a 

atividade de conciliação 173
• 

A conciliação Judicial é desenvolvida durante o curso de um procedimento 

judicial e visa a obtenção da solução do litígio pelas próprias partes antes que sobre ele se 

manifeste o Estado-Juiz, podendo ser realizada pelo próprio juiz que preside o processo ou 

·1· d I d . d 174 por conc1 Ia or por e e es1gna o . 

Esta conciliação judicial pode ser realizada antes de instaurado o procedimento 

contraditório, perante o tribunal de primeira instância, ou durante o curso do processo175
• 

Na Alemanha existe a possibilidade de os Estados estabelecerem a 

obrigatoriedade de as partes recorrerem à conciliação previamente ao procedimento judicial 

em virtude do disposto no art. 15a do Código de Processo Civil e uma vez iniciado o 

procedimento judicial o ato de conciliação deve preceder todo o processo ordinário 

contraditório 176 

171 Cf. Catarina Frade, A resolução ... , p. 110. 
172 Cf. Heliana Maria Coutinho Hess, Acesso àjustiça ... , p. 167. 
173 Cf. Marta Blanco Carrasco, Mediach)n y SI~'\ temas Alternativos .. , p. 44. 
174 Ibidem, p. 40. 
175 Ibidem. 
176 Ibidem. p. 40-4!. 
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Na conciliação extrajudicial há a participação de um terceiro que busca a 

aproximação das partes do conflito para que cheguem a um acordo antes da utilização da via 

judicial, havendo países em que há obrigatoriedade de utilização prévia deste meio de 

resolução de conflito antes do recurso aos tribunais, como ocorre em algumas espécies de 

litígios, v.g, na França, Itália e Áustria 177 

A legislação processual civil brasileira recomenda a realização de uma audiência 

conciliatória antes de iniciada a fase de produção de provas 178 e prevê a possibilidade de o 

juiz, a qualquer tempo, promover a conciliação entre os litigantes 179
; não há, entretanto, 

regulamentação de conciliação obrigatória ou induzida, muito embora essa figura existisse 

nos primórdios. 

Com efeito, o art. 161 da Constituição Imperial, de 25 de março de 1824, 

estabelecia que, sem fazer constar que foi intentada a conciliação, não poderia ser começado 

processo algum, instituindo juízes de paz, eleitos pelo mesmo tempo e pela mesma forma com 

que eram eleitos os vereadores (art. 162): "Estava instituída no Brasil a conciliação prévia 

obrigatória", prática banida do sistema processual brasileiro pelo Decreto 11. 0 359, de 26 de 

abril de 1890180 

No Estado do Rio Grande do Sul, o fomento à conciliação judicial constitui um 

dos objetivos estratégicos do Tribunal de Justiça. Em pesquisa realizada junto aos juízes de 

direito do estado, 72% dos entrevistados afirmaram ser a audiência conciliatória muito 

importante e 24% disseram-na importante181
. 

2.2.2 A mediação 

177 Ibidem, p. 42-43. 
178 Cf. Código de Processo Civil, ali. 331: "Se não ocorrer qualquer das hipóteses previstas nas seções 
precedentes, e versar a causa sobre direitos que admitam transação, o juiz designará audiência preliminar, a 
realizar-se no prazo de 30 (trinta) dias, para a qual serão as partes intimadas a comparecer, podendo fazer-se 
representar por procurador ou preposto, com poderes para transigir. § 1.0 Obtida a conciliação, será reduzida a 
termo e homologada por sentença. § 2.0 Se, por qualquer motivo, não for obtida a conciliação, o juiz fixará os 
pontos controvertidos, decidirá as questões processuais pendentes e determinará as provas a serem produzidas, 
designando audiência de instrução e julgamento, se necessário. § 3.0 Se o direito em litígio não admitir transação, 
ou se as circunstâncias da causa evidenciarem ser improvável sua obtenção, o juiz poderá, desde logo, sanear o 
processo e ordenar a produção da prova, nos termos do§ 2.0

." 

179 Cf. Código de Processo Civil, art. 125: "O juiz dirigirá o processo contünne as disposições deste Código, 
competindo-lhe:[ ... ] IV- tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes." 
18° Cf. Petrônio Calmon, Fundamentos ... , p. 221. 
181 Cf. Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Planejamento eslratégico ... , p. 77-78. 
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Pode-se conceituar mediação como a intervenção de um terceiro imparcial na 

negociação entre os envolvidos no contlito, facilitando o diálogo ou incentivando o diálogo 

inexistente, com vistas a que as próprias partes encontrem a melhor fonna de acomodar 

ambos os interesses, resolvendo não somente o contlito latente, quanto a própria relação antes 

desgastada, permitindo sua continuidade pacífica 182. 

A mediação afigura-se indicada especialmente para situações em que, devido à 

natureza do impasse, quer por suas características, quer pelo nível de envolvimento emocional 

das partes, fica bloqueada a negociação que, assim, na prática, permanece inibida ou impedida 

de se realizar183 

Então, um terceiro, imparcial, auxilia as pmtes a chegarem, elas próprias, a um 

acordo entre si, através de um processo estruturado. 

As partes, assim auxiliadas, são as autoras da decisão e o mediador apenas as 

. 184 " d aprox1ma e taz com que possam melhor compreender as circunstâncias o problema 

existente e a aliviar-se das pressões irracionais e do nível emocional elevado que lhes 

embaraça a visão realista do contlito, impossibilitando uma análise equilibrada e afastando a 

possibilidade de um acordo 185. 

Com origem nos tempos antigos, de acordo com Adolfo Braga Neto, a mediação 

Constitui-se fruto de uma tendência liberal em escala mundial, com a 
retirada cada vez maior do Estado nos assuntos afetos aos interesses dos 
particulares. Resulta do reconhecimento da plenitude do cidadão como 
objeto de deveres e direitos, que por si só poderá melhor administrar, 
transformar ou resolver seus próprios conflitos 186

. 

A mediação pode ser judicial, quando realizada uma vez iniciado um processo 

jurisdicional, podendo sua realização ser impulsionada pelo juiz ou decorrer da vontade das 

pmtes, sendo, todavia, em ambos os casos, presidida por um terceiro distinto do juiz que 

preside a causa, como ocorre, v.g., na França, Suécia e Inglaterra187. 

182 Cf. Petrônio Calmon, Fundamentos ... , p. 109. 
11° Cf José Maria Rossani Garcez, Negociação ... , p. 35. 
184 Muito embora a doutrina tradicional recomende a postura mais passiva do mediador, deixando a formulação 
de proposições ao conciliador, parece estar em curso um movimento de admissão de um papel mais ativo do 
mediador. A esse respeito, Paulo Brito pontua que a neutralidade do mediador não implica passividade, 
"cabendo-lhe, ao invés, um papel activo, tendo em vista o alcance de soluções". E complementa: "Como é hoje 
vulgarmente aceite, pelo menos nos Estados Unidos, que o mediador pode fazer propostas de acordo, tem sido 
frequente, nesse país, o convite dirigido a juízes, reformados ou no activo, para servirem de mediadores em 
diversos processos. Cf. A mediação ... , p. 275D276. 
185 Ibidem. 
186 Cf. Aspectos ... , p. 85. 
187 Cf. Marta Blanco Carrasco, Mediación y S1~vtemas Alternativos .. , p. 47-50. 
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A mediação extrajudicial, por sua vez, é aquela que se desenvolve à margem de 

um processo judicial, conduzida por um terceiro não vinculado à jurisdição 188, seJa 

participante de entidades privadas que ofertam serviço de mediação de conflitos, seJa 

integrante de programas públicos ou comunitários de mediação de cont1itos. 

Segundo Kazuo Watanabe, 

Observa-se, na prática, que alguns connitos, principalmente aqueles que 
ocorrem entre duas pessoas em contato permanente (marido e mulher. dois 
vizinhos, pessoas que moram no mesmo condomínio). exigem uma técnica 
de solução como a mediação, em virtude de se buscar nesses conflitos muito 
mais a pacificação dos conflitantes do que a solução do conflito, porque a 
técnica de hoje de solução pelo juiz, por meio de sentença, é uma mera 
técnica de solução de conflitos, e não uma técnica de pacificação dos 
conflitantes, ou seja, é um ponto extremamente importante para pensarmos 
em como instituir melhor a mediação[ ... ]189. 

Nesses conflitos, ocorridos naquilo que os sociólogos chamam de total 

inslilutions, a técnica chamada avoidance, ou seja, o afastamento daqueles ambientes quando 

surge um conflito importante, é mais diflcil, às vezes impossível, pois envolveria a 

necessidade de mudar de trabalho, profissão, escola, cidade, bairro 190. 

Deste modo, como observa Eugênio Facchini Neto, 

Nestes casos, torna-se evidente que uma solução em moldes tradicionais do 
conflito, no sentido de examinar retrospectivamente o litígio e indicar qual 
das pa1ies tem razão e quem está errado, em vez de resolver o conflito, acaba 
por exacerbá-lo ainda mais. A solução melhor, em tais condições, é uma 
solução que olhe o conflito em termos prospectivos, mirando o futuro, 
buscando manter as relações pessoais e serenar os espíritos por meio de uma 

.,. ~ 191 
conc1 mçao . 

Dentre as características da mediação, podem ser citadas a) a privacidade, pois a 

mediação é desenvolvida em ambiente secreto, somente sendo divulgado seu conteúdo se esta 

for a vontade das partes; b) a economia financeira e de tempo, pois os conflitos se resolvem, 

em regra, em tempo inferior do que ocorreria perante os tribunais, o que acarreta a redução de 

seus custos; c) oralidade, já que o acordo é obtido a pattir do diálogo dos envolvidos; d) 

reaproximação das partes, pois a obtenção do consenso envolve geralmente a restauração das 

relações entre os envolvidos, sendo sua (re)aproximação uma das funções do mediador; e) 

autonomia das decisões, pois a vontade expressada pelas pmtes não necessitará de futura 

188 Ibidem, p. 46-47. 
189 Cf. Modalidade ... , p. 56. 
19° Cf. Eugênio Facchini Neto, A outrajustiça ... , p. 89. 
191 Ibidem, p. 89. 
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homologação do Judiciário e f) equilíbrio das relações entre as partes, alcançado por meio do 

favorecimento das trocas entre os envolvidos 192
• 

O papel do mediador é de um facilitador, que ajuda a clarificar questões, 

identificar e manejar sentimentos, gerar opções e assim possibilitar um acordo entre os 

envolvidos sem a necessidade de uma batalha nos tribunais193
. 

Para tanto, deverá o mediador: 

favorecer o intercâmbio de informação, prover de nova informação; ajudar a 
cada parte a entender a visão da contrapmie; mostrar a ambas que suas 
preocupações são compreendidas; promover um nível produtivo de 
expressão emocional; manejar as diferenças de percepção e interesses entre 
os negociadores e outros, inclusive advogado e cliente; ajudar aos 
negociadores a avaliar alternativas realistas para possibilitar o acordo; gerar 
flexibilidade; mudar o foco do passado para o futuro; estimular a criatividade 
das partes, ao induzi-las a sugerir propostas de acordo; aprender a identificar 
os interesses particulares que cada uma das partes prefere não comunicar à 
outra; prover soluções que satisfaçam os interesses fundamentais de todas as 
partes envolvidas[ ... ) É papel do mediador ser facilitador, criador de canais 
de comunicação, tradutor e transmissor de infonnações, reformulador, 
diferenciador de posições e interesses. criador de opções e agente de 
realidade 194

. 

Os interessados podem procurar voluntariamente a ferramenta da mediação 

extrajudicial para a resolução de conflitos em que se encontrem envolvidos ou o recurso a esta 

metodologia pode ser obrigatório ou induzido. 

Na Grécia, as causas que seriam submetidas ao procedimento ordinário devem ser 

antecedidas, obrigatoriamente, por uma tentativa de resolução extrajudicial com recurso à 

d. - 195 me taçao . 

Na Alemanha, a legislação federal admite que os Estados implementem em suas 

legislações processuais civis procedimentos pré-contenciosos obrigatórios de mediação, 

devendo os Estados que optam por esta regulação garantir a existência de instâncias 

suficientes e habilitadas a exercerem essa função, seja as gerindo, seja fomentando seu 

fi . ' d ' . 1196 unctonamento a margem a maquma estata . 

Esses procedimentos de mediação pré-processual assumem a natureza de 

condição de admissibilidade ao ajuizamento de uma demanda perante os tribunais, 

192 Cf. José Luis Bolzan de Morais, Mediação ... , p. 147-151. 
193 Cf. Petrônio Calmon, Fundamentos ... , p. 123. 
194 Ibidem, p. 123-124. 
195 Cf. Paula Costa e Silva, A novaface .. , p. 49-50. 
196 ibidem, p. 50-52. 
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funcionando como pressuposto processual e suspendem os prazos prescnctonats das 

pretensões que, caso não haja acordo, constituirão o objeto das futuras açõesjudiciais 197 

A medida foi adotada como forma de otimizar a utilização da jurisdição e também 

para possibilitar que os conflitos fossem resolvidos de forma mais transparente e propiciadora 

d . 1198 e paz soem . 

Na Inglaterra, há um sistema de incentivo ou induzimento à utilização dos meios 

alternativos de resolução de conflitos. Não há obrigatoriedade do recurso à mediação, mas 

alguns protocolos recomendam a utilização de mecanismos alternativos de resolução de 

conflitos, nalgumas situações, antes da dedução de um pedido perante um tribunal e a não 

utilização desses mecanismos pode influenciar na fixação e na divisão dos custos do 

procedimento judicial 199 

O sistema português também contempla, de algum modo, a mediação induzida, 

alterando as regras gerais sobre a alocação de custos processuais quando, respectivamente, a 

parte ativa, podendo ter recorrido a sistemas alternativos de resolução de controvérsias, 

recorreu imediatamente a tribunal ou a patte passiva inviabilizou o recurso a tais meios200
• 

Uma das experiências bem sucedidas de Portugal nessa seara são os Julgados de 

Paz, onde a tramitação processual inicia-se com a apresentação de um requerimento na 

secretaria, quando o funcionário receptor faz o primeiro atendimento aos interessados201
• 

Neste momento, as partes são informadas da existência de um serviço de 

mediação que tem por ohjetivo estimular a resolução, com caráter preliminar, de litígios por 

acordo das partes (art. 16 da Lei 11.0 78/2001). Resultando da mediação um acordo entre as 

partes, este será homologado pelo Juiz de Paz e terá valor de sentença202
. 

Nos casos em que a mediação for recusada, ou quando não haja lugar a acordo, o 

processo seguirá para a audiência, onde o Juiz de Paz ouvirá as pattes e promoverá a sua 

conciliação ou, se esta não for possível, proferirá uma decisão vinculativa203 

Segundo Paulo Brito, 

197 Ibidem, p. 51-52. 
198 Ibidem, p. 52. 
199 Ibidem, p. 59-68. 
200 Ibidem, p. 71. 

De acordo com os elementos estatísticos oficiais, até 31 de outubro de 2005, 
cerca de 30% dos processos entrados nos Julgados de Paz foram resolvidos 
por mediação, enquanto que, em igual período, dos restantes que passaram 

201 Cf. Catarina Frade, A resolução alternativa .. , p. 126. 
202 Ibidem. 
203 Ibidem. 
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para a fase de julgamento cerca de 43% foram-no devido a conciliação 
obtida pelo Juiz de Paz204

• 

Na França, há larga tradição e desenvolvimento da mediação e conciliação 

extrajudiciais, representando esses meios a maior parte das conciliações e mediações 

realizadas no país: cuida-se de um procedimento privado, sem qualquer ingerênciajudicial205 

Entretanto, a mediação ou a conciliação também podem ocorrer após iniciado o 

pmcesso judicial, caso haja concordância das partes em participar do procedimento206
, 

conforme o mt. 21 da Lei n.0 95-125, de 8 de fevereiro de 1995207
• 

A responsabilidade pelos custos da mediação pode ser estabelecida livremente 

entre as partes e na falta de acordo as despesas serão repartidas em partes iguais; caso uma 

parte seja beneficiária de "ajuda jurisdicional", as despesas a si incumbidas ficarão a cargo do 

Estado (art. 22)20
g 

Em caso de acordo, as partes podem submeter este à homologação do juiz, que lhe 

dá força de execução (art. 25)209 

Importa registrar, outrossim, que em 14 de fevereiro de 2003, a Cour de 

Cassation, por seu Tribunal Pleno, decidiu pela validade da cláusula contratual que obriga os 

contratantes a participarem da conciliação antes de iniciarem qualquer demanda judicial a 

respeito do contrato. Com isso, qualquer ação sem a precedente realização de um mecanismo 

para a obtenção da autocomposição deve ser inadmitida pelo juiz, quando o réu opõe a 

exceção210
• 

A . d'" d ! A , . L . 211 Na rgentma, 11erentemente o que ocorre em gera na menca atma , a 

mediação tem sido muito utilizada, fruto de movimento pelo desenvolvimento dos meios 

20~ Cf. A mediaçc7o ... , p. 279. 
205 Cf. Petrônio Calmon, Fundamentos ... , p. 207. 
206 Cf. Jean~François Six, Dinâmica ... , p. 143. 
207 "'Art. 21. O juiz pode, depois de ter obtido o acordo das paties, designar uma terceira pessoa que preencha as 
condições fixadas pelo decreto do Conselho de Estado para proceder: 1) Seja às tentativas prévias de conciliação 
prescritas pela lei, salvo em matéria de divórcio e separação de corpos; 2) Seja uma mediação, em qualquer 
tempo do processo, compreendido em recurso de urgência, para tentar chegar a um acordo entre as partes." 
Ibidem. 
208 Ibidem, p. 144. 
209 Ibidem. 
21° Cf. Petrônio Calmon, Fundamentos ... , p. 207. 
211 Sobre a resistência aos mecanismos alternativos de resolução de conflitos na América Latina, Petrônio 
Calmon preconiza: "Nos países da América Latina os programas vêm se desenvolvendo aos poucos, não 
tomando conta de percentual razoável dos conflitos existentes. A frustração com a atividade jurisdicional do 
Estado não se sobrepõe à cultura de dependência deste para a solução de todos os problemas. Nesses países o 
sistema político sempre foi intervencionista e não seria diferente no campo da solução de conflitos." Jb;dem, p. 
218. 
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alternativos de resolução de conflitos verificado a partir no início dos anos noventa do século 

d 212 passa o . 

A primeira experiência sistematizada se desenvolveu anexa aos juízos cíveis da 

Capital Federal, começando a funcionar no segundo semestre de 1993 e foi objeto de 

constante avaliação qualitativa e quantitativa213
. 

Seguindo a tendência dos resultados positivos daquela, esta apresentou números 

favoráveis. Considerando que essa experiência foi desenvolvida não só na mediação 

encaminhada pelos diversos juízos cíveis, mas também permitiu que pessoas envolvidas em 

conflitos pudessem se apresentar espontaneamente para participar do mecanismo, os dados 

foram colhidos e apresentados em separado, pois retratam situações diversas214 

Na anexa aos juízos houve comparecimento em 75% das pessoas envolvidas em 

casos patrimoniais e de 68% em casos de família. Nos casos patrimoniais, logrou-se o acordo 

em 63, I% dos casos, enquanto nos de família o índice foi de 53%. No total, alcançou-se a 

autocomposição em 59,4% dos procedimentos de mediação efetivamente realizados215 

Já na mediação voluntária, o índice de comparecimento nos casos patrimoniais foi 

de 44% e nos de família somente 34%. O total de acordos na mediação voluntária chegou a 

64,2% dos procedimentos efetuados216 

Atualmente, a mediação na Argentina é regulada pela Lei 11. 0 24.573/95, havendo 

o parlamento argentino estabelecido a mediação obrigatória para a generalidade das ações 

patrimoniais (art 2.0
)
217

. 

Os mediadores são necessariamente advogados e o quadro de mediadores é 

subordinado ao Ministério da Justiça218 

No Brasil, muito embora ainda não haja legislação específica regulando a 

mediação, a utilização deste mecanismo de resolução de conflitos tem ocorrido, ainda que de 

modo tímido, especialmente por universidades e organizações da sociedade civil219 

212 Cf. Walsir Edson Rodrigues Júnior, A prática da mediação .. , p. 135-151. 
213 Cf. Petrônío Calmon, Fundamentos ... , p.l89-191. 
214 Ibidem. 
215 Ibidem. 
216 Ibidem. 
217 Cf. Walsir Edson Rodrigues Júnior, A prática da mediação ... , p. 135-151. 
218 Cf. José RobeJio de Albuquerque Sampaio, O moderno ... , p. 134. 
219 A esse respeito, remete-se o leitor ao relatório de diagnóstico da utilização dos meios alternativos de 
resolução de conflitos realizado pelo Ministério da Justiça brasileiro. Cf Ministério da Justiça do BrasiL Acesso 
à justiça por sistemas alternativos de administração de conflitos. Mapeamento nacional de programas públicos 
e não governamentais. Brasília, DF: 2005. 
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Importa registrar-se, ainda, a existência de Projeto de Lei regulamentando o 

instituto em tramitação no Legislativo brasileiro, documento que será examinado 

ponnenorizadamente no capítulo seguinte desta investigação220 

2.2.3 A arbitragem 

A arbitragem possui utilização mais alargada que a mediação na Europa e se 

destina a atender duas espécies de conflitualidade diametralmente opostas: a de baixo impacto 

e a de elevadíssimo impacto econômico e tinanceiro221
• 

Pode ser definida como uma instituição através da qual as pessoas naturais ou 

jurídicas submetem, mediante uma declaração de vontade, questões litigiosas atuais ou futuras 

que surjam em uma matéria de livre disposição à decisão de um ou vários árbitros, 

vinculando-se a dita resolução222
, ou, ainda, como a submissão de um litígio de fato ou de 

direito, ou de ambos, a um tribunal arbitral, composto por uma ou mais pessoas, ao qual as 

partes atribuem o poder de emitir uma decisão vinculante223
. 

Nesse sistema, as partes obtêm uma solução para o conflito por meio da decisão 

de um terceiro - o árbitro -, com caráter obrigatório e com exclusão da possibilidade de 

h · d n· I ·b · 224 con ec1mento o con · 1to pe os tn una1s . 

A submissão das partes à arbitragem é realizada mediante uma declaração de 

vontade- o convênio ou compromisso arbitral - que pode se formalizar antes ou depois do 

surgimento do conflito225
; em outras palavras, as partes, de livre arbítrio e observando as 

características do profissional, expressam sua vontade, formando um pacto arbitral226
. 

Regulada em diplomas específicos ou mesmo nos códigos de processo civil, a 

arbitragem encontra várias similitudes nas mais diversas ordens jurídicas, sendo suscetíveis a 

ela, em geral, conflitos sobre direitos disponíveis e as partes possuem uma ampla autonomia 

quanto ao desenvolvimento do procedimento, podendo elas mesmas estabelecerem suas 

220 O Projeto de Lei da Câmara tramita no Congresso Nacional sob o n.0 94/2002, substitutivo do Projeto de Lei 
original, de n." 4.8271l998. Cf. Senado Federal .... 
221 Cf. Paula Costa e Silva, A nova face ... , p. 85. 
222 Cf. Marta Blanco Carrasco, Mediación y Sistemas Alternativos .. , p. 74. 
223 Cf. Catarina Frade, A resolução altenwtiva ... , p. I lO. 
224 Cf. Maiia Blanco Carrasco, Mediación y Sistemas AllernaNvos .. , p. 74. 
225 Ibidem. 
226 Cf. Luiz Roberto Ayoub, Arbitragem ... , p. 28. 
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regras (arbitragem ad hoc) ou submeter-se a regulações concretas (arbitragem 

institucional)227 228 

De utilização ainda demasiadamente tímida no Brasil, a arbitragem encontra-se 

regulada pela Lei 11.0 9.307, de 23 de setembro de 1996229
, podendo ser utilizada para dirimir 

conflitos sobre direitos patrimoniais disponíveis (art L 0
). Pode ser de direito ou de equidade, 

a critério das pmies (art. 2.0
), e possui sempre caráter voluntário. 

Encontra previsão, igualmente, no art. 24 da Lei n. 0 9.099/95, que regulamenta os 

Juizados Especiais Cíveis, estatuindo que, não obtida a conciliação, as partes poderão, de 

comum acordo, optar pelo juízo arbitral. 

Neste caso, o árbitro será escolhido pelas partes dentre os juízes leigos inscritos 

no respectivo Juizado, sendo o laudo a ser apresentado homologado pelo juiz togado por 

sentença irrecorrível (arts. 25 e 26). 

Todavia, o procedimento não tem sido utilizado na prática e, inexitoso o acordo, 

passa-se de imediato à instrução do processo230
. 

Experiência interessante de arbitragem obrigatória em causas cíveis de valor 

inferior a 75 mil dólares encontra-se em desenvolvimento no Estado na Pennsylvania, nos 

Estados Unidos da América231 . 

Cuida-se de um método adotado com relativo sucesso, conhecido como 

compulsory arbitration, por meio do qual um colégio arbitral, integrado por três advogados 

escolhidos por um comitê especial, procura inicialmente a conciliação entre as partes e, em 

d . b. I • 232 caso e msucesso, ar 1tra uma so uçao para a causa . 

A utilização desse método é obrigatória antes que as partes recorram à jurisdição 

estatal e a patie interessada pode recorrer do laudo arbitral à county court (juizado do 

Condado, típica jurisdição de 1 o grau, mas distinta, muitas vezes, dos juizados municipais, de 

competência específica e privativa em certas demandas). O recurso à justiça estadual ocorre 

em cerca de 35 a 40% dos casos233
• 

227 Cf. Marta Blanco Carrasco, Mediación y Sistemas Alternativos ... , p. 38-39. 
228 Muito embora não se tenha por objetivo aprofundar a discussão sobre os conflitos que podem ser submetidos 
à arbitragem, registra-se, por oportuno, a tese defendida por Paula Costa e Silva, a que se adere, no sentido da 
possibilidade de utilização da arbitragem não apenas para direitos disponíveis, mas também a novas áreas da 
litigação como em conflitos administrativos e fiscais, sob pena de perpetuação de uma prática que repousa em 
uma visão autoritária do Estado. Cf. A nova face ... , p. 84-88. 
229 A íntegra desta lei pode ser encontrada no Anexo A deste estudo. 
23° Cf. Manoel Aureliano Ferreira Neto, Meios alternativos ... , p. 312. 
23

! Cf. Eugênio Facchini Neto, A outra justiça ... , p. 104-105. 
232 ibidem. 
233 ibidem. 
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2.3 Conformidade constitucional 

A adequação dos meios alternativos de resolução de conflitos às ordens 

constitucionais em que inseridos, nomeadamente no que respeita à sua relação com o direito 

de acesso à jurisdição, constitui tema que tem suscitado importantes discussões doutrinárias e 

jurisprudenciais. 

As primeiras controvérsias estiveram mais relacionadas à arbitragem, em especial 

à possibilidade de se atribuir força cogente às suas resoluções e também aos limites dos 

tribunais arbitrais na prática de atos tipicamente estatais. 

No que toca à conciliação e à mediação, essas preocupações não se verificam 

dado o caráter de consensualidade na construção da solução dos litígios, mas os 

questionamentos de conformidade constitucional situam-se na possibilidade ou não de se 

induzir ou mesmo obrigar a utilização desses mecanismos de resolução de conflitos como 

requisito ao acesso à jurisdição. 

No sistema jurídico brasileiro, apenas a pnme1ra ordem de questionamentos 

encontrou eco, o que se deve à ausência de previsão legal de realização de mediação ou 

conciliação induzida ou obrigatória. 

A constitucionalidade da arbitragem tem sido afinnada reiteradamente pelos 

tribunais brasileiros234
, especialmente sob o argumento de que a possibilidade de resolução de 

conflitos por este instrumento em nada obstaculiza o acesso aos tribunais, garantia 

fundamental do cidadão estatuída no inciso XXXV do art. 5." da Constituição Federal. 

Aliás, a voz majoritária da doutrina brasileira dirige-se ao entendimento de que o 

direito de acesso aos tribunais não colide com a utilização de meios alternativos de resolução 

de litígios235
. 

Ademais, constituindo objetivos fi.mdamentais da República Federativa do Brasil 

a etTadicação da pobreza e da marginalização, a redução das desigualdades sociais e 

regionais236
, a ampliação do acesso à justiça, em especial, para comunidades hipossuticientes, 

234 Nesse sentido, v.g., a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo Regimental n.0 5.206-
8/246, reafirmando ser o acesso à jurisdição um direito e não um dever, facultada aos indivíduos a eleição do 
juízo arbitral e também afirmando a constitucionalidade dos mis. 6.0 e 7.0 da Lei n.0 9.307/96, que dispensa a 
homologação judicial do laudo arbitral. Disponível em 
«http ://vvww .stf.jus. br/portal/jurisprudencia/listar J urisprudencia.asp ?s 1 =sentença arbitra I 
5206&base~baseAcordaos>>. Acesso em 5.12.2010. 
235 Cf. Walsir Edson Rodrigues Júnior, A prática da mediação ... , p. 154. 
136 Cf. ati. 3.0

, inc. lii, da Constituição da República Federativa do Brasil. 
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com mecanismos próximos e infmmais de resolução de litígios, traduz-se em garantia de 

direitos e consequentemente em redução de desigualdades, merecendo, assim, a proteção 

constitucional. 

Não é demais pontuar-se, igualmente, que o preâmbulo da Constituição Federal já 

assinala o compromisso da Nação com a resolução pacífica de conflitos, ao proclamar: 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem
estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos,fimdada na harmonia 
social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a soluçâó 
pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 
Constituição da República Federativa do Brasil. 

Poder-se-ia ter por inconstitucional algum modelo que proibisse o acesso à 

jurisdição, o que não ocorre com a arbitragem, instituto que apenas possibilita ao indivíduo a 

opção por uma solução ao litígio apresentada por uma terceira pessoa diversa da justiça 

'bl' 237 pu tca , 

De outra parte, no que pertine à possibilidade de se induzir ou mesmo obrigar a 

utilização da conciliação e da mediação previamente ao recurso aos tribunais, parece que 

essas modalidades de regulação dos mecanismos de resolução alternativa de conflitos não 

violam, igualmente, o direito fundamental de acesso à jurisdição, 

Com efeito, o direito de acesso aos tribunais não exclui os meios alternativos de 

resolução de conflitos e não impõe a possibilidade de acesso direto à jurisdição, com o que a 

exigência de uma tentativa prévia de resolução do conflito por meio de conciliação ou 

mediação constituiria apenas uma limitação ou um requisito ao acesso aos tribunais, mas não 

. d' I - 238 219 1mpe 1mento ou exc usao · , 

A essa mesma conclusão, aliás, chegou o Tribunal Constitucional da Alemanha, 

onde alguns Estados impõem a mediação previamente ao acesso à jurisdição em algumas 

hipóteses, constituindo o recurso ao meio alternativo de resolução de contlito pressuposto 

processual - mediação obrigatória - e, igualmente, noutras situações, há elevação do valor 

das custas do processo quando o interessado não utiliza a mediação prévia - mediação 

induzida240
, 

237 Ct-: Luiz Robe1to Ayoub, Arbitragem ... , p. 46-47. 
238 Cf. Paula Costa e Silva~ A novajilce ... , p. 70-71. 
239 No mesmo sentido, confira-se a lição de Walsir Edson Rodrigues Jlmior, in A prática da mediação .. , p. 153 e 
ss. 
24° Cf. Paula Costa e Silva, A novaface ... , p. 47-49 e 74. 
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2.4 Algumas experiências exitosas 

Muito embora já se haja apresentado algumas experiências de conciliação, 

mediação e arbitragem em curso em variados países, alguns apontamentos relativamente à 

utilização dos meios alternativos de resolução de conflitos, como gênero, merecem realização. 

No que se refere à realidade brasileira, mesmo que a cultura da resolução de 

conflitos por meio de métodos alternativos e complementares à jurisdição ainda se apresente 

incipiente, diagnóstico realizado pelo Ministério da Justiça no ano de 2005 demonstrou a 

existência de um universo de sessenta e sete programas de resolução alternativa de conflitos 

distribuídos em vinte e duas unidades da Federação241
. 

Algumas dessas iniciativas apresentam resultados exemplares, como o projeto de 

mediação extrajudicial da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, que atendeu 799 

casos em quatro anos de funcionamento, com um resultado de 71,71% dos contlitos 

I .d ' d. - 24' reso VI os com recurso a me mçao -. 

No Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça, por me10 da Resolução n. 0 

780/2009, do Conselho da Magistratura, criou as Centrais de Conciliação e Mediação, 

antecipando a faculdade de recurso a esses meios prevista no projeto do Código de Processo 

Civil243
• 

Poderá a Central de Conciliação, mediante prévio ajuste com as unidades 

jurisdicionais, realizar sessões de conciliação destinadas às matérias em que se entenda viável 

a solução não adversarial do conflito, seja através de conciliação prévia à fase judicial, seja 

I . d ~ re ativamente a processos em an amento- . 

Ainda poderão ser elaborados projetos especiais de conciliação para atender 

demandas onde qualquer das partes tenha manifestado propósito objetivo de realização de 

acordo. Obtido o acordo, será lavrado o respectivo termo que será submetido à homologação 

dos juízes competentes pelos respectivos feitos245
. 

Também no Rio Grande do Sul, a Escola Superior da Magistratura desenvolve 

interessante projeto de mediação comunitária na Lomba do Pinheiro, com a proposta de 

241 Cf. Ministério da Justiça do Brasil, Acesso à Justiça ... , p. 12. 
242 Cf. Walsir Edson Rodrigues Júnior, A prática da mediação ... , p. 188. 
243 Cf. Daniel Englert Barbosa, Centrais ... , p. 84. 
244 Cf. Clóvis Moacyr Mattana Ramos, Das centrais .. , p. 22 
245 ibidem. 
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intervenção interdisciplinar nos conflitos246
, merecendo destaque, igualmente, ação 

desenvolvida no âmbito do Tribunal de Justiça para tratamento autocompositivo às situações 

de superendividamento247
, trabalhos que motivaram positiva avaliação de Fábio Vieira 

Heerdt: 

A Magistratura gaúcha tem inovado em matéria de viabilizar projetos que 
propiciam formas autocompositivas de resolução de conflitos, buscando a 
pacificação social e tentando extirpar a litigiosidade remanescente, própria 
do processo heterocompositivo. São passos importantes, que já estão 
trazendo satisfação ao jurisdicionado. O ponto é de não-retorno. Só resta 

'48 avançar- . 

Segundo o juiz de direito que coordena a Central de Conciliação e Mediação de 

Porto Alegre, Daniel Englert Barbosa, o projeto de prevenção ao superendividamento realiza 

cerca de !50 audiências por mês e os índices de acordo superam 50% dos casos. Entretanto, 

de acordo com o magistrado, "o grande problema ainda é o não-comparecimento de alguns 

fornecedores, que não participam do pré-processual"249
. 

No Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça criou 18 Centros de Mediação, onde o 

cidadão pode ter acesso à resolução de conflitos mesmo sem a existência de um processo em 
. ~ 250 

tram1taçao . 

Pontue-se, nesse passo, que a investigação colheu apenas algumas experiências 

esparsas, não tendo o objetivo de mapear todas as iniciativas nacionais em meios alternativos 

de resolução de conflitos. 

Nos Estados Unidos da América, os meios alternativos são bastante desenvolvidos 

e podem ser acessados através de organizações privadas - "justiça alternativa privada" - ou 

mesmo em instituições vinculadas à própria justiça estatal- "justiça alternativa pública"251 

Na iniciativa privada, os meios alternativos são praticados por profissionais 

liberais ou por instituições especializadas diretamente na tentativa de resolução do contlito ou 

mesmo na escolha do meio mais adequado252
• 

Também existe, em alguns tribunais, a possibilidade de opção pelos meios 

alternativos de solução de disputas, como o sistema implantado em 1985 na Superior Court of 

the District ofColumbia, denominado multip01ias- multi-doo/53
: 

246 Cf. Genacéia da Silva Alberton, Rosana Broglio Garbin e José Luis Bolzan de Moraes, Mediação ... , p. 39-45. 
247 Cf. Clarissa Costa de Lima, Káren Rick Danilevicz Be1ioncello e Maria Augusta Dali' Agnol, Projeto de 
mediação ... , p. 8-15. 
248 Cf. Autocomposição ... , p. 22. 
249 Cf. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Oficina 
25° Cf. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Relação ... 
251 Cf. Eugênio Facchiní Neto, A outra justiça ... , p. 96. 
252 Cf. Petrônio Calmon, Fundamentos ... , p. 179. 
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O sistema multi-doar consiste basicamente em uma mesa de entradas 
(intake) e um centro de diagnóstico, em que pessoal especializado ouve 
relato do caso promovido pelas próprias partes e as orienta pelo meio mais 
adequado para a solução do conflito. Todo esse procedimento ocorre no 
própdo tribunal e é composto de um diretor, pessoal administrativo e 
técnicos especializados que entrevistam os interessados e os encaminham. 
Os especialistas são treinados para examinar cada tipo de caso e avaliar suas 
características mediante a história e a dínâmica do cont1ito254

. 

A Europa tem seguido a tendência americana, inaugurada nos anos 80, apostando 

nos meios alternativos, havendo a Comissão apresentado, em 19 de abril de 2002, um Livro 

Verde sobre os Meios Alternativos de Resolução dos Litígios em Matéria Civil e Comercial, 

sucedido pela Directiva 2008/52/CE255 

Segundo Paula Costa e Silva, referindo-se à Europa, os meios alternativos "são a 

nova aposta da Justiça, tendo alguns sistemas tentado já repercutir os efeitos da Directiva nos 

seus sistemas internos"256
. 

Marta Blanco Carrasco, após anotar a inexistência de legislação que abranja de 

forma global e conjunta os meios alternativos nos países europeus, pontua que os métodos 

mais desenvolvidos naquele continente são a conciliação, a mediação e a arbitragem 257
• 

Após anotar o protagonismo do Reino Unido no desenvolvimento dos meros 

alternativos de resolução de conflitos, a doutrinadora apresenta análise geral desses 

mecanismos na Europa: 

lndependientemente dei Estado en el que nos encontremos, con carácter 
general las partes que deciden seguir una modalidad de solución alternativa 
dellitigio pueden elegi r e! método y el organismo que deseen, en función dei 
origen de! conflicto. La solución de un conflicto por un método alternativo 
puede adoptar la forma de una decisión o de un acuerdo entre las partes, en 
función de la modalidad que se trate. Generalmente, la mediación, la 
conciliación y la evaluación imparcial se consideran ayudas para lograr el 
acuerdo. El peritaje, la adjudicación, el ombudsman y el albitraje conducen a 
decisiones que pueden ser vinculantes o no según las circunstancias y 

' d I d ' 58 meto os emp ea os- . 

A França ostenta a tradição da mediação comunitária, contando as comunidades 

com mediadores cidadãos, que são "mediadores naturais", pessoas com autoridade moral que 

253 Ibidem, p. 181. 
254 Ibidem. 
255 Cf. Paula Costa e Silva, A nova face . . , p. 22. 
256 Ibidem. 
257 Cf. Medicación y Sistemas ... , p. 36. 
258 Ibidem. Após esse exame geral, a pesquisadora analisa a utilização dos meios alternativos nos principais 
países da Europa (p. 37-51 ). 
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servem como conselheiros; com o desenvolvimento das cidades, estes mediadores 

organizaram-se em associações que realizam atividades humanitárias, sociais e caritativas, 

dentre as quais a mediação259
• 

Segundo Jean-François S ix, 

Por longo tempo, o essencial dos conflitos e discórdias encontrou paz no 
quadro de uma auto-regulação facilitada por atores terceiros, e estes podiam 
agir porque se achavam no seio de espaços de mediação naturais como as 
grandes famílias, as paróquias, os vilarejos. O processo era o último recurso, 
apelava-se a ele para as querelas graves e complexas260

• 

Em POitugal, os Julgados de Paz têm se constituído em experiência de sucesso na 

resolução de conflitos, com a utilização de conciliação e mediação261
. 

Outrossim, as experiências de mediação obrigatória e induzida desenvolvidas na 

Alemanha possibilitaram que 70% da cont1itualidade verificada na sociedade não chegasse 

aos tribunais, sendo resolvida com recurso a esse mecanismo de resolução alternativa de 

controvérsias262
. 

A experiência da Argentina, desenvolvida no início dos anos 90 do século 

passado, demonstrou sucesso em 70 a 80% das situações de conflitos encaminhadas para o 

sistema de mediação263
• 

No Japão, país de tradição conciliatória - onde a prática dos métodos 

autocompositivos é tão enraizada, que se alguém buscar a via judicial diretamente é 

desprezado pela comunidade264 
- têm se desenvolvido cada vez mais os meios alternativos 

de resolução de conflitos, "mostrando assim que até uma sociedade altamente industrializada 

pode muito bem adaptar-se a uma justiça coexistencial"265
. 

Em síntese, diversas experiências demonstram a viabilidade e a pe1tinência da 

utilização dos mecanismos alternativos de resolução de conflitos como forma de ampliação do 

acesso à justiça. 

259 Cf. Jean-François Síx, Dinâmica ... , p. 31-32. 
260 Ibidem, p. 241. 
261 Cf. Paula Costa e Silva, A novaface ... , p. 32. 
262 Ibidem, p. 47-49 e 74. 
263 Ibidem, p. 135-151. 
264 Cf. Petrônio Calmon, Fundamentos ... , p. 173. 
265 Cf. Mauro Cappelletti, Os rnétodos alternativos .. , p. 90. 



3 AS PROPOSTAS LEGISLATIVAS PARA A AMPLIAÇÃO DO ACESSO À 

JUSTIÇA 

3.1 O Projeto de Lei n." 4.827/98 e seu substitutivo, o Projeto de Lei da Câmara n." 

94/2002 

3.1.1 Resenha histórica 

Apresentado originalmente na Câmara dos Deputados pela Deputada Federal 

Zulaiê Cobra, o projeto de lei iniciou sua longa trajetória legislativa no Congresso Nacional 

em 1998. 

Com apenas 7 artigos, sua redação inaugural é bastante simples: no art. 1." tratou

se da definição jurídica do termo mediação e da matéria que admite mediação(§ 1."); no art. 

2." estabeleceu-se quem pode ser mediador e seus deveres no processo de mediação(§ 2."); as 

espécies de mediação foram elencadas no art. 3." e o artigo seguinte previu a possibilidade de 

suspensão do processo judicial para a realização da mediação extrajudicial ou judicial; por 

fim, o art. 6." trouxe a possibilidade de se intimar a parte adversa, antes de iniciado o processo 

judicial, para audiência de tentativa de conciliação ou mediação266
• 

Ainda no curso da tramitação deste projeto, o Instituto Brasileiro de Direito 

Processual apresentou proposta de texto legislativo para a regulamentação da mesma matéria, 

documento formulado conjuntamente com a Escola Nacional da Magistratura e submetido a 

variados debates ao longo de quatro anos267
• 

O texto foi recebido pelo Ministério da Justiça, havendo-se formado um grupo de 

trabalho integrado pelo Instituto mencionado, pela Deputada Zulaiê Cobra e por organizações 

da sociedade civil que trabalham na área de mediação, com o objetivo de produzir um projeto 

de lei substitutivo ao primeiro, a ser apresentado no Congresso Naciona1 268 

266 A íntegra do Projeto de Lei encontra-se no Anexo B deste estudo e pode ser encontrada no site da Câmara dos 
Deputados. Disponível em «http://www.camara.gov .br/sileg/Prop _ Detalhe.asp?id=2 1 158». Acesso em 
8.12.2010. 
267 Cf. Petrônio Calmon, Fundamentos ... , p. 135. 
268 Cf Alexandre Faride Pereira, Estudo analítico .. , p. 88. 
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Foi nesse contexto que surgtu o projeto de lei substitutivo, com vinte e oito 

artigos, divididos em três capítulos, onde se previam regras pertinentes à mediação no 

processo civil, dispondo-se sobre as modalidades de mediação (Cap. I); a mediação prévia 

(Cap. li, Seção I); a mediação incidental (Cap. li, Seção TI) e os mediadores (Cap. lll)269 

O texto produzido pelo grupo de trabalho foi ampliado e apresentado pelo 

Senador Pedro Simon como projeto de lei substitutivo - o Projeto de Lei da Câmara n. 0 

94/2002270 
-, integrado, agora, por quarenta e sete artigos, divididos em seis capítulos onde 

se regulamenta pormenorizadamente o instituto da mediação, já havendo sido aprovado na 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara dos Deputados271
• 

Entretanto, em março de 2006, o Senador Eduardo Suplicy apresentou relatório 

substitutivo ao projeto, fruto de sugestões de várias organizações da sociedade civil, dentre as 

quais o Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul, a Secretaria de Reforma 

do Judiciário do Ministério da Justiça e o Grupo de Pesquisa e Trabalho em Arbitragem, 

Mediação e Negociação da Universidade de Brasília, o qual obteve voto favorável do relator 

Senador Pedro Simon, havendo de se realizar sua leitura em conformidade com esse 

documento272
• 

Aprovado pelo Plenário do Senado Federal, o Projeto de Lei Complementar 11.
0 

94/2002, encontra-se, atualmente, em sua casa de origem - Câmara dos Deputados --, em 

razão das alterações sofridas, aguardando deliberação e, depois, seguirá para sanção 

presidenciaL 

3.1.2 Síntese de suas propostas 

O Projeto de Lei da Câmara 11. 0 94/2002 tem seu artigo inaugural noticiando 

regular a mediação paraprocessual em matéria civil273 

269 Ibidem, p. 88-89. 
270 A íntegra deste Projeto de Lei encontra-se no Anexo C deste estudo e pode ser encontrada no site do Senado 

Federal. Disponível em http:/ /www.senado.gov. br/publicacoes/diarios/pdf/sf/2002/12/06122002/23780 .pdf. 
Acesso em 4.7.2010. 
:m Cf. Alexandre Faride Pereira, Estudo analítico ... , p. 89. 
272 Ibidem. 
:n.1 "Art. 1 o Esta Lei institui e disciplina a mediação para processual nos conflitos de natureza civil." 
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Logo adiante, o art. 4.0 especifica quais as matérias de natureza civil que poderão 

ser objeto da mediação: "É lícita a mediação em toda matéria que admita conciliação, 

reconciliação, transação ou acordo de outra ordem." 

Com efeito, de acordo com Alexandre Faride Pereira, a mediação não incidirá 

sobre direitos indisponíveis, pois são irrenunciáveis, destacando, todavia, não haver óbice 

legal a que se disponha na mediação sobre "a forma, o modo, a condição em que tais direitos 

. - I" ,274 rrao se rea rzar . 

O conceito de mediação encontra-se no art. 2.0
, que esclarece consistir na 

"atividade técnica exercida por terceiro imparcial que, escolhido ou aceito pelas partes 

interessadas, as escuta, orienta e estimula, sem apresentar soluções, com o propósito de lhes 

permitir a prevenção ou solução de conflitos de modo consensual." 

Nenhuma alteração à conceituação clássica da atividade de mediação foi 

introduzida pelo projeto de lei, observando-se que a expressão "atividade técnica" recomenda 

a formação profissional do terceiro que conduzirá o trabalho, devendo, assrm, ser pessoa 

treinada e habilitada ao exercício do oficio275 

Resta igualmente clara a circunstância de que não há qualquer espécie de decisão 

na atividade do mediador, que se limita ao trabalho de aproximação dos interessados com o 

propósito de extinguir o litígio por meio do método autocompositivo276
. 

A proposta legislativa também estabelece que a mediação pode versar sobre todo 

o conflito ou parte dele (art. 5.0
), afigurando-se, em regra, como um procedimento sigiloso, 

salvo disposição expressa das partes em contrário (mt. 6.0
). 

As espécies de mediação estão previstas no art. 3.0 do projeto de lei. Ela pode ser 

prévia ou incidental, o que varia de acordo com o momento em que realizada: antes da 

tramitação de uma ação judicial ou no curso desta. Também pode ser judicial ou extrajudicial, 

o que depende da qualidade dos mediadores: nomeados pelo juiz ou independentes. 

A mediação prévia é sempre facultativa, sendo apta a interromper a prescrição, 

devendo o requerimento ser concluído no prazo máximo de noventa dias (art. 29, caput e 

parágrafo único). 

A mediação prévia judicial será apresentada ao Poder Judiciário mediante 

formulário padronizado, subscrito pela pmte ou por seu advogado: distribuída a um mediador 

judicial, este designará data para a sessão de mediação e determinará a cientificação do 

274 Cf. Estudo analítico .. , p. 90. 
275 Ibidem. 
276 Ibidem. 
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requerido com a recomendação de que deverá comparecer à sessão acompanhado de 

advogado, quando a presença deste for indispensável (arts. 29 e 30). 

O projeto de lei, todavia, não especifica quais as situações em que sena 

indispensável a presença de advogado277
, indicando a doutrina haver o texto instituído a 

indispensabilidade da assistência por advogado para todos os envolvidos no procedimento de 

mediação278 

A mediação prévia extrajudicial, ao seu turno, a critério dos interessados, "ficará 

a cargo de mediador independente ou daquele ligado à instituição especializada em 

mediação", segundo dispõe o art. 32 do projeto de lei, silenciando sobre a necessidade ou não 

de os interessados estarem acompanhados de advogado quando do procedimento de 

mediação. 

A mediação incidental, de outra parte, aquela que ocorre concomitantemente ao 

desenvolvimento do processo, será sempre obrigatória no processo de conhecimento, salvo 

nos casos elencados nos incisos do art. 34, a saber: "l - na ação de interdição; li -quando for 

autora ou ré pessoa de direito público e a controvérsia versar sobre direitos indisponíveis; lll 

- na falência, na recuperação judicial e na insolvência civil; IV - no inventário e no 

arrolamento; V - nas ações de imissão de posse, reivindicatória e de usucapião de bem 

imóvel; VI - na ação de retificação de registro público; VII - quando o autor optar pelo 

procedimento do juizado especial ou pela arbitragem; VIII- na ação cautelar; IX- quando na 

mediação prévia, realizada na forma da seção anterior, tiver ocorrido sem acordo nos cento e 

oitenta dias anteriores ao ajuizamento da ação." 

Petrônio Calmon critica a qualificação de "obrigatória" que a doutrina tem 

conferido à mediação incidental, pois o que prevê o texto é a tentativa obrigatória de 

mediação, mas não a obrigatoriedade da mediação em si, o que significa que a 

obrigatoriedade é um comando dirigido ao Estado e não aos envolvidos no conflito279
• 

A mediação incidental tem prazo máximo para ser realizada, de noventa dias, e 

não sendo obtido o acordo, o processo judicial retoma seu curso normal (art. 34, §único). 

277 Art. 29, § 3° - "A cientificação ao requerido conterá a recomendação de que deverá comparecer à sessão 
acompanhado de advogado, quando a presença deste fOr indispensável. Neste caso, não tendo o requerido 
constituído advogado, o mediador solicitará à Defensoria Pública ou, na falta desta, à Ordem dos Advogados do 
Brasil a designação de advogado dativo. Na impossibilidade de pronto atendimento à solicitação, o mediador 
imediatamente remarcará a sessão, deixando os interessados já cientificados da nova data e da indispensabílídade 
dos advogados". 
:!7s Cf. Petrônio Calmon, Fundamentos .. , p. 136. 
179 Ibidem, p. 137-138. 
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A mediação incidental também poderá ser judicial ou extrajudicial, dependendo 

da qualidade do mediador que coordenará os trabalhos: será judicial quando o autor da ação, 

por seu representante legal, aceitar a nomeação do mediador judicial, mas poderá ser realizada 

por outro mediador judicial ou extrajudicial a pedido das partes de comum acordo, quando 

estar-se-á diante da mediação incidental extrajudiciai280 

Igualmente, a distribuição da petição inicial ao juízo, além de interromper a 

prescrição, induz litispendência e produz os demais efeitos previstos no art. 263 do Código de 

Processo Civil (art. 35). 

O projeto de lei prevê a "suspensão relativa do processo" porque o juiz não fica 

impedido de examinar todos os pedidos de natureza urgente e a distribuição do processo a um 

mediador ocorre somente após examinada a petição inicial 281
. 

O procedimento da mediação incidental encontra-se pormenorizadamente 

regulado pelos atis. 36 a 40 do projeto de lei. 

Segundo André Camerlingo Alves, o projeto de lei "pretende criar a mediação 

paraprocessual, que nada mais é do que uma mediação obrigatória para quem pretende 

d d 
.,,zgz 

eman ar em JUIZo . 

Sintetiza, a seguir, o procedimento das mediações prévia e incidental: 

A mediação prévia judicial será apresentada ao Poder Judiciário mediante 
formulário padronizado, subscrito pela pm1e ou por seu advogado, cujo 
protocolo interrompe a prescrição. Distribuído a um mediador judicial, este 
designará data para a sessão de mediação e determinará a cientificação do 
requerido com a recomendação de que deverá comparecer à sessão 
acompanhado de advogado, quando a presença deste for indispensável. A 
mediação prévia deverá ser concluída no prazo máximo de 90 dias. 
EncetTada a mediação prévia (judicial ou extrajudicial) sem obtenção de 
êxito, a parte interessada em propor ação de conhecimento de natureza civil 
terá 180 dias para fazer isso, sob pena de, excedendo esse prazo, precisar 
sujeitar-se a nova mediação paraprocessual. Se o jurisdicionado demandar 
em juízo sem a prévia mediação ou após o prazo de 180 dias acima referido, 
será, então, necessária a realização da mediação incidental, que se assemelha 
à prévia quanto ao procedimento, porém, como já dito, ocorrerá no curso do 
processo, devendo o Juiz de Direito suspender o feito para essa finalidade. 
Nessa hipótese, o Juiz de Direito da causa remeterá cópia dos autos 
processuais a um mediador, que designará data para a sessão de mediação e 
determinará a intimação das partes para comparecimento à sessão, devendo 
também conter na intimação a recomendação de que as partes precisarão ser 
acompanhadas de advogados, "quando indispensável a assistência 
judiciária". A mediação incidental também deverá ser realizada no prazo 
máximo de 90 dias283 

28° Cf. Adolfo Braga Neto, Aspectos ... , p. 94. 
281 Cf. Petrônio Calmon, Fundamentos ... , p. 137. 
282 Cf. Mediação obrigatória ... , p. 1. 
283 Ibidem, p. 2-3. 
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Pode-se afirmar, outrossim, que o ponto central do projeto de lei é a instituição da 

mediação como "novo paradigma de justiça, em que todas as pessoas e empresas, antes de 

propor qualquer medida judicial, busquem resolver o conflito pela mediação"284
. 

O termo de mediação, de acordo com o art. 7. 0 do projeto de lei, constituirá título 

executivo extrajudicial, devendo ser subscrito pelo mediador Uudicial ou extrajudicial), pelas 

partes e por seus advogados; quando homologado pelo juiz, a pedido de qualquer dos 

interessados, o acordo terá torça de título executivo judicial. 

Ademais, a mediação prévia, desde que requerida, será reduzida a termo e 

homologada por sentença independentemente de processo (mt. 7.0
, parágrafo único)285 

Consoante o art. 9. o da proposta legislativa, poderá atuar como mediador qualquer 

pessoa capaz, de conduta ilibada e com formação técnica ou experiência prática adequada à 

natureza do conflito. 

Os mediadores poderão ser judiciais ou extrajudiciais (art. 10). 

Os mediadores judiciais deverão ser advogados com pelo menos três anos de 

efetivo exercício de atividades jurídicas, capacitados, selecionados e inscritos no Registro de 

Mediadores das seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil (art. 11 ). 

Os mediadores extrajudiciais, também denominados mediadores independentes, 

serão selecionados e inscritos no Registro de Mediadores dos Tribunais de Justiça, não 

exigindo o projeto de lei tenham a qualificação de advogado (att. 12). 

Os deveres dos mediadores encontram-se relacionados no art. 14. São eles: 

imparcialidade, independência, aptidão, diligência e confidencialidade, salvo, no último caso, 

sua dispensa por expressa convenção das partes. 

Na lição de Adolfo Braga Neto, 

Em resumo, o mediador deve ser imparcial, no sentido de evitar qualquer 
privilégio a uma das partes em detrimento de outra durante todo o processo; 
independente, entendendo-se não estar vinculado a qualquer das partes 
envolvidas no conflito antes e durante o processo; competente, no sentido de 
conhecer profundamente o processo de mediação para bem coordená-lo e 
com isso saber os parâmetros ditados pelas partes para auxiliá-las a decidir; 
confidente, guardando toda e qualquer informação, trazida, oferecida ou 
produzida no processo para com as partes; e diligente, pressupondo-se que 
não poupará esforços para proceder da melhor maneira possível qum1to à 
investigação dos fatos relacionados à controvérsia286

. 

28
'
1 Cf. Petrônio Calmon, Fundamentos ... , p. 136. 

285 Cf. Alexandre Faride Pereira, Es·tudo analitico .. , p. 93. 
286 Cf. Aspectos ... , p. 97. 
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A formação e a seleção dos mediadores serão de incumbência da Ordem dos 

Advogados do Brasil, dos Tribunais de Justiça, da Defensoria Pública e das instituições 

especializadas em mediação "para o que serão implantados cursos apropriados, fixando-se os 

critérios de aprovação, com a publicação do regulamento respectivo" (art. 15). 

A previsão de comediação encontra assento no art. 16, onde se admite sua 

utilização nas hipóteses em que recomendada atuação conjunta do mediador com outro 

profissional especializado na área do conhecimento subjacente ao litígio em razão da natureza 

ou complexidade do conflito. 

Nas controvérsias que versem sobre o estado da pessoa e família, a comediação 

será obrigatória (art. 16, § 1.0
); nos demais casos, será facultativa, podendo ser requerida por 

qualquer dos interessados ou pelo mediador(§ 2.0
). 

Os mediadores constarão do Registro de Mediadores gerido pelos Tribunais de 

Justiça, contendo relação atualizada de todos os mediadores habilitados a atuar prévia ou 

incidentalmente no âmbito do Estado (art. 17). 

A fiscalização da atividade dos mediadores estará a cargo dos Tribunais de Justiça 

-quanto aos mediadores extrajudiciais (art. 18)- e da Ordem dos Advogados do Brasil- em 

relação aos mediadores judiciais (mi. 19). 

A atividade dos comediadores será sempre fiscalizada e controlada pelos 

Tribunais de Justiça (art. 19). 

O juiz da causa também fiscalizará a atividade dos mediadores e comediadores na 

mediação incidental (art. 20). 

Aos mediadores e comediadores aplicam-se os impedimentos dos arts. 134 e 135 

do Código de Processo Civil (art. 21); igualmente, eles ficam impedidos de prestar serviços 

profissionais a qualquer das partes, em matéria correlata à mediação, pelo prazo de dois anos, 

contados do término da mediação (art. 23). 

As condutas vedadas aos mediadores no exercício da função e as causas de sua 

exclusão estão assentadas nos arts. 24 e 25 do projeto de lei. 

A proposta legislativa também prevê que os serviços de mediação podem ser 

oferecidos por entidades públicas ou particulares, mas sempre deverá ser realizada em local 

de fácil acesso, com estrutura suficiente para atendimento condigno dos interessados, devendo 

as condições mínimas desses serviços receber regulação dos Tribunais de Justiça (art. 41 ). 

A remuneração do mediador será estabelecida segundo os critérios fixados pela 

norma local; nas hipóteses em que for concedido o benet1cio da assistência judiciária, estará a 
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parte dispensada do recolhimento dos honorários, correndo as despesas às expensas de 

dotação orçamentária do respectivo Tribunal de Justiça (art. 42). 

O projeto de lei, de outra parte, em seu art. 43, propõe alteração à atual redação do 

art. 331 do Código de Processo Civil, passando seu caput a dispor que "se não se verificar 

qualquer das hipóteses previstas nas seções precedentes, o juiz designará audiência 

preliminar, a realizar-se no prazo máximo de trinta dias, para qual serão as partes intimadas a 

comparecer, podendo tàzer-se representar por procurador ou preposto, com poderes para 

transigir". 

Suprimiu-se, assun, a expressão "e versar a causa sobre direitos que admitam 

transação", constante da redação original do dispositivo287
, o que remete à audiência 

preliminar não só as causas que versam direitos disponíveis, mas também aquelas cujo objeto 

não admite disposição288
• 

A redação proposta também introduz a possibilidade de designação de 

conciliadores para auxílio ao juiz na atividade conciliatória no curso de uma ação judicial 

(redação proposta pelo art. 43 do projeto de lei ao mt. 331, § 2.0
, do Código de Processo 

Civil). 

Contempla, ainda, a possibilidade de o juiz sugenr às partes, segundo as 

peculiaridades do caso, outras fonnas adequadas de solução do conflito, como a arbitragem, a 

mediação e a avaliação neutra de terceiro (redação proposta pelo art. 43 do projeto de lei ao 

art. 331, § 3.0
, do Código de Processo Civil). 

O objetivo precípuo deste attigo, segundo Alexandre Faride Pereira, é possibilitar 

ao juiz que, percebendo a viabilidade de composição amigável do litígio, ofereça às partes 

algumas alternativas a que sua resolução se verifique por este caminho, previsão que se 

encontra em nítida sintonia com o atual momento histórico em que se busca ampliar o acesso 

à justiça através dos meios alternativos de resolução de contlitos289 

Quanto à avaliação neutra de terceiro, é sigilosa, inclusive para o JUIZ, e não 

vinculante para as partes, sendo sua finalidade exclusiva a de orientá-las na tentativa de 

287 A redação atual do art. 331 do Código de Processo Civil é a seguinte: "Se não ocorrer qualquer das hipóteses 
previstas nas seções precedentes, e versar a causa sobre direitos que admitam transação, o juiz designará 
audiência preliminar, a realizar-se no prazo de 30 (trinta) dias, para a qual serão as partes intimadas a 
comparecer, podendo fazer-se representar por procurador ou preposto, com poderes para transigir." 
288 Cf. Alexandre Faride Pereira, Estudo analítico ... , p. 101. 
189 Ibidem, p. 102. 
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composição amigável do conflito, em prazo a ser fixado pelo juiz (redação proposta pelo art. 

43 do projeto de lei ao art. 331, § 4.0
, do Código de Processo Civi1)290

. 

Caso seja obtido o acordo, será reduzido a termo e homologado pelo juiz (redação 

proposta pelo art. 43 do projeto de lei ao art. 331, § 5.0
, do Código de Processo Civil). 

Não havendo resolução do conflito por qualquer das fonnas alternativas, o juiz, na 

mesma audiência, fixará os pontos controvertidos, decidirá as questões processuais pendentes 

e determinará as provas a serem produzidas, designando audiência de instrução e julgamento, 

se necessário (redação proposta pelo art. 43 do projeto de lei ao art. 331, § 6.0
, do Código de 

Processo Civil). 

O art. 44 da proposta legislativa, por fim, esclarece que as providências 

apresentadas no art. 43 podem ser tomadas pelo juiz ou tribunal em qualquer tempo e grau de 

jurisdição. 

3.1.3 Análise crítica 

O ponto central do projeto de lei em comento consiste na obrigatoriedade de os 

interessados buscarem a resolução do conflito por meio da mediação antes do ajuizamento de 

uma ação judicial. 

Petrônio Calmon defende a pertinência da obrigatória patticipação das partes na 

atividade de mediação e a ausência de prejuízo decorrente dessa prática: 

Optando pela participação, os envolvidos têm muito a ganhar e nada a 
perder. Não perdem porque a petição inicial com os pedidos de urgência será 
apreciada livremente pelo juiz, iniciando-se a mediação apenas após essa 
apreciação. Isso significa que não está sendo denegada nem retardada a 
prestação jurisdicional. A sucessiva suspensão do processo é apenas relativa 
ao seu conteúdo não-urgente, ou seja, o processo prossegue para o exame de 
eventuais recursos sobre o pedido de medida urgente e para eventuais ações 
cautelares autônomas. Na pmte em que o processo é suspenso, nenhum 
prejuízo haverá para as partes, pois espera-se que a primeira sessão de 

290 Segundo Alexandre Faride Pereira, o fim único deste dispositivo "é tutelar a avaliação neutra de terceiro ou 
Fac(finding/Neutral Evaluation, que pode ser entendida como o parecer técnico, onde terceira pessoa imparcial 
auxilia as partes no litígio deduzido em juízo ou em negociação, disseminando a elas qual seria a tendência da 
resolução. É uma espécie de Rent a Judge. Fulcra este parágrafo que a avaliação neutra de terceiro deverá ser 
obtida no prazo a ser fixado pelo juiz da causa, sendo sigilosa, inclusive para ele, e não possui força vinculante 
para as partes. Seu fim específico é orientar os conflitantes na tentativa de frutificar uma composição amigável. 
É sigilosa ao juiz no intuito de, continuando seu trâmite normal, que seu julgamento não seja influenciado pela 
avaliação neutra de terceiro, que como acontece no juízo arbitral, em muitos casos são feitas por juízes 
aposentados" Cf. Estudo analítico .. ., p. I 02-1 03. 
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mediação se realize rapidamente. A mediação incidental está prevista para 
durar três meses, mas poderá ser interrompida a qualquer momento por 
opção de qualquer dos envolvidos 291

• 

Essa previsão de obrigatoriedade, entretanto, muito embora cercada de bons 

propósitos, não parece constituir o tratamento mais adequado à espécie. 

Não se duvida que a imposição da participação no processo de mediação auxilie 

na propagação e na disseminação do conhecimento deste método de resolução de contlitos na 

sociedade. 

Todavia, há uma série de circunstâncias a desaconselhar a imposição da 

participação no processo de mediação que se sobrepõem àquelas que possam recomendar essa 

política. 

Com efeito, um dos pressupostos ao êxito do processo de mediação é a sincera 

disposição dos interessados na resolução do conflito por meio do acordo, propósito que muito 

dificilmente se alcançará quando os envolvidos compareçam diante do mediador em razão de 

uma imposição legal. 

A oferta de estrutura adequada à realização das sessões de mediação, outrossim, 

seja pelo poder público, seja pela iniciativa privada, em um país de dimensões continentais e 

com um grande volume de pessoas hipossuficientes financeiramente - que dependeriam de 

serviços ofertados ou patrocinados pelo poder público - constituiria, igualmente, um grande 

desafio e sua não realização redundaria no retardamento indesejável da possibilidade de o 

cidadão apresentar uma pretensão perante um tribunal. 

Aliás, idêntica advertência foi realizada com perspicácia por Kazuo Watanabe: 

Quanto a detem1inar que todas as causas cíveis tenham uma tentativa prévia 
ou incidental, tenho dúvida, que já manifestei aos membros da Comissão, até 
sugerindo que convertêssemos o julgamento em diligência para observarmos 
a experiência da Argentina, Colômbia e Estados Unidos, porém tenho receio 
de que se dermos a todos os conflitos, isto é, a todas as causas a serem 
ajuizadas ou já ajuizadas, a mesma necessidade de tentativa de mediação 
sem que haja uma indicação de que as partes queiram adotar essa solução 
amigável, há grande perigo de essa tentativa obrigatória virar um formalismo 
desnecessário292

. 

Ademais, a obrigatoriedade da submissão de todo o conf1ito ao procedimento de 

mediação também poderia constituir um desacerio naquelas hipóteses em que critérios de 

adequação recomendassem a utilização prioritária de outro método alternativo para a 

resolução do conflito, por exemplo, a conciliação, procedimento, em regra, mais célere e 

2
q

1 C[ Fundamentos ... , p. 137-138. 
291 Cf. Modalidade ... , p. 57. 



72 

menos oneroso. 

Outras estratégias mais eficientes e com reduzidas possibilidades de insucesso 

poderiam colaborar para a utilização dos mecanismos alternativos mediante o incentivo à sua 

utilização. 

A primeira medida seria a oferta dos serviços de mediação e conciliação a custos 

bem inferiores aos necessários à litigação perante os tribunais ou mesmo a supressão das 

despesas para as pessoas que participassem do processo de mediação ou conciliação prévia ou 

incidental. 

A medida parece possível porque os custos operaciOnaiS da mediação e da 

conciliação apresentam-se, em regra, bem inferiores aos necessários à ultimação de um 

processo judicial. 

Com isto, diante da possibilidade de resolução de um conflito e da satisfação de 

uma pretensão em um tempo reduzido e com um custo sensivelmente inferior ao processo 

judicial ou mesmo sem custo, as pessoas poderiam ser estimuladas a acorrer a esses 

mecanismos autocompositivos. 

Não apenas a iniciativa privada- a custos reduzidos-, mas também o Estado, por 

meiO de seus Poderes Executivo e Judiciário, poderiam ofertar serviços de mediação e 

conciliação à população, gratuitamente. 

Uma política pública de pacificação social e de resolução de conflitos por meios 

autocompositivos poderia incluir serviços de resolução de conflitos nos bairros, bem próximo 

do local em que estão os interessados. 

Esses serviços, se dependentes do pagamento de despesas, poderiam ser gratuitos 

aos que demonstrassem a situação de carenciados e onerosos aos que não estivessem nesse 

lugar- mas com custo bem inferior ao que seria cobrado para a apresentação da reclamação 

na via judicial - atraindo um número considerável de conflitos à sua intervenção; ademais, 

poderiam ser realizados na mesma estrutura já existente à prestação de outros serviços 

públicos nas comunidades, como aqueles da área social, educacional, cultural, esportiva, de 

saúde, etc. 

Esses mesmos mecamsmos de resolução de conflitos a serem utilizados 

previamente ao recurso aos tribunais também poderiam ser ofertados pela iniciativa privada e 

até mesmo por setores de resolução alternativa de conflitos anexos aos tribunais- mediação e 

conciliação prévias. 

Àqueles que houvessem buscado a mediação ou conciliação prévia sem a 

obtenção do acordo, poderia haver uma redução nas custas da ação judicial como incentivo à 
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tentativa de autocomposição antes do recurso aos tribunais. 

Facultar-se-ia, ainda assim, àqueles que não recorressem a essas possibilidades de 

mediação e conciliação prévia e aos que as buscassem inexitosamente, a tentativa da solução 

autocompositiva ao conflito mesmo após apresentada a pretensão na via judicial- mediação e 

conciliação incidental. 

Nesse caso, quando obtido o acordo, as custas poderiam ser suprimidas, ou seja, 

suportadas pelo Estado, como forma de incentivo à prática autocompositiva, o que poderia 

sequer representar impacto aos coti·es públicos, pois os custos havidos na litigação judicial 

poderiam ser bem superiores ao valor não arrecadado em razão da isenção sugerida. 

Ao lado da isenção das custas para a hipótese de autocomposição, poder-se-ia 

instituir multa processual para aqueles que se recusassem a participar de sequer uma sessão 

com a utilização de algum meio autocompositivo. 

A autocomposição incidental ao processo poderia se realizar mediante 

requerimento das partes ou naquelas hipóteses em que o juiz entendesse viável o 

procedimento autocompositivo e a ele remetesse os litigantes, como, aliás, recomenda Kazuo 

Watanabe: 

Pelo tipo de contlito, às vezes, a mediação é extremamente importante; em 
outros casos, poderá não ser tão frutífera. Nos casos em que o juiz sentir que 
não está madura a idéia das partes quanto a essa tentativa, não sei se seria 
razoável exigir-se a tentativa obrigatória no início da causa. Prefiro escolher 
a solução dada pelo Direito norte-americano de, no momento em que o juiz 
sentir que há possibilidade de acordo, mandar para um mediador293

• 

De outro lado, muito adequada afigura-se a previsão da possibilidade de a 

mediação prévia ou incidental possuir relação com o Poder Judiciário, sobretudo em se 

considerando não fazer parte da cultura do brasileiro buscar espontaneamente esse mecanismo 

de resolução de conflitos294
, em especial quando levado a efeito por instituições desvinculadas 

do Estado. 

Essa manutenção da possibilidade de se realizar a mediação organizada e gerida 

pelo Estado parece ser fundamental à difusão do instituto da mediação, não se desvalorizando, 

com isso, as iniciativas comunitárias levadas a efeito pela sociedade civil, que, aliás, devem 

ser fomentadas e cada vez mais difundidas e disseminadas nas comunidades por meio das 

associações de moradores, escolas, etc. 

293 Cf. Modalidade ... , p. 58. 
294 Cf. Petrônio Calmon, Fundamentos .. , p. 139. 
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A exigência de que os mediadores judiciais sejam advogados não guarda qualquer 

relação com a qualidade do procedimento da mediação. 

Isso porque a doutrina tem afirmado reiteradamente a desnecessidade de o 

mediador possuir formação jurídica, porque as técnicas de mediação não são jurídicas, mas 

dizem muito mais respeito à condução do relacionamento humano295
. 

Não se deve exigir, pois, sejam os mediadores advogados ou bacharéis em direito, 

mas também não há razões para vedar sua participação nessa função. 

A assistência dos interessados por advogado não deveria ser exigida em qualquer 

das espécies de mediação. 

Em verdade, a mediação consiste em uma negociação realizada por pessoas físicas 

ou jurídicas com a assistência de um terceiro, imparcial, que apenas as aproxima e auxilia na 

busca do consenso. 

Então, o acordo que deflui da mediação tem característica eminentemente 

contratual e nenhum diploma legal exige a assistência de advogado para sua ultimação. 

Deste modo, não há se exigir a participação de advogado em qualquer processo de 

mediação; todavia, se realizada no curso de processo judicial, a exigência de notificação 

decorre deste e não do procedimento de mediação em si. 

Em outras palavras, se o conflito já se encontra materializado perante os tribunais 

e remetidos os interessados a procedimento de mediação ou a outro meio de resolução de 

conflitos, haverá de se cientificar os advogados a que, eventualmente, assistam os envolvidos 

no procedimento de mediação. Todavia, sua presença não será indispensável, como não o é, 

aliás, para a realização de qualquer ato em um processo judicial que verse matéria extrapenal. 

A cientificação, sim, é imprescindível para aqueles que estejam assistidos por advogado. 

Tanto que uma pessoa pode ser parte em um processo judicial sem possuir 

advogado, como ocorre em determinadas causas que tramitam perante os Juizados Especiais 

Cíveis e também quando o requerido, citado pessoalmente, opta pela não constituição de 

advogado para patrocinar sua defesa. 

A questão, entretanto, não recebe tratamento uniforme na ordem jurídica mundial. 

Muito embora exigida pela legislação argentini96
, a participação de advogados 

em procedimentos de autocomposição em ambiente diverso da jurisdição é tàcultativa para o 

ordenamento jurídico português297
• 

295 ibidem, p. 331. 
296 Cf. WaJsir Edson Rodrigues Júnior, A práNca da mediação ... , p. 144. 
297 Cf. J. O. Cardona Ferreira, Jus/iça de Paz ... , p. 60-61 e Lúcia Dias Vargas, Julgados de Paz . . , p. 133-134. 
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No Brasil, a exigência de participação de advogado limita-se à jurisdição, muito 

embora pretenda a Ordem dos Advogados do Brasil ampliá-la para mecanismos não 

jurisdicionais de resolução de conflitos. 

Com efeito, ao dispor sobre a indispensabilidade de advogado à administração da 

justiça, a Constituição Federal, em seu art. 133, pretendeu tomar esse patrocínio obrigatório 

quando da utilização da jurisdição. 

Aliás, mesmo em sede jurisdicional a participação de advogado pode ser 

facultativa, como decidou o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de 

inconstitucionalidade n.0 1.539, onde a Ordem dos Advogados do Brasil questionava a norma 

do art. 9.0 da Lei n. 0 9.099/95, tornando não obrigatória a participação de advogado em 

determinadas causas em tramitação perante Juizados Especiais298
. 

Walter Ceneviva não tem dúvida em afirmar a possibilidade de a lei dispensar a 

participação de advogado mesmo em procedimentos judiciais, excepcionalmente299
. 

A limitação da garantia da assistência por advogado à jurisdição também pode ser 

percebida na obra de Manoel Gonçalves Ferreira Filho, ao comentar o art. I 33 da Carta 

Magna: 

O legislador constituinte alçou à dignidade constitucional a atividade dos 
advogados. Como porta-voz da sociedade perante a Justiça, uma vez que é 
através do advogado que se pode postular em juízo, é louvável o prestígio 
que a Constituição lhe deferiu. A Lei Magna encara o advogado como 
"indispensável à administração da justiça", conferindo-lhe inviolabilidade 
por "seus atos e manifestações no exercício da profissão"300

. 

Ora, se essa assistência por advogado pode ser dispensada em juízo, sobradas 

razões existem para que essa possibilidade também possa ser reconhecida em procedimentos 

autocompositivos não jurisdicionais. 

298 O julgamento foi assim ementado: "AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ACESSO À 
JUSTIÇA. JUIZADO ESPECIAL. PRESENÇA DO ADVOGADO. IMPRESCINDIBILIDADE RELATIVA. 
PRECEDENTES. LEI 9099/95. OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. 
RAZOABILIDADE DA NORMA. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. FACULDADE DA PARTE. CAUSA DE 
PEQUENO VALOR. DISPENSA DO ADVOGADO. POSSIBILIDADE. I. Juizado Especial. Lei 9099/95, 
artigo 9.0

• Faculdade conferida à parte para demandar ou defender-se pessoalmente em juízo, sem assistência de 
advogado. Ofensa à Constituição Federal. Inexistência. Não é absoluta a assistência do profissional da advocacia 
em juízo, podendo a lei prever situações em que é prescindível a indicação de advogado, dados os princípios da 
oralidade e da infOrmalidade adotados pela norma para tornar mais célere e menos oneroso o acesso à justiça. 
Precedentes. 2. Lei 9099/95. Fixação da competência dos juízos especiais civis tendo como parâmetro o valor 
dado à causa. Razoabilidade da lei, que possibilita o acesso do cidadão ao judiciário de forma simples, rápida e 
efetiva, sem maiores despesas e entraves burocráticos. Ação julgada improcedente." Cf Supremo Tribw1al 
Federal.. .. 
299 Ct: Direito Constitucional ... , p. 221. 
30° Cf. Curso de Direito .... , p. 277. 
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No mais, o projeto de lei merece todo o incentivo, especialmente por ampliar o 

acesso à justiça, como destacado por Alexandre Faride Pereira: 

O projeto de lei sobre mediação confirma a visão social democrática de que 
o acesso à justiça não pode ser limitado à movimentação formalista do 
Judiciário. A garantia legal disposta na Constituição Federal de 1988, onde 
se incumbe à via judiciária a defesa de todo e qualquer direito não mais 
satisfaz aos anseios na dinâmica social. Novos mecanismos para os cidadãos 
realizarem seus interesses legais devem ser disponibilizados, s~jam estes, 
judiciais ou extrajudiciais. O tema em análise denota uma mudança de 
paradigma provocada pela crescente necessidade de se obter respostas 
efetivas à solução dos litígios e pela sobrecarga que tal fato provocou no 
Poder .Judiciário. Nesse plano, a aplicação paraprocessual de meios 
alternativos de solução de conflitos, como no caso a mediação, atuará em 
beneficio do processo, trazendo-lhe celeridade, na medida em que, havendo 
acordo na sessão de mediação, a marcha processual estará dada por 
encerrada; além de direcionar a jurisdição, apenas aos casos estritamente 
necessários301 

3.2 A regulamentação do Conselho Nacional de Justiça 

O Conselho Nacional de Justiça tem demonstrado preocupação com os meios 

alternativos de resolução de conflitos ao menos desde o ano de 2006, quando criou o 

programa "Conciliar é Legal" e lançou o Movimento Nacional pela Conciliação com o 

objetivo de fomentar a realização de audiências conciliatórias em todos os tribunais do país. 

Após a realização de diversas ações tendentes à promoção de mutirões de 

conciliação por toda a nação, já no quarto ano de atividades, o Movimento Nacional pela 

Conciliação resolveu disciplinar e instituir uma política pública de resolução consensual de 

conflitos a ser desenvolvida pelos tribunais brasileiros, o que realizou por meio da edição da 

Resolução n." 125, de 29 de novembro de 20 I O, que merecerá exame a seguir. 

3.2.1 A Resolução n." 125, de 29 de novembro de 2010302 

A regulamentação em epígrafe se propõe, logo ao início, a instituir uma política 

nacional de tratamento adequado dos cont1itos. 

301 Cf . .t-·studo analílico ... , p. 113. 
302 A íntegra da Resolução e seus Anexos encontram-se no Anexo D deste estudo. 
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Em sequência, nas considerações que abrem o documento, está registrada a 

preocupação dos responsáveis pela Administração do Poder Judiciário com uma visão 

ampliada do acesso à justiça, não devendo limitar-se ao acesso aos tribunais, mas ser 

compreendida como a possibilidade de acesso a uma ordem jurídica justa. 

A Resolução também registra que a política pública de resolução de conflitos do 

Poder Judiciário não deve se limitar à oferta da jurisdição, mas incluir outros mecanismos de 

resolução de conflitos, em especial os consensuais, como a mediação e a conciliação. 

Ainda nas considerações iniciais, a norma administrativa preceitua que os meios 

alternativos de resolução de conflitos constituem meios efetivos de pacificação social, solução 

e prevenção de litígios, destacando que os programas já implementados no país estão 

logrando reduzir a excessiva judicialização de conflitos, a quantidade de recursos e de 

execução de sentenças. 

3.2.1.1 Síntese de snas propostas 

O artigo inaugural da Resolução esclarece sua pretensão de regular a Política 

Judiciária Nacional de tratamento dos contlitos de interesses. tendente a assegurar a todos o 

direito à solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. 

A novidade que está no parágrafo único do mi. L o refere-se à concepção 

diferenciada sobre as atribuições do Poder Judiciário, pois agora "aos órgãos judiciários 

incumbe, além da solução adjudicada mediante sentença, oferecer outros mecanismos de 

soluções de controvérsias, em especial os chamados meios consensuais, como a mediação e a 

conciliação, bem assim prestar atendimento e orientação ao cidadão"303
. 

A possibilidade de os tribunais firmarem parcerias com entidades públicas e 

privadas para a oferta desses serviços de resolução de conflitos por meios consensuais 

encontra previsão no att. 3.0 da Resolução. 

A Resolução regulamenta, ainda, em seu terceiro capítulo, a criação dos Núcleos 

Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos pelos tribunais, começando 

303 C[ Conselho Nacional de Justiça. Resolução 11.0 125, de 29 de Novembro de 2010. Disponível 
em « http :/I www. c n j .j us. br /porta 1/ sobre-o-cn jl quem-e-quem/ secreta ri a -gera 1-s gl projetos/ p j -mo v i me nto-pela
conciliacao/resolucao-n-125». Acesso em 20.1.20 11. 
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por precomzar que estes deverão cnar esses núcleos no prazo de 30 dias, compostos por 

magistrados da ativa ou aposentados e servidores, preferencialmente atuantes na área. 

Os Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos 

possuem as seguintes atribuições, dentre outras: desenvolver a Política Judiciária de 

tratamento adequado dos conflitos de interesses, estabelecida na Resolução; planejar, 

implementar, manter e aperfeiçoar as ações voltadas ao cumprimento da política e suas metas; 

atuar na interlocução com outros tribunais e com os órgãos integrantes da rede mencionada 

nos arts. 5° e 6°; instalar Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania que 

concentrarão a realização das sessões de conciliação e mediação que estejam a cargo de 

conciliadores e mediadores, dos órgãos por eles abrangidos; promover capacitação, 

treinamento e atualização permanente de magistrados, servidores, conciliadores e mediadores 

nos métodos consensuais de solução de con!litos; na hipótese de conciliadores e mediadores 

que atuem em seus serviços, criar e manter cadastro, de forma a regulamentar o processo de 

inscrição e de desligamento; regulamentar, se for o caso, a remuneração de conciliadores e 

mediadores, nos termos da legislação específica; incentivar a realização de cursos e 

seminários sobre mediação e conciliação e outros métodos consensuais de solução de 

conflitos; firmar, quando necessário, convênios e parcerias com entes públicos e privados para 

atender aos fins da Resolução (art. 7.0
). 

A criação de Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania também é 

determinada aos tribunais para atender aos juízos, juizados ou varas com competência nas 

áreas cível, fazendária, previdenciária, de família ou dos Juizados Especiais Cíveis e 

Fazendários (art. 8.0
). 

Esses Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania constituirão 

unidades do Poder Judiciário, preferencialmente, responsáveis pela realização das sessões e 

audiências de conciliação e mediação que estejam a cargo de conciliadores e mediadores, bem 

como pelo atendimento e orientação ao cidadão (art. 8.0
). 

Os Centros contarão com um juiz coordenador e, se necessário, com um adjunto, 

aos quais caberá a sua administração, bem como a supervisão do serviço de conciliadores e 

mediadores (art. 9.0
, caput). 

Caso o Centro atenda a grande número de juízos, juizados ou varas, o respectivo 

juiz coordenador poderá ficar designado exclusivamente para sua administração (art. 9.0
, § 

l.o). 

Os Tribunais deverão assegurar que nos Centros atuem servidores com dedicação 

exclusiva, todos capacitados em métodos consensuais de solução de conflitos e, pelo menos, 
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um deles capacitado também para a triagem e encaminhamento adequado de casos (art. 9.0
, § 

2.o). 

A possibilidade da oferta do serv1ço de resolução de conflitos antes do 

ajuizamento de uma ação judicial também restou contemplada pela Resolução ao prever, em 

seu décimo artigo, que cada unidade dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e 

Cidadania deverá obrigatoriamente abranger setor de solução de conf1itos pré-processual. 

Os mediadores e conciliadores deverão ser capacitados pelos Tribunais e ficarão 

sujeitos ao código de ética estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça (arts. ll e 12). 

Os artigos finais da Resolução estabelecem regras para o controle dos dados de 

produtividade dos Centros (arts. 13 a 17) e alertam para o caráter vinculante dos Anexos à 

Resolução, à exceção do de número [I (art. 18). 

Os Anexos à Resolução não restaram numerados e regulamentam, 

respectivamente, as normas éticas que devem reger as atividades de conciliadores e 

mediadores; os dados estatísticos que devem ser produzidos pelos tribunais e, por fim, os 

conteúdos dos cursos de formação de mediadores, conciliadores, servidores e magistrados. 

3.2.1.2 Análise crítica 

A Resolução em apreço constitui importante avanço no incentivo à resolução de 

conflitos por meios autocompositivos no âmbito do Poder Judiciário, fomentando seu 

desenvolvimento através da obrigação imposta aos Tribunais de criação de Centros 

Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. 

Aliás, a pertinência do investimento do Poder Judiciário nos meios alternativos de 

resolução de conJlitos e o acerto do Conselho Nacional de Justiça na edição da Resolução são 

destacados por Joaquim Falcão: 

·'
04 Cf. Novo produto .. 

Se levado a cabo. houver vontade política, competência gerencial, mínimos 
recursos financeiros e um processo de mobilização comunitária, será sem 
dúvida uma revolução na administração da Justiça brasileira. Trata-se de 
diminuir a violência social e combater a justiça com as próprias mãos e a lei 
do mais forte. Como a própria Resolução 125 do CNJ que o criou diz, 
conciliar e mediar é pacificar. Em poucos anos esse novo serviço deverá 
crescer muito mais do que a adjudicação tradicional dos tribunais. Como 
aconteceu, aliás, com os juizados especiais304

. 
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A Resolução poderia ter avançado ainda mais criando mecanismos de incentivo à 

utilização dos meios autocompositivos previamente ao processo judicial ou mesmo em seu 

curso, com o estabelecimento de redução ou mesmo isenção de custas para as partes quando 

lograssem compor o litígio por meio de conciliação ou mediação. 

Igualmente, os critérios de seleção e remuneração dos conciliadores e mediadores 

poderiam ter recebido diretrizes mínimas para o tlm de padronizar o procedimento em âmbito 

nacional. 

A Resolução também poderia haver regulamentado o procedimento a ser seguido 

nos casos de mediação e conciliação pré-judiciais ou mesmo havidas no curso de uma 

demanda em tramitação em juízo, a exemplo do que fez o Projeto de Lei da Câmara n. 0 

94/2002, que dispõe sobre os procedimentos de mediação paraprocessual. 

Lamentável, de outra parte, a realidade denunciada pelo Jornal Folha de São Paulo 

consistente na resistência da maior parte dos tribunais brasileiros à implementação das 

determinações constantes na Resolução em apreço e também nos baixos índices de extinção 

de processos em decorrência de acordos resultantes de conciliação ou mediação305
. 

Muitos fatores levam a essa realidade: a falta de confiança na conciliação em 

razão dos ainda baixos índices de acordo; a vaidade e o apego ao poder de parte de alguns 

magistrados que não admitem compmtilhar a tarefa de solucionar conflitos com conciliadores 

e que não abrem mão de a<\judicar ao Estado a resolução do conflito sem a colaboração das 

partes; o baixo comparecimento de partes e advogados às audiências de conciliação, movidos 

pela cultura do litígio, também desestimula o investimento nos meios alternativos de 

resolução amigável de conflitos. 

Somente a persistência dos tribunais no incremento dessas formas de pacitlcação 

social e a valorização da solução de conflitos por autocomposição de parte das instituições de 

ensino poderão conduzir a um processo de superação dessa realidade. 

3.3 A regulamentação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 

305 Jornal Folha de São Paulo. Editorial de 31.7.2011. Disponível em 
«http:/ /www .aj uris.org.br/ajuris/index. php?option=com ~ content&view=article&id= 14 52:31 ~de-julho-de-20 11-
domingo&catid~!S:clipping-diario&Itemid ~22». Acesso em 6.8.20 li. 
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O Poder Judiciário gaúcho, antes mesmo da determinação do Conselho Nacional 

de Justiça, criou a Central de Conciliação e a Central de Mediação na Comarca de Porto 

Alegre, por meio da Resolução n. 0 780, de 12 de agosto de 2009, do Conselho da 

Magistratura306
• 

O ato administrativo prevê, em síntese, a possibilidade de os juízes de direito de 

varas cíveis encaminharem os processos sob sua jurisdição a uma tentativa de cone i li ação ou 

mediação na Central quando provocados pelos interessados. 

A Resolução também possibilita a conciliação pré-processual em casos de 

superendividamento, mediante o simples comparecimento do interessado à Central de 

Conciliação. 

Em sequência à experiência piloto, editaram-se outras quatro Resoluções, criando 

Centrais de Conciliação e Mediação nas outras quatro Comarcas de entrância tina! do Estado, 

atos que se examinam a seguir. 

3.3.1 As Resoluções n."s 871, 872, 873 e 874, de 29 de março de 2011 307 

As Resoluções em epígrafe cnam Centrais de Conciliação e Mediação nas 

Comarcas de Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria e Caxias do Sul. 

De conteúdo idêntico, apenas se dirigindo a Comarcas diversas, essas 

regulamentações, além que criarem as Centrais no âmbito dessas unidades, ampliam sua 

competência, possibilitando, agora, que conflitos na área da família também possam ser 

tratados em seu seio. 

3.3.1.1 Síntese de suas propostas 

Além de preverem a possibilidade de utilização da mediação e da conciliação nas 

ações cíveis e de família, outra inovação- em comparação à Resolução n.0 780/2009- foi a 

inclusão da possibilidade de os magistrados enviarem o I itígio objeto do processo à 

306 A íntegra da Resolução encontra~se no Anexo E deste estudo. 
307 A íntegra das Resoluções encontra-se no Anexo F deste estudo. 
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conciliação ou à mediação ofertadas pela Central mesmo sem que haja requerimento dos 

litigantes nesse sentido (arts, 3,0
, inc, lll e 4,0

, inc, lll, das Resoluções n,0
S 871, 872, 873 e 

874, de 29 de março de 2011), 

Dessa forma, tanto um juiz que atua no cível, como aquele que jurisdiciona na 

área do direito de família podem enviar o caso à Central para a tentativa de resolução do 

conflito por meio de autocomposição, 

Ainda em sede de conciliação processual, as Centrais estão aptas a realizar 

mutirões conciliatórios com grandes litigantes, o que se efetiva mediante o prévio contato e 

manifestação de interesse de parte de alguma das pessoas envolvidas no litígio (art 3,0
, inc, li, 

das Resoluções n,0 s 871, 872, 873 e 874, de 29 de março de 2011), 

Da mesma forma, as Resoluções editadas pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande 

do Sul avançaram com a previsão da possibilidade de se realizar conciliação e mediação antes 

da provocação da jurisdição- pré-processual- nas Centrais de Conciliação e Mediação, 

A conciliação pré-processual poderá ser realizada na própria Central, em questões 

envolvendo superendividamento, Nessas hipóteses, o próprio cidadão pode comparecer à 

Central e solicitar que seus credores sejam convidados a participar de uma tentativa coletiva 

de composição (art, 3,0
, inc, I, das Resoluções n, 0 S 871, 872, 873 e 874, de 29 de março de 

2011 ), 

Outra possibilidade de realização de conciliação e mediação pré-processual está 

inserida no art, 8,0 das Resoluções em comento: cuidam-se dos Postos Avançados de Justiça 

Comunitária, 

De acordo com a regulamentação, as Centrais podem realizar convênios com 

entidades e instituições para fins de instalação desses Postos Avançados de Justiça 

Comunitária, onde o cidadão poderá comparecer e apresentar o conflito que pretende 

solucionar, solicitando a designação de uma audiência para fins de conciliação ou mediação, 

Esses Postos deverão funcionar nas dependências da entidade parceira, que 

também ofetiará a infraestrutura necessária à realização das sessões para a tentativa de 

autocomposição, incumbindo ao Poder Judiciário a oferta dos conciliadores e mediadores, 

b d - ' - d ' 'd d 308 em como a coor enaçao e a supervtsao a attvt a e , 

Jos No anexo G deste estudo podem ser encontradas as Minutas de Convênios entre o Poder Judiciário do Rio 
Grande do Sul e os Municípios que não são sede de Comarca e, igualmente, entre o Poder Judiciário e 
Universidades, para a criação de Postos Avançados de Justiça Comunitária. 
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3.3.1.2 Análise crítica 

A regulamentação andou bem ao possibilitar a conciliação e a mediação judiciais 

em demandas das áreas cível e de família, mas poderia incluir conflitos de matérias 

concernentes a processos criminais e da infância e juventude em seu âmbito, observados, 

logicamente, a disponibilidade e os limites das matérias submetidas à autocomposição. 

Com efeito, não haveria, prima facie, óbice legal ao encaminhamento à 

autocomposição da reparação dos danos causados ao ofendido em ação penal ou mesmo à 

solução conciliada em uma ação civil pública que verse sobre direitos de crianças e 

adolescentes. 

Merece aplauso, igualmente, a ausência de limitações quanto ao valor da 

pretensão, às características da parte ou mesmo à matéria do conflito para fins de admissão de 

pleitos de conciliação ou mediação processual ou mesmo pré-processual, nada impedindo que 

se busque a solução de conflitos de alto valor por este meio, ou mesmo em situações que 

envolvam incapazes, pessoas jurídicas ou até mesmo o poder público. 

Essa amplitude do campo de atuação das Centrais de Conciliação e Mediação 

contribuirá para a disseminação da cultura do diálogo e da paz na resolução dos conflitos 

havidos na sociedade. 

Outro aspecto de felicidade ímpar do Tribunal de Justiça gaúcho foi a previsão da 

possibilidade de criação de Postos Avançados de Justiça Comunitária, levando à população 

dos bairros mais periféricos e das localidades mais longínquas a possibilidade estruturada de 

resolução de conflitos por meio de autocomposição. 

Esses Postos Avançados de Justiça Comunitária representam a democratização do 

acesso à justiça, este entendido como a possibilidade de se alcançar a resolução de um 

conflito de modo rápido e desburocratizado com recurso a um método adequado. 

De mais a mais, a busca da solução dialogada ao conflito nesses Postos dispensa a 

assistência por advogado e também prescinde do pagamento de custas ao Estado, o que 

facilita e amplia o acesso à justiça. 

Importa referir-se ainda a salutar previsão de parceria do Poder Judiciário com a 

sociedade, encarregando-se esta de prover o local e a infraestrutura necessários ao 

funcionamento dos Postos Avançados de Justiça Comunitária, o que desonera o Estado e 

oxigena o Poder Judiciário, possibilitando seu funcionamento fora dos imponentes e escassos 
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limites dos Tribunais, agora mais próximos da sociedade e contando com sua colaboração 

para a tarefa de pacificação social. 

Assim, a formação de uma rede de Postos Avançados de Justiça Comunitária seria 

muito adequada à facilitação do acesso da população à resolução de conflitos por meio da 

autocomposição. 

Ademais, em razão da forte integração com a comunidade e do aproveitamento 

dos recursos materiais já existentes em seu seio, o custo desse serviço seria muito reduzido, o 

que torna a proposta exequível a qualquer Tribunal com relativa facilidade. 

Esses modelos de Centros de Composição de Conflitos constituem, dessa forma, 

instrumentos eficientes e eficazes de ampliação e democratização do acesso à justiça. 

3.3.2 A Resolução n. • 870, de 29 de março de 20H 309 

A Resolução disciplina a atividade dos conciliadores e mediadores no âmbito das 

Centrais de Conciliação e Mediação e seu conteúdo será apresentado a seguir. 

3.3.2.1 Síntese de suas propostas 

A regulamentação começa por incumbir os magistrados coordenadores das 

Centrais de Conciliação e Mediação da condução do processo de seleção dos conciliadores e 

mediadores que nelas atuarão (art. 1.0
). 

Este mesmo artigo estabelece como condições ao exercício da atividade de 

conciliador ou mediador a conduta ilibada do profissional e a qualificação compatível com a 

atividade, esclarecendo, em seus parágrafos, a necessidade de tonnação em curso superior 

em direito ou ciências afins e não estar o profissional no exercício da advocacia como 

profissão habitual. 

O processo de seleção é composto pela análise de currículos e entrevistas, 

podendo haver a aplicação de prova quando necessário (art. 3.0
, § 1.0

). 

309 A íntegra da Resolução encontra-se no Anexo H deste estudo. 
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Exige-se, ao exercício da atividade de conciliador ou mediador, a comprovação de 

participação prévia em curso de capacitação, nos moldes delineados pelo Conselho Nacional 

de Justiça (art. r, § 3.0
). 

A atividade dos conciliadores e mediadores pode ser voluntária ou remunerada, 

incumbindo á Presidência do Tribunal esta regulamentação (art. 2. 0
). 

Ao mesmo órgão incumbe a nomeação dos conciliadores e mediadores e seu 

desligamento poderá ocorrer por sua iniciativa ou por determinação do juiz coordenador da 

Central (arts. 5.0 e 6.0
). 

3.3.2.2 Análise crítica 

A abertura da regulamentação quanto à formação profissional dos conciliadores e 

mediadores merece destaque, porquanto a doutrina é firme em apontar para a possibilidade de 

profissionais de diversas áreas - e não apenas do Direito - exercerem as atividades de 

conciliação e mediação. 

A limitação genérica do exercício da advocacia com habitualidade para o 

exercício das funções de conciliador e mediador, de outro lado, parece um pouco exagerada, 

bastando a vedação ao advogado de intervir no conflito que tenha tomado conhecimento no 

exercício daquelas funções. 

Positiva, de outro lado, a previsão da possibilidade de se instituir remuneração aos 

conciliadores e mediadores. 

Isso porque muito embora não se duvide do mérito do trabalho voluntário, a 

continuidade da atividade das Centrais e até mesmo a qualificação dos conciliadores e 

mediadores depende em muito de sua permanência no exercício da função, o que poderá ser 

incentivado pela remuneração. 

Quanto a esta, aliás, importante sugerir-se seja instituída por sessão presidida e 

não por acordo realizado, o que pode gerar injustiças remuneratórias e distorções no exercício 

da atividade na busca desmedida pela realização do acordo. 



4 OS MEIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS: 

INSTRUMENTOS DE AMPLIAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA 

4.1 Os meios alternativos de resolução de conflitos e a ampliação do acesso il justiça 

Nas palavras de Jaime Octávio Cm·dona Ferreira, "os sistemas extrajudiciais de 

Justiça explicam-se e justificam-se, exactamente, na medida em que são meios tendentes a 

servir o direito fundamental à jnstiça" e possuem "uma razão de ser essencial: a prestação de 

serviço aos Cidadãos, vale dizer, à Cidadania e à Democracia"310 

Refira-se, igualmente, que o novo conceito de acesso à justiça, como já houve 

oportunidade de se argumentar, não mais admite que o Estado ocupe-se unicamente da oferta 

de jurisdição. 

Dessa forma, a dimensão de direito prestacional do acesso à justiça aliada à 

importante desigualdade verificada no acesso à justiça no Brasil reclamam o esforço do 

Estado na realização das prestações necessárias à realização deste direito fundamental. 

De igual modo, o investimento social em sistemas alternativos de resolução de 

conflitos deve ser concebido não como método de substituição ou de subestimação da 

jurisdição, mas como mecanismo complementar e ampliativo do acesso à justiça que pode 

auxiliar, cada vez mais, a produzir espaços em que a gestão social de interesses antagõnicos se 

faça com base no direito, no respeito aos direitos fundamentais, desvalorizando assim as 

formas violentas e opressivas de resolução de disputas, sempre tão presentes na sociedade 

brasileira311
. 

Identificando os fundamentos dos meios autocompositivos de resolução de 

conflitos, Ada Grinover relaciona-os da seguinte forma: a) fundamento funcional: o 

eficientismo; b) fundamento social: a pacificação e c) fundamento político: a participação312
. 

A seguir, explícita-os: a utilização das vias conciliativas busca a racionalização na 

distribuição da justiça, com a desobstrução dos tribunais, pela atribuição da solução de certas 

controvérsias a instrumentos institucionalizados que buscam a autocomposição (fundamento 

funcional); possibilita a solução de controvérsias que geralmente não chegam a ser apreciadas 

31° Cf. Justiça de Paz ... , p. 31-32. 
311 Cf. Ministério da Justiça do Brasil, Acesso à Justiça ... , p. 9. 
312 Cf Fundamentos ... , p. 18-20. 
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pelos tribunais, gerando pacificação social (fundamento social) e, por fim, proprcm a 

participação popular ocasionada pela colaboração do corpo social nos procedimentos de 

conciliação e mediação (fundamento político)313 

Noutras palavras, os meios alternativos de resolução de conflitos representam o 

afastamento do Estado como ente de força e poder, dando lugar à sociedade organizada, que 

dispõe de outros métodos, com base no diálogo e na busca de solução negociada314 

No referente à mediação, na lição de Alexandre Faride Pereira, 

Ressalta-se, ademais, que a mediação vislumbrada como método alternativo 
de solução de conflitos de interesses não tem o escopo de inviabilizar ou 
afastar a utilização do procedimento judicial, mas sim, o de prover mais um 
meio de pacificação social hábil a atender as prerrogativas do momento 
histórico atual e cumprir a função ele filtrar o acesso ao Poder Judiciário, 
contribuindo para amenizar a crise pela qual a jurisdição vem atravessando, 
além de prover maior acesso à justiça, economia, celeridade e efetividade à 
resolução de controvérsias315

. 

Enfim, são as qualidades e especificidades dos meios alternativos de resolução de 

conflitos que recomendam sua otimização e não a sobrecarga do Judiciário316
. 

Após descartar a crise do sistema judiciário como justificativa para a difusão dos 

meios alternativos de resolução de conflitos, Petrônio Calmon destaca: 

Alterou-se sobremaneira a motivação para valer-se dos meios alternativos. 
Antes seria comum verificar a causa da opção como sendo a falta de recursos 
para ir à justiça estatal, a ignorância, o temor de enfrentar um procedimento 
complexo, diflcil e de longa duração, ou a urgência na reparação do dano. 
Em qualquer desses casos optava-se por um dos meios alternativos motivado 
pela premência da circunstância e não corno resultado de uma livre escolha, 
após valoração do interesse real. Mas esse quadro já não é assim em muitas 
situações, pois os meios alternativos se colocaram como um complemento à 
justiça estatal, funcionando como técnica alternativa, de forma autônoma ou 
subsidiária. [ ... ] Os meios altenmtivos não excluem ou evitam um sistema 
judicial caótico, mas põem-se interativamente ao lado da jurisdição estatal, 
devendo-se valer do critério da adequação entre a natureza do conflito e o 
meio de solução que entenda mais apropriado317

• 

Sublinhe-se, outrossim, que as experiências de resolução de conflitos por meios 

alternativos à jurisdição no Brasil têm demonstrado o efeito de ampliação do acesso à justiça, 

especialmente para comunidades em situação de hipossuficiência ou vulnerabilidade. 

313 Ibidem. 
314 Cf. Petrônío Calmon, FUndamentos .. , p. 218. 
315 Cf. Estudo analítico ... , p. 104. 
316 Cf. Kazuo Watanabe, Modalidade ... , p. 55. 
317 Cf. Fundamentos ... , p. 49. 
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A esse respeito, diagnóstico realizado pelo Ministério da Justiça apurou que 80% 

dos programas de resolução alternativa de conflitos no Brasil são utilizados majoritariamente 

por classes populares, sobretudo por mulheres318 

Segundo recomenda Kazuo Watanabe, 

Temos de tentar desenvolver cada núcleo comunitário em torno das idéias de 
pacificação social, senão todos esses projetos de mediação e de conciliação 
acabarão virando formalismo. [ ... ] A mediação tem de ser praticada como 
uma forma de pacificação da sociedade e não apenas como uma forma de 
solução de conflitos. [ ... ] Hoje, depois de vinte anos de magistratura, é 
muito mais importante a atuação do juiz, do profissional do Direito na 
pacificação da sociedade do que na solução do conflito319 

Deste modo, a crise verificada no sistema de realização de justiça impõe a 

ultimação de esforços à sua superação com a construção de uma nova política pública de 

acesso à justiça320
, onde se edifique um novo paradigma de política pública de justiça que 

inclua, quer os tribunais, quer mecanismos alternativos de resolução de litígios321
. 

Nas palavras de Mauro Cappelletti, 

Devemos estar conscientes de nossa responsabilidade; é nosso dever 
contribuir para fazer que o direito e os remédios legais reflitam nas 
necessidades, problemas e aspirações atuais da sociedade civil; entre essas 
necessidades estão seguramente as de desenvolver alternativas aos métodos e 
remédios tradicionais, sempre que sejam demasiado caros, lentos e 
inacessíveis ao povo; daí o dever de encontrar alternativas capazes de melhor 
atender às urgentes demandas de um tempo de transformações sociais em um 
ritmo de velocidade sem precedentes322

• 

4.2 Uma proposta de política pública para a ampliação do acesso à justiça com a 

utilização dos meios alternativos de resolução de conflitos 

A construção de uma proposta de política pública de resolução de conflitos 

principia pelo abandono da ideia de que um sistema somente é eficiente quando para cada 

conflito há uma intervenção jurisdicional e passa pela necessidade de se construir um sistema 

318 Cf. Ministério da Justiça do Brasil, Acesso à Justiça ... , p. 13. 
319 Cf. Modalidade ... , p. 59-60. 
32° Cf. João Pedroso, A justiça ... , p. 287. 
321 Cf. Boaventura de Sousa Santos e Conceição Gomes, Geograjla e democracia .. p. 127. 
322 Cf Os métodos alternativos ... , p. 97. 
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que conte com mecanismos de prevenção e de resolução de conflitos a partir das necessidades 

e dos interesses das pessoas323
• 

Na lição de José Luis Bolzan de Morais, 

a provocação dos tribunais, que se dá em nível inicial, passaria a ter um 
caráter subsidiário. O sistema judicial só seria acionado depois de tentados 
outros métodos de resolução, a não ser que a questão envolvida versasse 
sobre direitos não disponíveis pelas pmies envolvidas, ou que não seja 
aconselhado o tratamento judicial meramente subsidiário, ou seja, quando a 
provocação da jurisdição s~ja absolutamente necessária324

. 

Nesse novo modelo de sistema de resolução de conflitos, os meios alternativos -

dentre os quais, a conciliação, a mediação, a arbitragem ·- colocam-se ao lado do processo 

judicial como uma opção que objetiva reduzir o custo e a demora dos procedimentos, 

estimular a participação da comunidade na resolução dos conflitos e facilitar o acesso à 

solução do conflito, descongestionando, ainda, os tribunais325
. 

Nas palavras de Petrônio Calmon, 

Considerando a crise da justiça e a eficiência propna das soluções 
autocompos1ttvas, embora seus mecanismos mais eficientes sejam 
eminentemente uma atividade privada, é imprescindível que o Estado adote 
medidas de incentivo à sua realização, promovendo o que se chama, nesse 
trabalho, de uma política pública de incentivo à utilização em larga escala 
dos mecanismos para a obtenção da autocomposição. [ ... ] Em conclusão, é 
preciso uma nova sinalização, um novo cenário, uma transformação radical 
no modo de ver e praticar a solução dos conflitos. Aquilo que era tradicional 
(atividade judicial estatal) passa a ser apenas um dos meios possíveis. Aquilo 

l . . 'd d326 que era a ternattvo passa a ser mats um mew a equa o· . 

O autor ainda defende que a oferta de diversos mecanismos para a resolução de 

conflitos revela amadurecimento do Estado, que passa a prestar um serviço público mais 

efetivo, "proporcionar o acesso à justiça tempestiva, efetiva e de qualidade adequada; e, ao 

mesmo tempo, proporcionando a possibilidade de escolha por um dos mecanismos 

extrajudiciais de solução dos conflitos, não somente para permitir a deflação processual, mas, 

sobretudo, como instrumento de aumento da área da tutela oferecida aos direitos dos 

cidadãos"327 

Nesse mesmo caminho, comentando os resultados positivos das experiências 

conciliatórias realizadas pelo Poder Judiciário em razão do programa "Conciliar é Leal", 

323 Cf. José Luis Bolzan de Morais, Mediação ... , p. 107. 
324 Cf. Mediação ... , p. I 07. 
325 Ibidem, p. I 08. 
326 Cf. Fundamentos .. , p. 7 e 345. 
327 Ibidem, p. 95. 
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coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça, sua então presidente, Ministra Ellen Gracie 

Nmthfleet, atirmou: 

Uma Justiça mais acessível, efetiva, simples e informal é o que deseja a população 
brasileira. A adoção da conciliação tem se revelado tõrmula hábil para atender a esse 
anseio, como revelam os exemplos acima. É indispensável divulgar a existência de 
uma maneira nova de resolver as querelas. Sentar para conversar, antes ou depois de 
proposta uma ação judicial, pode fazer toda a diferença 328

. 

Eugênio Facchini Neto, após examinar os argumentos favoráveis e contrários aos 

meios alternativos de resolução de conflitos, preconiza: 

A questão é complexa e não exige soluções extremadas de adesão integral ou 
de franca repulsa. Quem sabe o mais conveniente seja identificar os setores 
nos quais é indispensável a intervenção de uma magistratura profissional, 
pública, organizada de forma independente, que opere mediante 
procedimentos formalizados. A esta forma de exercício de jurisdição, que 
necessariamente tem um custo orçamentário mais imponente, deveria ser 
encarregada de resolver somente os conflitos que não podem ou não devem 
ser solucionados mediante controles administrativos prévios (com atuação de 
agências regulatórias autônomas e que efetivamente se comportem como 
agentes da sociedade, e não como defensoras de grupos de interesses), ou 
mediante procedimentos de mediação e de resolução alternativa de conflitos, 
por árbitros/mediadores não estatais. Esses outros agiriam como uma espécie 
de justiça complementar, alternativa, talvez "menor", mas não 
necessariamente contraposta à justiça togada329

. 

A seguir, complementa, asseverando que os meios alternativos não pretendem 

substituir os tribunais, mas sim colocar-se como opção ao seu lado, podendo haver um 

deslocamento momentâneo de determinadas causas para a resolução por meios alternativos, 

diminuindo o fluxo das demandas judiciárias330
• 

Apregoa-se, igualmente, que a etlciência de um sistema de resolução de conflitos 

depende da existência de numerosas instituições e procedimentos que permitam prevenir e 

solucionar a maior parte das controvérsias com o menor custo possível, partindo das 

necessidades e interesses das partes331
• 

A exemplo do que ocorre em Costa Rica, os meios alternativos de resolução de 

conflitos poderiam ser desenvolvidos pelo Estado e/ou por particulares, individualmente ou 

reunidos em entidades especializadas, operando a título gratuito ou oneroso, sendo que todas 

as atividades privadas poderiam ser controladas pelo Ministério da Justiça332 e as públicas não 

judiciais por ele geridas. 

328 Cf. Conversar ... , p. 2. 
319 Cf. A outra justiça ... , p. 114. 
330 Ibidem. 
331 Ct: Petrônio Calmon, Fundamentos .. , p. 155. 
332 Ibidem, p. 184. 
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De outra parte, a informação dos cidadãos sobre o funcionamento dos metos 

alternativos de resolução de conflitos afigura-se imprescindível à sua propagação e à criação 

da possibilidade de escolha. 

Com efeito, os cidadãos e os empresários, todos, devem conhecer bem os meios 

de solução de conflitos, com as peculiaridades específicas de cada um, para que possam optar 

conscientemente, de acordo com seu real interesse, pois sem conhecimento não há se falar em 

liberdade de escolha333
• 

A valorização dos mecanismos alternativos de resolução de conflitos exigiria a 

construção de uma política pública nacional de acesso à justiça e resolução de conl1itos, com 

a realização de informação à população sobre esses temas e também com a oferta e o 

incentivo à resolução de conflitos por meios alternativos, colocando-se os tribunais em 

posição de retaguarda. 

Algumas medidas que poderiam integrar essa política, contribuindo para a 

inserção da prática da autocomposição na cultura nacional, podem ser extraídas do 

pensamento de Petrônio Calmon. 

Segundo o doutrinador, 

Fazem parte desta tarefa: estudos sobre o fenômeno da cultura de conflitos 
(pesquisas sociológicas), bem como o funcionamento e êxito das atuais 
alternativas; planejamento de um sistema de mecanismos para a obtenção da 
autocomposição, fixando seus limites e seus responsáveis; cooperação entre 
os segmentos da sociedade que devem participar do sistema (segundo os 
papéis adiante formulados); elaboração de propostas legislativas; formação 
constante dos operadores da autocomposição; realização de debates e 
simpósios, com vistas à difusão da cultura da autocomposição; cooperação 
com o sistema de ensino brasileiro, para a difusão dos temas relacionados; e 
avaliação permanente do sistema de solução dos conflitos334

• 

Incumbir-se-ia, deste modo, o Ministério da Justiça da realização dessa política 

pública para a esfera não judicial, valorizando a informação da população sobre seus direitos e 

deveres, bem como sobre a utilização dos meios autocompositivos de resolução de conflitos. 

Igualmente, a oferta desses serviços públicos integrada a outros serviços já 

ofertados à comunidade, com a capilarização necessária, haveria de ser realizada pelo Poder 

Executivo. 

Essa cultura não adjudicatória de solução de conflitos também haveria de ser 

desenvolvida e fomentada no âmbito do Poder Judiciário, incumbindo ao Conselho Nacional 

333 Cf Petrônio Calmon, Fundamentos .. , p. 164. 
334 Cf. Fundamentos ... , p. 321-322. 
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de Justiça a realização dessas ações, pois integrantes da política pública de administração da 

· · BS f' · JUstiça ·· a eta a esse orgamsmo. 

Enfim, uma nova concepção de acesso à justiça - com a valorização e a inclusão 

dos meios alternativos de resolução de conflitos- não depende apenas de reformas no Poder 

Judiciário, mas de um pacto social a esse fim, como preconiza Joaquim Falcão no artigo 

"Uma reforma muito além do Judiciário": 

A responsabilidade pelo atual modelo é tanto do Judiciário, como, ao mesmo 
tempo, do Congresso e do Poder Executivo, das entidades representativas 
das empresas e dos trabalhadores, dos profissionais jurídicos, das 
universidades, das associações da sociedade civil, sobretudo dos usuários da 
Justiça. Ou seja, a reforma da administração da Justiça não é questão 
exclusivamente interna ao Poder Judiciário. Mas referente ao conjunto dos 
interesses e relações sociais políticas, econômicas e culturais que, a partir 
daí, se formam e se entrelaçam, se legalizam e se institucionalizam. Na 
reinvenção desse entrelaçar, se escondem os novos e mais amplos limites e 
possibilidades do sistema judicial na democracia. Se o foco da mudança for 
apenas aperfeiçoar, consettar, reformar ou mesmo revolucionar o Poder 
Judiciário [ ... ], ela será sempre insuficiente. Há que mudar, também, a 
natureza e a forma de suas relações com a sociedade, os profissionais 
jurídicos, os demais Poderes da República336 

Como já se referiu no item 3.1.3, poder-se-ia ofertar esses serviços de mediação e 

conciliação a custos bem inferiores aos necessários à litigação perante os tribunais ou mesmo 

suprimir as despesas para as pessoas que participassem do processo de mediação ou 

conciliação prévia ou incidental. 

Com isto, diante da possibilidade de resolução de um conflito e da satisfação de 

uma pretensão em um tempo reduzido e com um custo sensivelmente inferior ao processo 

judicial ou mesmo sem custo, as pessoas poderiam ser estimuladas a acorrer a esses 

mecanismos autocompositivos. 

Não apenas a iniciativa privada- a custos reduzidos-, mas também o Estado, por 

meto de seus Poderes Executivo e Judiciário, poderiam ofertar serviços de mediação e 

conciliação à população, gratuitamente. 

Uma política pública de pacificação social e de resolução de conflitos por meios 

autocompositivos poderia incluir serviços de resolução de conflitos nos bairros, bem próximo 

do local em que estão os interessados. 

Esses serviços, se dependentes do pagamento de despesas, poderiam ser gratuitos 

aos que demonstrassem a situação de carenciados e onerosos aos que não estivessem nesse 

335 Ct: Joaquim Falcão et. ai., O controle .. , p. 112. 
336 Cf. Umareforma ... ,p. 188. 
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lugar- mas com custo bem inferior ao que seria cobrado para a apresentação da reclamação 

na via judicial -atraindo um número considerável de conflitos à intervenção desses serviços

que poderiam ser prestados na mesma estrutura já existente à prestação de outros serviços 

públicos nas comunidades, como aqueles da área social, educacional, cultural, esportiva, de 

saúde, etc, 

Ao lado da isenção ou redução das custas para a hipótese de autocomposição, 

poder-se-ia instituir multa processual para aqueles que se recusassem a participar de sequer 

uma sessão de algum meio autocompositivo, 

Não se descarta, ainda, na totalidade, a possibilidade de se estabelecer a 

obrigatoriedade da utilização dos meios autocompositivos nalgumas espécies de conflitos, 

A utilização da arbitragem, de outra parte, poderia ser estimulada se oferecida a 

custos reduzidos- ou mesmo até mesmo com isenção de despesas- em comparação ao gasto 

necessário à utilização da jurisdição para aqueles casos em que a autocomposição fosse 

inexitosa. 

Poder-se-iam, a tanto, cnar câmaras de arbitragem públicas e privadas para a 

oferta desses serviços para a resolução de conflitos incidentes sobre direitos disponíveis, 

modo a filtrar o acesso à jurisdição, elegendo-se determinadas demandas para sua incidência, 

seja por critérios de matéria, de valor ou mesmo para o acolhimento das demandas de massa e 

para aquelas que não revelem alto grau de litigiosidade, 

Essa atividade de arbitragem, ainda que a custos reduzidos ou mesmo suprimidos, 

poderá se revelar menos onerosa que a jurisdição, mesmo quando paga pelo usuário, 

Essas medidas de informação, a disseminação e o induzimento à utilização de 

serviços de autocomposição de conflitos e de arbitragem poderiam ter o condão de levar à 

população a utilização desses serviços de pacificação social, ampliando o acesso à justiça, 

porque mais informais, próximos física e culturalmente das comunidades, mais rápidos e 

menos burocráticos, deixando-se a utilização da jurisdição em posição de retaguarda, 

4.3 As necessárias alterações legislativas 

Ao lado do comprometimento de toda a sociedade com a valorização dos meios 

alternativos de resolução de conflitos e da necessária formulação de políticas públicas de 

resolução de conflitos por meios autocompositivos de parte dos poderes executivo e 
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judiciário, a implementação dessa ampliação do acesso à justiça reclamaria a adoção de 

legislação que valorizasse os meios alternativos de resolução de conflitos e induzisse e/ou 

obrigasse sua utilização. 

Sobre as alterações legislativas necessárias a esse fim, remete-se o leitor ao que se 

afirmou no item 3.1.3 deste estudo. 

Interessante, igualmente, seria, a exemplo da sugestão apresentada pela comissão 

de revisão do Código Deontológico Europeu, a previsão da obrigação do advogado de 

informar seu cliente sobre o custo da atividade judicial e da possibilidade de, em qualquer 

fase, recorrer aos meios alternativos de solução de conflitos337
. 

337 Cf. Petrônio Calmon, Fundamentos ... , p. 167. 



CONCLUSÕES 

I -O acesso à justiça no Brasil, na atualidade, tanto na doutrina como na prática 

social, confunde-se com o acesso ao Poder Judiciário. Não se duvida de sua qualidade de 

direito fundamental, mas há uma tendência a resumi-lo à possibilidade de acesso aos tribunais 

para a resolução de conflitos. 

2 - Para a maioria da sociedade brasileira, o acesso à justiça é inexistente ou 

difícil, o Poder Judiciário não é competente ou tem pouca competência para solucionar 

conflitos, além de ter custo elevado e ser lento, o que se afigura suficiente ao diagnóstico de 

uma crise do acesso à justiça no Brasil. 

3 -A existência de óbices de natureza econômica, social e cultural e a pequena 

capacidade do Poder Público e da sociedade em minimizá-los perpetua as naturezas seletiva e 

elitista do acesso à justiça no Brasil. 

4 - Somente uma revolução na conceituação e no tratamento do acesso à justiça 

possibilitarão a superação dos obstáculos ao seu alcance, transfmmando-se em realidade a 

promessa de justiça para todos. 

5- A construção de um novo conceito de acesso à justiça principia por privilegiar 

a dimensão prestacional deste direito fundamental, reclamando a construção e a execução de 

uma política pública nacional de acesso à justiça que priorize e valorize os meios alternativos 

de resolução de conflitos. 

6 - A criação de um sistema descentralizado, acessível, informal e 

desburocratizado de resolução de conflitos, com recurso a meios alternativos e 

complementares à jurisdição, focado na conciliação, na mediação e na arbitragem, seja por 

meio de serviços ofertados exclusivamente pelo Estado, seja com recurso a ações de iniciativa 

da sociedade civil, deve orientar uma nova concepção de acesso à justiça que inclua, ainda, a 

oferta de informação à população sobre o conteúdo e a extensão de seus direitos e deveres. 
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7 - A cultura da utilização do Poder Judiciário como instrumento de retaguarda 

para a resolução de conflitos também há de ser desenvolvida, o que reclama a 

desjudicialização de procedimentos, o desestímulo aos litigantes habituais no acesso direto à 

jurisdição e a adoção de um sistema de resolução de conflitos que privilegie a utilização da 

conciliação, da mediação e da arbitragem, com a indução ou mesmo a imposição de sua 

utilização em alguns casos, medidas que não afrontam o direito de acesso aos tribunais, 

concebidos, então, como ultima ratio do sistema de oferta de justiça e de pacificação social. 
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LEI No 9.307 DE 23 DE SETEMBRO DE 1996. 

Dispõe sobre a arbitragem. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Capítulo I 

Disposições Gerais 

Art. I o As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios 

relativos a direitos patrimoniais disponíveis. 

Art. 2° A arbitragem poderá ser de direito ou de eqüidade, a critério das partes. 

§ I o Poderão as partes escolher, livremente, as regras de direito que serão aplicadas na 

Arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública. 

§ 2° Poderão, também, as partes convencionar que a arbitragem se realize com base nos 

princípios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais de comércio. 

Capítulo li 

Da Convenção de Arbitragem e seus Efeitos 

Alt. 3° As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral 

mediante convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o 

Compromisso arbitral. 

Art. 4o A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato 

comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a 

tal contrato. 

§ I o A cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo estar inserta no 

próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira. 
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§ 2° Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a 

iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde 

que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente 

para essa cláusula. 

Ali. 5° Reportando-se as pmies, na cláusula compromissória, às regras de algum órgão arbitral 

institucional ou entidade especializada, a arbitragem será instituída e processada de acordo 

com tais regras, podendo, igualmente, as pmies estabelecer na própria cláusula, ou em outro 

documento, a forma convencionada para a instituição da arbitragem. 

Art. 6° Não havendo acordo prévio sobre a forma de instituir a arbitragem, a parte 

interessada manifestará à outra parte sua intenção de dar início à arbitragem, por via postal ou 

por outro meio qualquer de comunicação, mediante comprovação de recebimento, 

convocando-a para, em dia, hora e local certos, firmar o compromisso arbitral. 

Parágrafo único. Não comparecendo a parte convocada ou, comparecendo, recusar-se a firmar 

o compromisso arbitral, poderá a outra parte propor a demanda de que trata o art. 7° desta Lei, 

perante o órgão do Poder Judiciário a que, originariamente, tocaria o julgamento da causa. 

Art. 7° Existindo cláusula compromissória e havendo resistência quanto à instituição da 

arbitragem, poderá a parte interessada requerer a citação da outra parte para comparecer em 

juízo a fim de lavrar-se o compromisso, designando o juiz audiência especial para tal fim. 

§ I o O autor indicará, com precisão, o objeto da arbitragem, instruindo o pedido com o 

documento que contiver a cláusula compromissória. 

§ 2° Comparecendo as pa1tes à audiência, o juiz tentará, previamente, a conciliação acerca do 

litígio. Não obtendo sucesso, tentará o juiz conduzir as partes à celebração, de comum acordo, 

do compromisso arbitral. 

§ 3° Não concordando as partes sobre os termos do compromisso, decidirá o juiz, após ouvir o 

réu, sobre seu conteúdo, na própria audiência ou no prazo de dez dias, respeitadas as 

disposições da cláusula compromissória e atendendo ao disposto nos arts. I O e 21, § 2°, desta 

Lei. 
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§ 4o Se a cláusula compromissória nada dispuser sobre a nomeação de árbitros, caberá ao juiz, 

ouvidas as partes, estatuir a respeito, podendo nomear árbitro único para a solução do litígio. 

§ 5" A ausência do autor, sem justo motivo, à audiência designada para a lavratura do 

compromisso arbitral, importará a extinção do processo sem julgamento de mérito. 

§ 6° Não comparecendo o réu à audiência, caberá ao juiz, ouvido o autor, estatuir a respeito 

do conteúdo do compromisso, nomeando árbitro único. 

§ 7° A sentença que julgar procedente o pedido valerá como compromisso arbitraL 

Art. 8° A cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que estiver inse11a, 

de tal sorte que a nulidade deste não implica, necessariamente, a nulidade da cláusula 

compromissória. 

Parágrafo único. Caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões 

acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que 

contenha a cláusula compromissória. 

Art. 9° O compromisso arbitral é a convenção através da qual as partes submetem um litígio à 

arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudiciaL 

§ 1° O compromisso arbitral judicial celebrar-se-á por termo nos autos, perante o juízo ou 

tribunal, onde tem curso a demanda. 

§ 2° O compromisso arbitral extrajudicial será celebrado por escrito particular, assinado por 

duas testemunhas, ou por instrumento público. 

Art. lO. Constará, obrigatoriamente, do compromisso arbitral: 

I -o nome, profissão, estado civil e domicílio das partes; 

li - o nome, profissão e domicílio do árbitro, ou dos árbitros, ou, se for o caso, a 

identificação da entidade à qual as partes delegaram a indicação de árbitros; 

III- a matéria que será objeto da arbitragem; e 

IV -o lugar em que será proferida a sentença arbitraL 
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Art. 11. Poderá, ainda, o compromisso arbitral conter: 

I - local, ou locais, onde se desenvolverá a arbitragem; 

li - a autorização para que o árbitro ou os árbitros julguem por eqüidade, se asstm for 

convencionado pelas partes; 

Ill- o prazo para apresentação da sentença arbitral; 

IV - a indicação da lei nacional ou das regras corporativas aplicáveis à arbitragem, quando 

assim convencionarem as partes; 

V - a declaração da responsabilidade pelo pagamento dos honorários e das despesas com a 

arbitragem; e 

VI - a fixação dos honorários do árbitro, ou dos árbitTos. 

Parágrafo único. Fixando as partes os honorários do árbitro, ou dos árbitros, no compromisso 

arbitral, este constituirá título executivo extrajudicial; não havendo tal estipulação, o árbitro 

requererá ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para julgar, originariamente, a 

causa que os fixe por sentença. 

Art. 12. Extingue-se o compromisso arbitral: 

l - escusando-se qualquer dos árbitros, antes de aceitar a nomeação, desde que as partes 

tenham declarado, expressamente, não aceitar substituto; 

li - falecendo ou ficando impossibilitado de dar seu voto algum dos árbitros, desde que as 

partes declarem, expressamente, não aceitar substituto; e 

Ill- tendo expirado o prazo a que se refere o art. 11, inciso lll, desde que a parte interessada 

tenha notificado o árbitro, ou o presidente do tribunal arbitral, concedendo-lhe o prazo de dez 

dias para a prolação e apresentação da sentença arbitral. 

Capítulo Ili 

Dos Árbitros 
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Att. 13. Pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança das partes. 

§ 1° As partes nomearão um ou mais árbitros, sempre em número ímpar, podendo nomear, 

também, os respectivos suplentes. 

§ 2° Quando as partes nomearem árbitros em número par, estes estão autorizados, desde 

logo, a nomear mais um árbitro. Não havendo acordo, requererão as partes ao órgão do Poder 

Judiciário a que tocaria, originariamente, o julgamento da causa a nomeação do árbitro, 

aplicável, no que couber, o procedimento previsto no mt. 7° desta Lei. 

§ 3° As pmtes poderão, de comum acordo, estabelecer o processo de escolha dos árbitros, ou 

adotar as regras de um órgão arbitral institucional ou entidade especializada. 

§ 4° Sendo nomeados vários árbitros, estes, por maioria, elegerão o presidente do tribunal 

arbitral. Não havendo consenso, será designado presidente o mais idoso. 

§ 5° O árbitro ou o presidente do tribunal designará, se julgar conveniente, um secretário, 

que poderá ser um dos árbitros. 

§ 6° No desempenho de sua função, o árbitro deverá proceder com imparcialidade, 

independência, competência, diligência e discrição. 

§ 7° Poderá o árbitro ou o tribunal arbitral determinar às partes o adiantamento de verbas 

para despesas e diligências que julgar necessárias. 

Att. 14. Estão impedidos de funcionar como árbitros as pessoas que tenham, com as partes 

ou com o litígio que lhes for submetido, algumas das relações que caracterizam os casos de 

impedimento ou suspeição de juízes, aplicando-se-lhes, no que couber, os mesmos deveres e 

responsabilidades, conforme previsto no Código de Processo Civil. 

§ I o As pessoas indicadas para funcionar como árbitro têm o dever de revelar, antes da 

aceitação da função, qualquer fato que denote dúvida justiilcada quanto à sua imparcialidade 

e independência. 

§ 2° O árbitro somente poderá ser recusado por motivo ocorrido após sua nomeação. Poderá, 

entretanto, ser recusado por motivo anterior à sua nomeação, quando: 
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a) não for nomeado, diretamente, pela parte; ou 

b) o motivo para a recusa do árbitro for conhecido posteriormente à sua nomeação. 

Art. 15. A parte interessada em argüir a recusa do árbitro apresentará, nos termos do art. 20, 

a respectiva exceção, diretamente ao árbitro ou ao presidente do tribunal arbitral, deduzindo 

suas razões e apresentando as provas pertinentes. 

Parágrafo único. Acolhida a exceção, será afastado o árbitro suspeito ou impedido, que será 

substituído, na forma do art. 16 desta Lei. 

Art. 16. Se o árbitro escusar-se antes da aceitação da nomeação, ou, após a aceitação, vier a 

falecer, tornar-se impossibilitado para o exercício da função, ou for recusado, assumirá seu 

lugar o substituto indicado no compromisso, se houver. 

§ 1° Não havendo substituto indicado para o árbitro, aplicar-se-ão as regras do órgão arbitral 

institucional ou entidade especializada, se as partes as tiverem invocado na convenção de 

arbitragem. 

§ 2° Nada dispondo a convenção de arbitragem e não chegando as partes a um acordo sobre 

a nomeação do árbitro a ser substituído, procederá a parte interessada da forma prevista no art. 

7° desta Lei, a menos que as partes tenham declarado, expressamente, na convenção de 

arbitragem, não aceitar substituto. 

Art. 17. Os árbitros, quando no exercício de suas funções ou em razão delas, ficam 

equiparados aos funcionários públicos, para os efeitos da legislação penal. 

Att. 18. O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeita a 

recurso ou a homologação pelo Poder Judiciário. 

Capítulo IV 

Do Procedimento Arbitral 

Art. 19. Considera-se instituída a arbitragem quando aceita a nomeação pelo árbitro, se for 

único, ou por todos, se forem vários. 
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Parágrafo único. Instituída a arbitragem e entendendo o árbitro ou o tribunal arbitral que há 

necessidade de explicitar alguma questão disposta na convenção de arbitragem, será 

elaborado, juntamente com as partes, um adendo, finnado por todos, que passará a fazer parte 

integrante da convenção de arbitragem. 

Art. 20. A parte que pretender argüir questões relativas à competência, suspeição ou 

impedimento do árbitro ou dos árbitros, bem como nulidade, invalidade ou ineficácia da 

convenção de arbitragem, deverá fazê-lo na primeira oportunidade que tiver de se manifestar, 

após a instituição da arbitragem. 

§ I o Acolhida a argüição de suspeição ou impedimento, será o árbitro substituído nos termos 

do mi. 16 desta Lei, reconhecida a incompetência do árbitro ou do tribunal arbitral, bem como 

a nulidade, invalidade ou ineficácia da convenção de arbitragem, serão as partes remetidas ao 

órgão do Poder Judiciário competente para julgar a causa. 

§ 2° Não sendo acolhida a argüição, terá normal prosseguimento a arbitragem, sem prejuízo 

de vir a ser examinada a decisão pelo órgão do Poder Judiciário competente, quando da 

eventual propositura da demanda de que trata o art. 33 desta Lei. 

Art. 21. A arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pelas partes na convenção de 

arbitragem, que poderá reportar-se às regras de um órgão arbitral institucional ou entidade 

especializada, facultando-se, ainda, às pmtes delegar ao próprio árbitro, ou ao tribunal arbitral, 

regular o procedimento. 

§ I o Não havendo estipulação acerca do procedimento, caberá ao árbitro ou ao tribunal 

arbitral discipliná-lo. 

§ 2° Serão, sempre, respeitados no procedimento arbitral os princípios do contraditório, da 

igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro e de seu livre convencimento. 

§ 3° As partes poderão postular por intermédio de advogado, respeitada, sempre, a faculdade 

de designar quem as represente ou assista no procedimento arbitral. 

§ 4° Competirá ao árbitro ou ao tribunal arbitral, no início do procedimento, tentar a 

conciliação das partes, aplicando-se, no que couber, o art. 28 desta Lei. 
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Art. 22. Poderá o árbitro ou o tribunal arbitral tomar o depoimento das partes, ouvir 

testemunhas e determinar a realização de perícias ou outras provas que julgar necessárias, 

mediante requerimento das partes ou de ofício. 

§ 1° O depoimento das partes e das testemunhas será tomado em local, dia e hora 

previamente comunicados, por escrito, e reduzido a termo, assinado pelo depoente, ou a seu 

rogo, e pelos árbitros. 

§ 2o Em caso de desatendimento, sem justa causa, da convocação para prestar depoimento 

pessoal, o árbitro ou o tribunal arbitral levará em consideração o comportamento da parte 

fultosa, ao proferir sua sentença; se a ausência for de testemunha, nas mesmas circunstâncias, 

poderá o árbitro ou o presidente do tribunal arbitral requerer à autoridade judiciária que 

conduza a testemunha renitente, comprovando a existência da convenção de arbitragem. 

§ 3° A revelia da parte não impedirá que seja proferida a sentença arbitral. 

§ 4° Ressalvado o disposto no § 2°, havendo necessidade de medidas coercitivas ou 

cautelares, os árbitros poderão solicitá-las ao órgão do Poder Judiciário que sena, 

originariamente, competente para julgar a causa. 

§ 5° Se, durante o procedimento arbitral, um árbitro vier a ser substituído fica a critério do 

substituto repetir as provas já produzidas. 

Capítulo V 

Da Sentença Arbitral 

Art. 23. A sentença arbitral será proferida no prazo estipulado pelas partes. Nada tendo sido 

convencionado, o prazo para a apresentação da sentença é de seis meses, contado da 

instituição da arbitragem ou da substituição do árbitro. 

Parágrafo único. As partes e os árbitros, de comum acordo, poderão prorr-ogar o prazo 

estipulado. 

Art. 24. A decisão do árbitro ou dos árbitros será expressa em documento escrito. 
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§ I o Quando forem vários os árbitros, a decisão será tomada por maioria. Se não houver 

acordo majoritário, prevalecerá o voto do presidente do tribunal arbitral. 

§ 2° O árbitro que divergir da maioria poderá, querendo, declarar seu voto em separado. 

Art. 25. Sobrevindo no curso da arbitragem controvérsia acerca de direitos indisponíveis e 

verificando-se que de sua existência, ou não, dependerá o julgamento, o árbitro ou o tribunal 

arbitral remeterá as partes à autoridade competente do Poder Judiciário, suspendendo o 

procedimento arbitral. 

Parágrafo único. Resolvida a questão prejudicial e juntada aos autos a sentença ou acórdão 

transitados em julgado, terá normal seguimento a arbitragem. 

Art. 26. São requisitos obrigatórios da sentença arbitral: 

I -o relatório, que conterá os nomes das partes e um resumo do litígio; 

li - os fundamentos da decisão, onde serão analisadas as questões de fato e de direito, 

mencionando-se, expressamente, se os árbitros julgaram por eqüidade; 

TII - o dispositivo, em que os árbitros resolverão as questões que lhes forem submetidas e 

estabelecerão o prazo para o cumprimento da decisão, se for o caso; e 

IV - a data e o lugar em que foi proferida. 

Parágrafo único. A sentença arbitral será assinada pelo árbitro ou por todos os árbitros. 

Caberá ao presidente do tribunal arbitral, na hipótese de um ou alguns dos árbitros não poder 

ou não querer assinar a sentença, certificar tal fato. 

A ti. 27. A sentença arbitral decidirá sobre a responsabilidade das paties acerca das custas e 

despesas com a arbitragem, bem como sobre verba decorrente de litigância de má-fé, se for o 

caso, respeitadas as disposições da convenção de arbitragem, se houver. 

Art. 28. Se, no decurso da arbitragem, as partes chegarem a acordo quanto ao litígio, o 

árbitro ou o tribunal arbitral poderá, a pedido das partes, declarar tal fato mediante sentença 

arbitral, que conterá os requisitos do art. 26 desta Lei. 
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Art. 29. Proferida a sentença arbitral, dá-se por finda a arbitragem, devendo o árbitro, ou o 

presidente do tribunal arbitral, enviar cópia da decisão às partes, por via postal ou por outro 

meio qualquer de comunicação, mediante comprovação de recebimento, ou, ainda, 

entregando-a diretamente às pmies, mediante recibo. 

Art. 30. No prazo de cinco dias, a contar do recebimento da notificação ou da ciência pessoal 

da sentença arbitral, a parte interessada, mediante comunicação à outra parte, poderá solicitar 

ao árbitro ou ao tribunal arbitral que: 

l -corrija qualquer erro material da sentença arbitral; 

11 - esclareça alguma obscuridade, dúvida ou contradição da sentença arbitral, ou se 

pronuncie sobre ponto omitido a respeito do qual devia manifestar-se a decisão. 

Parágrafo único. O árbitro ou o tribunal arbitral decidirá, no prazo de dez dias, aditando a 

sentença arbitral e notificando as partes na forma do art. 29. 

Art. 31. A sentença arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da 

sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui título 

executivo. 

Art. 32. É nula a sentença arbitral se: 

I - for nulo o compromisso; 

li- emanou de quem não podia ser árbitro; 

Ul - não contiver os requisitos do art. 26 desta Lei; 

IV - for proferida fora dos limites da convenção de arbitragem; 

V - não decidir todo o litígio submetido à arbitragem; 

VI -comprovado que foi proferida por prevaricação, concussão ou con-upção passiva; 

VII -proferida fora do prazo, respeitado o disposto no art. 12, inciso Ill, desta Lei; e 

Vlll - forem desrespeitados os princípios de que trata o art. 21, § 2°, desta Lei. 
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A1t. 33. A parte interessada poderá pleitear ao órgão do Poder Judiciário competente a 

decretação da nulidade da sentença arbitral, nos casos previstos nesta Lei. 

§ 1 o A demanda para a decretação de nulidade da sentença arbitral seguirá o procedimento 

comum, previsto no Código de Processo Civil, e deverá ser proposta no prazo de até noventa 

dias após o recebimento da notificação da sentença arbitral ou de seu aditamento. 

§ 2° A sentença que julgar procedente o pedido: 

I- decretará a nulidade da sentença arbitral, nos casos do art. 32, incisos!, 11, VI, VIl e Vlll; 

11 - determinará que o árbitro ou o tribunal arbitral profira novo laudo, nas demais hipóteses. 

§ 3° A decretação da nulidade da sentença arbitral também poderá ser argüida mediante ação 

de embargos do devedor, conforme o art. 741 e seguintes do Código de Processo Civil, se 

houver execução judicial. 

Capítulo VI 

Do Reconhecimento e Execução de Sentenças 

Arbitrais Estrangeiras 

Art. 34. A sentença arbitral estrangeira será reconhecida ou executada no Brasil de 

conformidade com os tratados internacionais com eficácia no ordenamento interno e, na sua 

ausência, estritamente de acordo com os termos desta Lei. 

Parágrafo único. Considera-se sentença arbitral estrangeira a que tenha sido proferida fora do 

território nacional. 

Art. 35. Para ser reconhecida ou executada no Brasil, a sentença arbitral estrangeira está 

sujeita, unicamente, à homologação do Supremo Tribunal Federal. 

Art. 36. Aplica-se à homologação para reconhecimento ou execução de sentença arbitral 

estrangeira, no que couber, o disposto nos arts. 483 e 484 do Código de Processo Civil. 
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Art. 37. A homologação de sentença arbitral estrangeira será requerida pela parte 

interessada, devendo a petição inicial conter as indicações da lei processual, conforme o art. 

282 do Código de Processo Civil, e ser instruída, necessariamente, com: 

I - o original da sentença arbitral ou uma cópia devidamente certificada, autenticada pelo 

consulado brasileiro e acompanhada de tradução oficial; 

ll - o original da convenção de arbitragem ou cópia devidamente certificada, acompanhada 

de tradução oficial. 

Art. 38. Somente poderá ser negada a homologação para o reconhecimento ou execução de 

sentença arbitral estrangeira, quando o réu demonstrar que: 

I - as partes na convenção de arbitragem eram incapazes; 

11 - a convenção de arbitragem não era válida segundo a lei à qual as partes a submeteram, 

ou, na falta de indicação, em vittude da lei do país onde a sentença arbitral foi proferida; 

lfl -não foi notificado da designação do árbitro ou do procedimento de arbitragem, ou tenha 

sido violado o princípio do contraditório, impossibilitando a ampla defesa; 

JV - a sentença arbitral foi proferida fora dos limites da convenção de arbitragem, e não foi 

possível separar a parte excedente daquela submetida à arbitragem; 

V - a instituição da arbitragem não está de acordo com o compromisso arbitral ou cláusula 

compromissória; 

VI - a sentença arbitral não se tenha, ainda, tornado obrigatória para as partes, tenha sido 

anulada, ou, ainda, tenha sido suspensa por órgão judicial do país onde a sentença arbitral for 

prolatada. 

Art. 39. Também será denegada a homologação para o reconhecimento ou execução da 

sentença arbitral estrangeira, se o Supremo Tribunal Federal constatar que: 

I - segundo a lei brasileira, o objeto do litígio não é suscetível de ser resolvido por 

arbitragem; 

li -a decisão ofende a ordem pública nacional. 
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Parágrafo único. Não será considerada ofensa à ordem pública nacional a efetivação da 

citação da parte residente ou domiciliada no Brasil , nos moldes da convenção de arbitragem 

ou da lei processual do país onde se realizou a arbitragem, admitindo-se, inclusive, a citação 

postal com prova inequívoca de recebimento, desde que assegure à parte brasil eira tempo 

hábil para o exercício do direito de defesa. 

Art. 40. A denegação da homologação para reconhecimento ou execução de sentença arbitral 

estrangeira por vícios formais, não obsta que a parte interessada renove o pedido, uma vez 

sanados os vícios apresentados. 

Capítulo VII 

Disposições Fina is 

Art. 41. Os arts. 267, inciso Vll; 30 I, inciso IX; e 584, inciso IJJ, do Código de Processo 

C ivil passam a ter a seguinte redação: 

"Art. 267 ......................... ......... ... ... ................................ . 

VII- pela convenção de arbitragem;" 

"Art. 301 .... .. .............................. .... ......................... ... .... . 

IX- convenção de arbitragem;" 

"Art. 584 .... ........................................................... .... ... .... . 

111 - a sentença arbitra l e a sentença homologatória de transação ou de conciliação;" 

At1. 42. O att. 520 do Código de Processo Civil passa a ter mais um inciso, com a seguinte 

redação: 

"Art. 520 .. ....................... .... ........ .... .... ........ ............ ......... . 

VI - julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem." 

Art. 43 . Esta Lei entrará em vigor sessenta dias após a data de sua publicação. 
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Art. 44. Ficam revogados os arts. 1.037 a 1.048 da Lei no 3.071, de 1° de janeiro de 

191§, Código Civil Brasileiro; os arts. 101 e 1.077 a 1.102 da Lei n° 5.869, de I 1 d'" 

janeiro de 1973, Código de Processo Civil; e demais disposições em contrário. 

Brasília, 23 de setembro de 1996; 175° da fndependência e 108° da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Nelson A. Jobim 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 24.9.1996 



ANEXO B- Projeto de Lei 11. 0 4.827/1998- "lnstitucionaliza e disciplina a mediação, como 

método de prevenção e solução consensual de conflitos". 



Projeto de Lei n" 4827 ,de 1998 

(Dra. Sra .. Zulaiê Cobra) 

lnstitucionaliza e disciplina a mediação, como método de prevenção e solução consensual 

de conflitos. 

(A comissão de Constituição e Justiça e de Redação -Art.24, ll) 

O Congresso Nacional Decreta 
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Art.l". Para os fins desta lei,mediação é a atividade técnica exercida por terceira pessoa, que 

escolhida ou aceita pelas partes interessadas, as escuta e orienta com o propósito de lhes 

permitir que, de modo consensual previnam ou solucionem conflitos. 

Parágrafo único- É lícita a mediação em toda matéria que admita conciliação, reconciliação, 

transação, ou acordo de outra ordem, para os fins que consinta a lei civil ou penal. 

Art. 2". Pode ser mediador qualquer pessoa capaz e que tenha formação técnica ou 

experiência pratica adequada a natureza do conflito. 

§1". Pode sê-lo também a pessoa jurídica que nos termos do objeto social,se dedique ao 

exercício da mediação por intermédio de pessoa fisicas que atendam as exigências deste 

artigo. 

§2". No desempenho de sua função, o mediador devera proceder com imparcialidade, 

independência, competência, diligencia e sigilo. 

Art. 3". A mediação é judicial ou extrajudicial, podendo versar sobre todo o conflito ou parte 

dele. 

Art. 4".Em qualquer tempo e grau de jurisdição, pode o juiz buscar convencer as partes da 

conveniência de se submeterem a mediação extrajudicial, ou com a concordância 

delas,designar mediador,suspendendo o processo pelo prazo de ate 3(três) meses, prorrogável 

por igual período. 

Parágrafo Único - O mediador judicial esta sujeito a compromisso, mas pode recusar-se ou 

ser recusado por qualquer das partes, em cinco dias da designação. Aplicam-se-lhe, no que 

caibam, as normas que regulam a responsabilidade e a numeração dos peritos. 
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Art. 5". Ainda que não exista processo, obtido acordo, este poderá, a requerimento das partes, 

ser reduzido a termo e homologado por sentença, que valerá como titulo executivo judicial ou 

produzira os outros efeitos jurídicos próprios de sua matéria. 

Art. 6". Antes de instaurar processo, o interessado pode requerer ao juiz que, sem antecipar

lhe os termos do conflitos e de sua pretensão eventual, mande intimar a parte contraria para 

comparecer a audiência de tentativa de conciliação ou mediação. A distribuição do 

requerimento não previne o juízo,mas interrompe a prescrição e impede a decadência. 

Art 7". Esta lei entra em vigor a data de sua publicação. 

Zulaiê Cobra Ribeiro 

Deputada Federal - PSDB/SP 



ANEXO C - Projeto de Lei da Câmara n.0 94/2002 - "lnstitucionaliza e disciplina a 

mediação, como método de prevenção e solução consensual de conflitos". 
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PL 94- VERSÃO JULHO 2006 

EMENDA N" 1- CCJ (SUBSTITUTIVO) AO PROJETO DE LEI DA CÃMARA N° 94, 

DE 2002 

lnstitucionaliza e disciplina a mediação, como método de prevenção e solução consensual de 

conflitos na esfera civil, e dá outras providências, 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1" Esta Lei institui e disciplina a mediação paraprocessual nos connitos de natureza civil. 

Art. 2" Para fins desta Lei, mediação é a atividade técnica exercida por terceiro imparcial que, 

escolhido ou aceito pelas partes interessadas, as escuta, orienta e estimula, sem apresentar 

soluções, com o propósito de lhes permitir a prevenção ou solução de cont1itos de modo 

consensual. 

Art. 3" A mediação paraprocessual será prévia ou incidental, em relação ao momento de sua 

instauração, e judicial ou extrajudicial, conforme a qualidade dos mediadores. 

Art. 4" É lícita a mediação em toda matéria que admita conciliação, reconciliação, transação 

ou acordo de outra ordem. 

Art. 5" A mediação poderá versar sobre todo o cont1ito ou parte dele. 

Art. 6" A mediação será sigilosa, salvo estipulação expressa em contrário pelas partes, 

observando-se, em qualquer hipótese, o disposto nos arts. 13 e 14. 
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Art. 7" O acordo resultante da mediação se denominará termo de mediação e deverá ser 

subscrito pelo mediador, judicial ou extrajudicial, pelas pmies e advogados, constituindo-se 

título executivo extrajudicial. 

Parágrafo único. A mediação prévia, desde que requerida, será reduzida a termo e 

homologada por sentença, independentemente de processo. 

Art. 8" A pedido de qualquer um dos interessados, o termo de mediação obtido na mediação 

prévia ou incidental, poderá ser homologado pelo juiz, caso em que terá eficácia de título 

executivo judicial. 

CAPÍTULO II 

DOS MEDIADORES 

Ar!. 9" Pode ser mediador qualquer pessoa capaz, de conduta ilibada e com formação técnica 

ou experiência prática adequada à natureza do conflito, nos termos desta Lei. 

Art. 10. Os mediadores serão judiciais ou extrajudiciais. 

Art. 11. São mediadores judiciais os advogados com pelo menos três anos de efetivo 

exercício de atividades jurídicas, capacitados, selecionados e inscritos no Registro de 

Mediadores, na forma desta Lei. 

Art. 12. São mediadores extrajudiciais aqueles independentes, selecionados e inscritos no 

respectivo Registro de Mediadores, na forma desta Lei. 

Art. 13. Na mediação paraprocessual, os mediadores judiciais ou extrajudiciais e os co

mediadores são considerados auxiliares da justiça, e, quando no exercício de suas funções, e 

em razão delas, são equiparados aos funcionários públicos, para os efeitos da lei penal. 

Art. 14. No desempenho de suas funções, o mediador deverá proceder com imparcialidade, 

independência, aptidão, diligência e contidencialidade, salvo, no último caso, por expressa 

convenção das partes. 
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Art. 15. Caberá, em conjunto, à Ordem dos Advogados do Brasil, ao Tribunal de Justiça, à 

Defensoria Pública e às instituições especializadas em mediação devidamente cadastradas na 

forma do Capítulo TIT, a formação e seleção de mediadores, para o que serão implantados 

cursos apropriados, fixando-se os critérios de aprovação, com a publicação do regulamento 

respectivo. 

Art. 16. É lícita a co-mediação quando, pela natureza ou pela complexidade do conflito, for 

recomendável a atuação conjunta do mediador com outro profissional especializado na área 

do conhecimento subjacente ao litígio. 

§ 1° A co-mediação será obrigatória nas controvérsias submetidas à mediação que versem 

sobre o estado da pessoa e Direito de Família, devendo dela necessariamente participar 

psiquiatra, psicólogo ou assistente social. 

§ 2° A co-mediação, quando não for obrigatória, poderá ser requerida por qualquer dos 

interessados ou pelo mediador. 

CAPÍTULO !li 

DO REGISTRO DE MEDIADORES E DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

DA ATIVIDADE DE MEDIAÇÃO 

Art. 17. O Tribunal de Justiça local manterá Registro de Mediadores, contendo relação 

atualizada de todos os mediadores habilitados a atuar prévia ou incidentalmente no âmbito do 

Estado. 

§ 1 o Os Tribunais de Justiça expedirão normas regulamentando o processo de inscrição no 

Registro de Mediadores. 

§ 2o A inscrição no Registro de Mediadores será requerida ao Tribunal de Justiça local, na 

forma das normas expedidas para este t1m, pelos que tiverem cumprido satisfatoriamente os 

requisitos do art. 15 desta Lei. 

§ 3° Do registro de mediadores constarão todos os dados relevantes referentes à atuação do 

mediador, segundo os critérios fixados pelo Tribunal de Justiça local. 

§ 4° Os dados colhidos na forma do parágrafo anterior serão classificados sistematicamente 

pelo Tribunal de Justiça, que os publicará anualmente para fins estatísticos. 

§ 5o No caso de atuação de defensor público como mediador, o registro, a fiscalização e o 

controle da atividade serão realizados pela Defensoria Pública. 
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Art. 18. Na mediação extrajudicial, a fiscalização das atividades dos mediadores e co

mediadores competirá sempre ao Tribunal de Justiça do Estado, na forma das normas 

específicas expedidas para este tim. 

Art. 19. Na mediação judicial, a fiscalização e controle da atuação do mediador será feita pela 

Ordem dos Advogados do Brasil, por intermédio de suas seccionais; a atuação do co

mediador será fiscalizada e controlada pelo Tribunal de Justiça. 

Art. 20. Se a mediação for incidental, a fiscalização também caberá ao juiz da causa, que, 

verificando a atuação inadequada do mediador ou do comediador, poderá afastá-lo de suas 

atividades relacionadas ao processo, e, em caso de urgência, tomar depoimentos e colher 

provas, dando notícia, conforme o caso, à Ordem dos Advogados do Brasil ou ao Tribunal de 

Justiça, para as medidas cabíveis. 

Art. 21. Aplicam-se aos mediadores e co-mediadores os impedimentos previstos nos artigos 

134 e 135 do Código de Processo Civil. 

§ I o No caso de impedimento, o mediador devolverá os autos ao distribuidor, que designará 

novo mediador; se a causa de impedimento for apurada quando já iniciado o procedimento de 

mediação, o mediador inten·omperá sua atividade, lavrando termo com o relatório do ocorrido 

e solicitará designação de novo mediador ou co-mediador. 

§ 2° O referido relatório conterá: nomes e dados pessoais das partes envolvidas; indicação da 

causa de impedimento ou suspeição; razões e provas existentes pertinentes do impedimento 

ou suspeição. 

Art. 22. No caso de impossibilidade temporária do exercício da função, o mediador informará 

o tàto ao Tribunal de Justiça, para que, durante o período em que subsistir a impossibilidade, 

não lhe sejam feitas novas distribuições. 

Art. 23. O mediador fica absolutamente impedido ele prestar serviços profissionais a qualquer 

das partes, em matéria correlata à mediação; o impedimento terá o prazo de dois anos, 

contados do término da mediação, quando se tratar de outras matérias. 

Art. 24. Considera-se conduta inadequada do mediador ou do comediador a sugestão ou 

recomendação acerca do mérito ou quanto aos termos da resolução do connito, 
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assessoramento, inclusive legal, ou aconselhamento, bem como qualquer forma explícita ou 

implícita de coerção para a obtenção de acordo. 

Art. 25. Será excluído do Registro de Mediadores aquele que: 

l-assim o solicitar ao Tribunal de Justiça, independentemente de justificação; 

Il- agir com dolo ou culpa na condução da mediação sob sua responsabilidade; 

lll- violar os princípios de confidencialidade e imparcialidade; 

!V- funcionar em procedimento de mediação mesmo sendo impedido ou sob suspeição; 

V- sofrer, em procedimento administrativo realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, 

pena de exclusão do Registro de Mediadores; 

VI- for condenado, em sentença criminal transitada em julgado. 

§ lo Os Tribunais de Justiça dos Estados, em cooperação, consolidarão mensalmente relação 

nacional dos excluídos do Registro de Mediadores. 

§ 2° Salvo no caso do inciso I, aquele que for excluído do Registro de Mediadores não poderá, 

em hipótese alguma, solicitar nova inscrição em qualquer parte do território nacional ou atuar 

como co-mediador. 

Art. 26. O processo administrativo para averiguação de conduta inadequada do mediador 

poderá ser iniciado de ofício ou mediante representação e obedecerá ao procedimento 

estabelecido pelo Tribunal de Justiça local. 

Art. 27. O processo administrativo conduzido pela Ordem dos Advogados do Brasil 

obedecerá ao procedimento previsto no Título III da Lei 11° 8.906, de 1994, podendo ser 

aplicada desde a pena de advertência até a exclusão do Registro de Mediadores. 

Parágrafo único. O processo administrativo a que se refere o caput será concluído em, 110 

máximo, noventa dias, e suas conclusões enviadas ao Tribunal de Justiça para anotação no 

registro do mediador ou seu cancelamento, conforme o caso. 

Art. 28. O co-mediador afastado de suas atividades nos termos do art. 19, desde que sua 

conduta inadequada seja comprovada em regular procedimento administrativo, fica impedido 

de atuar em novas mediações pelo prazo de dois anos. 

CAPÍTULO IV 

DA MEDIAÇÃO PRÉVIA 
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Art. 29. A mediação prévia pode serjudicial ou extrajudicial. 

Parágrafó único. O requerimento de mediação prévia interrompe a prescrição e deverá ser 

concluído no prazo máximo de noventa dias. 

Art. 30. O interessado poderá optar pela mediação prévia judicial, caso em que o 

requerimento adotará formulário padronizado, subscrito por ele ou por seu defensor público 

ou advogado, sendo, no último caso, indispensável à juntada do instrumento de mandato. 

§ lo Distribuído ao mediador, o requerimento ser-lhe-á encaminhado imediatamente. 

§ 2° Recebido o requerimento, o mediador designará dia, hora e local onde realizará a sessão 

de mediação, dando ciência aos interessados por qualquer meio eficaz e idôneo de 

comunicação. 

§ 3° A cientificação ao requerido conterá a recomendação de que deverá comparecer à sessão 

acompanhado de advogado, quando a presença deste for indispensável. Neste caso, não tendo 

o requerido constituído advogado, o mediador solicitará à Defensoria Pública ou, na falta 

desta, à Ordem dos Advogados do Brasil a designação de advogado dativo. Na 

impossibilidade de pronto atendimento à solicitação, o mediador imediatamente remarcará a 

sessão, deixando os interessados já cientificados da nova data c da indispensabilidade dos 

advogados. 

§ 4o Os interessados, de comum acordo, poderão escolher outro mediador, judicial ou 

extrajudicial. 

§ 5° Não sendo encontrado o requerido, ou não comparecendo qualquer das pmies, estará 

frustrada a mediação. 

Art. 31. Obtido ou não o acordo, o mediador lavrará o termo de mediação, descrevendo 

detalhadamente todas as cláusulas do mesmo ou consignando a sua impossibilidade. 

Parágrafo único. O mediador devolverá o requerimento ao distribuidor, acompanhado do 

termo de mediação, para as devidas anotações. 

Art. 32. A mediação prévia extrajudicial, a critério dos interessados, ficará a cargo de 

mediador independente ou daquele ligado à instituição especializada em mediação. 

Art. 33. Em razão da natureza e complexidade do conflito, o mediador judicial ou 

extrajudicial, a seu critério ou a pedido de qualquer das partes, prestará seus serviços em 
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regime de co-mediação com profissional especializado em outra área que guarde afinidade 

com a natureza do conflito. 

CAPÍTULO V 

DA MEDIAÇÃO INCIDENTAL 

Art. 34. A mediação incidental será obrigatória no processo de conhecimento, salvo nos 

seguintes casos: 

l-na ação de interdição; 

ll - quando for autora ou ré pessoa de direito público e a controvérsia versar sobre direitos 

indisponíveis; 

111- na falência, na recuperação judicial e na insolvência civil; 

IV- no inventário e no arrolamento; 

V- nas ações de imissão de posse, reivindicatória e de usucapião de bem imóvel; 

VI -na ação de retificação de registro público; 

V !I- quando o autor optar pelo procedimento do juizado especial ou pela arbitragem; 

V lli - na ação cautelar; 

IX ·- quando na mediação prévia, realizada na forma da seção anterior, tiver ocorrido sem 

acordo nos cento e oitenta dias anteriores ao ajuizamento da ação. 

Parágrafo único. A mediação deverá ser realizada no prazo máximo de noventa dias e, não 

sendo alcançado o acordo, dar-se-á continuidade ao processo. 

Art. 35. Nos casos de mediação incidental, a distribuição da petição inicial ao juízo 

interrompe a prescrição, induz litispendência e produz os demais efeitos previstos no art. 263 

do Código de Processo Civil. 

§ 1 o Havendo pedido de liminar, a mediação terá curso após a respectiva decisão. 

§ 2o A interposição de recurso contra a decisão liminar não prejudica o processo de mediação. 

Art 36. A designação inicial será de um mediador, judicial ou extrajudicial, a quem será 

remetida cópia dos autos do processo judicial. 

Parágrafo único. As partes, de comum acordo, poderão escolher outro mediador, judicial ou 

extrajudicial. 
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Art. 37. Cabe ao mediador intimar as partes por qualquer me10 eficaz e idôneo de 

comunicação, designando dia, hora e local para seu comparecimento. 

§ I o A intimação deverá conter a recomendação de que as partes deverão se fazer acompanhar 

de advogados, quando indispensável à assistência judiciária. 

§ 2° Se o requerido não tiver sido citado no processo judicial, a intimação para a sessão de 

mediação constitui-lo-á em mora, tornando prevento o juízo, induzindo litispendência, 

fazendo litigiosa a coisa e interrompendo a prescrição. 

§ 3° Se qualquer das partes não tiver advogado constituído nos autos do processo judicial, o 

mediador procederá de acordo com o disposto na pa1te final do § 3° do art. 30. 

§ 4° Não sendo encontrado o requerido, ou não comparecendo qualquer das partes, estará 

frustrada a mediação. 

Art. 38. Na hipótese de mediação incidental, ainda que haja pedido de liminar, a antecipação 

das despesas do processo, a que alude o art. 19 do Código de Processo Civil, somente será 

devida após a retomada do curso do processo, se a mediação não tiver resultado em acordo ou 

conciliação. 

Parágrafo único. O valor pago a títulos de honorários do mediador, na forma do art. 19 do 

Código de Processo Civil, será abatido das despesas do processo. 

Art. 39. Obtido ou frustrado o acordo, o mediador lavrará o termo de mediação descrevendo 

detalhadamente todas as cláusulas do acordo ou consignando sua impossibilidade. 

§ lo O mediador devolverá a petição inicial ao juiz da causa, acompanhada do termo, para que 

seja dado prosseguimento ao processo. 

§ 2° Ao receber a petição inicial acompanhada do termo de transação, o juiz determinará seu 

imediato arquivamento ou, frustrada a transação, providenciará a retomada do processo 

judicial. 

Art. 40. Havendo acordo, o juiz da causa, após verificar o preenchimento das formalidades 

legais, homologará o acordo por sentença. 

Parágrafo único. Se o acordo for obtido quando o processo judicial estiver em grau de 

recurso, a homologação do mesmo caberá ao relator. 

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Art. 41. A mediação será sempre realizada em local de fácil acesso, com estrutura suficiente 

para atendimento condigno dos interessados, disponibilizado por entidade pública ou 

particular para o desenvolvimento das atividades de que trata esta Lei. 

Parágrafo único. O Tribunal de Justiça local fixará as condições mínimas a que se refere este 

artigo. 

Art. 42. Os serviços do mediador serão sempre remunerados, nos termos e segundo os 

critérios fixados pela norma local. 

§ JONas hipóteses em que for concedido o benefício da assistência judiciária, estará a parte 

dispensada do recolhimento dos honorários. correndo as despesas às expensas de dotação 

orçamentária do respectivo Tribunal de Justiça. 

Art. 43. O art. 331 e parágrafos da Lei n° 5.869, de 1973, Código de Processo Civil, passam a 

vigorar com a seguinte redação: 

"Ati. 331. Se não se verificar qualquer das hipóteses previstas nas seções precedentes, o juiz 

designará audiência preliminar, a realizar-se no prazo máximo de trinta dias, pam qual serão 

as partes intimadas a comparecer, podendo fazer-se representar por procurador ou preposto, 

com poderes para transigir. 

§ 1 o Na audiência preliminar, o juiz ouvirá as partes sobre os motivos e fundamentos da 

demanda e tentará a conciliação, mesmo tendo sido realizada a tentativa de mediação prévia 

ou incidental. 

§2° A lei local poderá instituir juiz conciliador ou recrutar conciliadores para auxiliarem o juiz 

da causa na tentativa de solução amigável dos conflitos. 

§3° Segundo as peculiaridades do caso, outras tonnas adequadas de solução do conflito 

poderão ser sugeridas pelo juiz, inclusive a arbitragem, na forma da lei, a mediação e a 

avaliação neutra de terceiro. 

§4° A avaliação neutra de terceiro, a ser obtida no prazo a ser fixado pelo juiz, é sigilosa, 

inclusive para este, e não vinculante para as partes, sendo sua finalidade exclusiva a de 

orientá-las na tentativa de composição amigável do conflito. 

§5° Obtido o acordo, será reduzido a termo e homologado pelo juiz. 

§6° Se, por qualquer motivo, a conciliação não produzir resultados e não for adotado outro 

meio de solução do conflito, o juiz, na mesma audiência, fixará os pontos controvertidos, 

decidirá as questões processuais pendentes e determinará as provas a serem produzidas, 

designando audiência de instrução e julgamento, se necessário." (NR) 
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Art 44. Fica acrescentado à Lei n° 5.869, de !973, Código de Processo Civil, o art. 33!-A, 

com a seguinte redação: 

"Art. 331-A. Em qualquer tempo e grau de jurisdição, poderá o juiz ou tribunal adotar, no que 

couber, as providências no artigo anterior." 

Art. 45. Os Tribunais de Justiça dos Estados, no prazo de cento e oitenta dias, expedirão as 

normas indispensáveis à efetivação do disposto nesta Lei. 

Art. 46. O termo de mediação, de qualquer natureza, frustrado ou não o acordo, conterá 

expressamente a fixação dos honorários do mediador, ou do co-mediador, se for o caso. 

Parágrafo único. Fixando as partes os honorários do mediador, no tenno de mediação, este 

constituirá título executivo extrajudicial; não havendo tal estipulação, o mediador requererá 

ao Tribunal de Justiça que seria competente para julgar, originariamente, a causa, que os fixe 

por sentença. 

Art. 47. Esta Lei entra em vigor quatro meses após a data de sua publicação. 

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006. 

Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 



ANEXO D- Resolução n. 0 125, de 29 de novembro de 2010, do Conselho Nacional de 

Justiça- "Dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos 

de interesses no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências". 
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RESOLUÇÃO N" 125, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2010. 

Dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses 

no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições 

constitucionais e regimentais, 

CONSIDERANDO que compete ao Conselho Nacional de Justiça o controle da atuação 

administrativa e financeira do Poder Judiciário, bem como zelar pela observância do att. 37 da 

Constituição da República; 

CONSIDERANDO que a eficiência operacional, o acesso ao sistema de Justiça e a 

responsabilidade social são objetivos estratégicos do Poder Judiciário, nos termos da 

Resolução/CNJ no 70, de 18 de março de 2009; 

CONSIDERANDO que o direito de acesso à Justiça, previsto no art. 5°, XXXV, da 

Constituição Federal além da vertente formal perante os órgãos judiciários, implica acesso à 

ordem jurídica justa; 

CONSIDERANDO que, por isso, cabe ao Judiciário estabelecer política pública de 

tratamento adequado dos problemas jurídicos e dos conflitos de interesses, que ocorrem em 

larga e crescente escala na sociedade, de forma a organizar, em âmbito nacional, não somente 

os serviços prestados nos processos judiciais, como também os que possam sê-lo mediante 

outros mecanismos de solução de conflitos, em especial dos consensuais, como a mediação e 

a conciliação; 

CONSIDERANDO a necessidade de se consolidar uma política pública permanente de 

incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais de solução de litígios; 

CONSIDERANDO que a conciliação e a mediação são instrumentos efetivos de pacificação 

social, solução e prevenção de litígios, e que a sua apropriada disciplina em programas já 

implementados nos país tem reduzido a excessivajudicialização dos conflitos de interesses, a 

quantidade de recursos e de execução de sentenças; 

CONSIDERANDO ser imprescindível estimular, apoiar e difundir a sistematização e o 

aprimoramento das práticas já adotadas pelos tribunais; 

CONSIDERANDO a relevância e a necessidade de organizar e uniformizar os serviços de 

conciliação, mediação e outros métodos consensuais de solução de conflitos, para lhes evitar 

disparidades de orientação e práticas, bem como para assegurar a boa execução da política 

pública, respeitadas as especificidades de cada segmento da Justiça; 
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CONSlDERANDO que a organização dos serviços de conciliação, mediação e outros 

métodos consensuais de solução de conflitos deve servir de princípio e base para a criação de 

Juízos de resolução alternativa de conflitos, verdadeiros órgãos judiciais especializados na 

matéria; 

CONSIDERANDO o deliberado pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça na sua 117" 

Sessão Ordinária, realizada em de 23 de 201 O, nos autos do procedimento do Ato 0006059-

82.20 l 0.2.00.0000; 

RESOLVE: 

Capítulo l 

Da Política Pública de tratamento adequado dos conflitos de interesses 

Art. lo Fica instituída a Política Judiciária Nacional de tratamento dos conflitos de interesses, 

tendente a assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à sua 

natureza e peculiaridade. 

Parágrafo único. Aos órgãos judiciários incumbe, além da solução adjudicada mediante 

sentença, oferecer outros mecanismos de soluções de controvérsias, em especial os chamados 

meios consensuais, como a mediação e a conciliação, bem assim prestar atendimento e 

orientação ao cidadão. 

Art. 2° Na implementação da Política Judiciária Nacional, com vista à boa qualidade dos 

serviços e à disseminação da cultura de pacificação social, serão observados: centralização 

das estruturas judiciárias, adequada formação e treinamento de servidores, conciliadores e 

mediadores, bem como acompanhamento estatístico específico. 

Art. 3° O CNJ auxiliará os tribunais na organização dos serviços mencionados no art. I 0 , 

podendo ser firmadas parcerias com entidades públicas e privadas. 

Capítulo 11 

Das Atribuições do Conselho Nacional de Justiça 

Art. 4° Compete ao Conselho Nacional de Justiça organizar programa com o objetivo de 

promover ações de incentivo à autocomposição de litígios e à pacificação social por meio da 

conciliação e da mediação. 

Art. 5° O programa será implementado com a participação de rede constituída por todos os 

órgãos do Poder Judiciário e por entidades públicas e privadas parceiras, inclusive 

universidades e instituições de ensino. 

Art. 6° Para desenvolvimento dessa rede, caberá ao CNJ: 

1- estabelecer diretrizes para implementação da política pública de tratamento adequado de 
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conflitos a serem observadas pelos Tribunais; 

Il- desenvolver conteúdo programático mínimo e ações voltadas à capacitação em métodos 

consensuais de solução de conflitos, para servidores, mediadores, conciliadores e demais 

facilitadores da solução consensual de controvérsias; 

l!l- providenciar que as atividades relacionadas à conciliação, mediação e outros métodos 

consensuais de solução de conflitos sejam consideradas nas promoções e remoções de 

magistrados pelo critério do merecimento; 

IV -regulamentar, em código de ética, a atuação dos conciliadores, mediadores e demais 

facilitadores da solução consensual de controvérsias; 

V- buscar a cooperação dos órgãos públicos competentes e das instituições públicas e 

privadas da área de ensino, para a criação de disciplinas que propiciem o surgimento da 

cultura da solução pacítlca dos contlitos, de modo a assegurar que, nas Escolas da 

Magistratura, haja módulo voltado aos métodos consensuais de solução de conflitos, no curso 

de iniciação funcional e no curso de aperfeiçoamento; 

VI -estabelecer interlocução com a Ordem dos Advogados do Brasil, Defensorias Públicas, 

Procuradorias e Ministério Público, estimulando sua participação nos Centros Judiciários de 

Solução de Conflitos e Cidadania e valorizando a atuação na prevenção dos litígios; 

VII- realizar gestão junto às empresas e às agências reguladoras de serviços públicos, a tlm 

de implementar práticas autocompositivas e desenvolver acompanhamento estatístico, com a 

instituição de banco de dados para visualização de resultados, conferindo selo de qualidade; 

VIII- atuar junto aos entes públicos de modo a estimular a conciliação nas demandas que 

envolvam matérias sedimentadas pela jurisprudência. 

Capítulo lll 

Das Atribuições dos Tribunais 

Seção I 

Dos Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos 

Art. 7° Os Tribunais deverão criar, no prazo de 30 dias, Núcleos Permanentes de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos, compostos por magistrados da ativa ou aposentados e 

servidores, preferencialmente atuantes na área, com as seguintes atribuições, entre outras: 

l-desenvolver a Política Judiciária de tratamento adequado dos conflitos de interesses, 

estabelecida nesta Resolução; 

li- planejar, implementar, manter e aperfeiçoar as ações voltadas ao cumprimento da política 

e suas metas; 



lll- atuar na interlocução com outros Tribunais e com os órgãos integrantes da rede 

mencionada nos mis. 5° e 6°; 

IV- instalar Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania que concentrarão a 

realização das sessões de conciliação e mediação que estejam a cargo de conciliadores e 

mediadores, dos órgãos por eles abrangidos; 

138 

V- promover capacitação, treinamento e atualização permanente de magistrados, servidores, 

conciliadores e mediadores nos métodos consensuais de solução de conflitos; 

VI- na hipótese de conciliadores e mediadores que atuem em seus serviços, criar e manter 

cadastro, de forma a regulamentar o processo de inscrição e de desligamento; 

VII- regulamentar, se íor o caso, a remuneração de conciliadores e mediadores, nos termos 

da legislação específica; 

Vlll - incentivar a realização de cursos e seminários sobre mediação e conciliação e outros 

métodos consensuais de solução de conflitos; 

IX- firmar, quando necessário, convênios e parcerias com entes públicos e privados para 

atender aos fins desta Resolução. 

Parágrafo único. A criação dos Núcleos e sua composição deverão ser informadas ao 

Conselho Nacional de Justiça. 

Seção ll 

Dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania 

Art. 8° Para atender aos Juízos, Juizados ou Varas com competência nas áreas cível, 

iàzendária, previdenciária, de família ou dos Juizados Especiais Cíveis e Fazendários, os 

Tribunais deverão criar os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania 

("Centros"), unidades do Poder Judiciário, preferencialmente, responsáveis pela realização 

das sessões e audiências de conciliação e mediação que estejam a cargo de conciliadores e 

mediadores, bem como pelo atendimento e orientação ao cidadão. 

§ I o Todas as sessões de conciliação e mediação pré- processuais deverão ser realizadas nos 

Centros, podendo, excepcionalmente, as sessões de conciliação e mediação processuais ser 

realizadas nos próprios Juízos, Juizados ou Varas designadas, desde que o sejam por 

conciliadores e mediadores cadastrados junto ao Tribunal (inciso VI do art. 7°) e 

supervisionados pelo Juiz Coordenador do Centro {ati. 9°). 

§ 2° Os Centros deverão ser instalados nos locais onde exista mais de um Juízo, Juizado ou 

Vara com pelo menos uma das competências referidas no caput. 

§ 3° Nas Comarcas das Capitais dos Estados e nas sedes das Seções e Regiões Judiciárias, 
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bem como nas Comarcas do interior, Subseções e Regiões Judiciárias de maior movimento 

forense, o prazo para a instalação dos Centros será de 4 (quatro) meses a contar do início de 

vigência desta Resolução. 

§ 4° Nas demais Comarcas, Subseções e Regiões Judiciárias, o prazo para a instalação dos 

Centros será de 12 (doze) meses a contar do início de vigência deste ato. 

§ 5° Os Tribunais poderão, excepcionalmente, estender os serviços do Centro a unidades ou 

órgãos situados em outros prédios, desde que próximos daqueles referidos no § 2°, podendo, 

ainda, instalar Centros nos chamados Foros Regionais, nos quais funcionem dois ou mais 

Juízos, Juizados ou Varas, observada a organização judiciária local. 

Art. 9° Os Centros contarão com um juiz coordenador e, se necessário, com um adjunto, aos 

quais caberá a sua administração, bem como a supervisão do serviço de conciliadores e 

mediadores. Os magistrados serão designados pelo Presidente de cada Tribunal dentre aqueles 

que realizaram treinamento segundo o modelo estabelecido pelo CNJ, conforme Anexo I 

desta Resolução. 

§ I o Caso o Centro atenda a grande número de Juízos, Juizados ou Varas, o respectivo juiz 

coordenador poderá ficar designado exclusivamente para sua administração. 

§ 2° Os Tribunais deverão assegurar que nos Centros atuem servidores com dedicação 

exclusiva, todos capacitados em métodos consensuais de solução de conflitos e, pelo menos, 

um deles capacitado também para a triagem e encaminhamento adequado de casos. 

§ 3° O treinamento dos servidores referidos no parágrafo anterior deverá observar as diretrizes 

estabelecidas pelo CNJ conforme Anexo I desta Resolução. 

Art. I O. Cada unidade dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania deverá 

obrigatoriamente abranger setor de solução de conflitos pré-processual, setor de solução de 

conflitos processual e setor de cidadania, facultativa a adoção pelos Tribunais do 

procedimento sugerido no Anexo 11 desta Resolução. 

Art. 11. Nos Centros poderão atuar membros do Ministério Público, defensores públicos, 

procuradores e/ou advogados. 

Seção li! 

Dos Conciliadores e Mediadores 

Art. 12. Nos Centros, bem como em todos os demais órgãos judiciários nos quais se realizem 

sessões de conciliação e mediação, somente serão admitidos mediadores e conciliadores 

capacitados na forma deste ato (Anexo 1), cabendo aos Tribunais, antes de sua instalação, 

realizar o curso de capacitação, podendo tàzê-lo por meio de parcerias. 
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§ 1 o Os Tribunais que já realizaram a capacitação referida no caput poderão dispensar os 

atuais mediadores e conciliadores da exigência do certificado de conclusão do curso de 

capacitação, mas deverão disponibilizar cursos de treinamento e aperfeiçoamento, na forma 

do Anexo I, como condição prévia de atuação nos Centros. 

§ 2° Todos os conciliadores, mediadores e outros especialistas em métodos consensuais de 

solução de conflitos deverão submeter-se a reciclagem permanente e à avaliação do usuário. 

§ 3° Os cursos de capacitação, treinamento e aperfeiçoamento de mediadores e conciliadores 

deverão observar o conteúdo programático e carga horária mínimos estabelecidos pelo CNJ 

(Anexo l) e deverão ser seguidos necessariamente de estágio supervisionado. 

§ 4° Os mediadores, conciliadores e demais facilitadores do entendimento entre as partes 

ficarão sujeitos ao código de ética estabelecido pelo Conselho (Anexo III). 

Seção IV 

Dos Dados Estatísticos 

Art. 13. Os Tribunais deverão criar e manter banco de dados sobre as atividades de cada 

Centro, com as informações constantes do Anexo I V. 

Art. 14. Caberá ao CNJ compilar informações sobre os serviços públicos de solução 

consensual das controvérsias existentes no país e sobre o desempenho de cada um deles, por 

meio do DPJ, mantendo permanentemente atualizado o banco de dados. 

Capítulo IV 

Do Portal da Conciliação 

Art. 15. Fica criado o Portal da Conciliação, a ser disponibilizado no sítio do CNJ na rede 

mundial de computadores, com as seguintes funcionalidades, entre outras: 

I- publicação das diretrizes da capacitação de conciliadores e mediadores e de seu código de 

ética; 

ll- relatório gerencial do programa, por Tribunal, detalhado por unidade judicial e por 

Centro, com base nas informações referidas no Anexo IV; 

lll- compartilhamento de boas práticas, projetos, ações, artigos, pesquisas e outros estudos; 

IV- fórum permanente de discussão, facultada a participação da sociedade civil; 

V- divulgação de notícias relacionadas ao tema; 

VI- relatórios de atividades da "Semana da Conciliação". 

Parágrafo único. A implementação do Portal será gradativa, observadas as possibilidades 

técnicas, sob a responsabilidade do CNJ. 

Disposições Finais 
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Ati. 16. O disposto na presente Resolução não prejudica a continuidade de programas 

similares já em funcionamento, cabendo aos Tribunais, se necessário, adaptá-los aos termos 

deste ato. 

Art. 17. Compete à Presidência do Conselho Nacional de Justiça, com o apoio da Comissão 

de Acesso ao Sistema de Justiça e Responsabilidade Social, coordenar as atividades da 

Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses, cabendo-lhe 

instituir, regulamentar e presidir o Comitê Gestor da Conciliação, que será responsável pela 

implementação e acompanhamento das medidas previstas neste ato. 

Art. 18. Os Anexos integram esta Resolução e possuem caráter vinculante, à exceção do 

Anexo 11, que contém mera recomendação. 

Art. 19. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Ministro Cezar Peluso 

Presidente 

ANEXO 

CÓDIGO DE ÉTICA DE CONCILIADORES E MEDIADORES JUDICIAIS 

INTRODUÇÃO 

O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, a fim de assegurar o desenvolvimento da Política 

Pública de tratamento adequado dos conflitos e a qualidade dos serviços de conciliação e 

mediação enquanto instrumentos efetivos de pacificação social e de prevenção de litígios, 

institui o Código de Ética, norteado por princípios que formam a consciência dos terceiros 

facilitadores, como profissionais, e representam imperativos de sua conduta. 

Dos princípios e garantias da conciliação e mediação judiciais 

Atiigo I o - São princípios fundamentais que regem a atuação de conciliadores e mediadores 

judiciais: confidencialidade, competência, imparcialidade, neutralidade, independência e 

autonomia, respeito à ordem pública e às leis vigentes. 

§ l 0 • Confidencial idade- Dever de manter sigilo sobre todas as informações obtidas na 

sessão, salvo autorização expressa das partes, violação à ordem pública ou às leis vigentes, 

não podendo ser testemunha do caso, nem atuar como advogado dos envolvidos, em qualquer 

hipótese; 

§2°. Competência- Dever de possuir qualificação que o habilite à atuação judicial, com 

capacitação na forma desta Resolução, observada a reciclagem periódica obrigatória para 

formação continuada; 

§3°. Imparcialidade- Dever de agir com ausência de favoritismo, preferência ou preconceito, 
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assegurando que valores e conceitos pessoais não interfiram no resultado do trabalho, 

compreendendo a realidade dos envolvidos no conflito e jamais aceitando qualquer espécie de 

favor ou presente; 

§4°. Neutralidade- Dever de manter equidistância das partes, respeitando seus pontos de 

vista, com atribuição de igual valor a cada um deles; 

§5°. Independência e autonomia- Dever de atuar com liberdade, sem sofrer qualquer pressão 

interna ou externa, sendo permitido recusar, suspender ou interromper a sessão se ausentes as 

condições necessárias para seu bom desenvolvimento, tampouco havendo obrigação de 

redigir acordo ilegal ou inexequível; 

§6°. Respeito à ordem pública e às leis vigentes- Dever de velar para que eventual acordo 

entre os envolvidos não viole a ordem pública, nem contrarie as leis vigentes. 

Das regras que regem o procedimento de conciliação/mediação 

Ati. 2°. As regras que regem o procedimento da conciliação/mediação são normas de conduta 

a serem observadas pelos conciliadores/mediadores para seu bom desenvolvimento, 

permitindo que haja o engajamento dos envolvidos, com vistas à sua pacificação e ao 

comprometimento com eventual acordo obtido, sendo elas: 

§I 0 • Informação - Dever de esclarecer os envolvidos sobre o método de trabalho a ser 

empregado, apresentando-o de forma completa, clara e precisa, informando sobre os 

princípios deontológicos referidos no capítulo I, as regras de conduta e as etapas do processo. 

§2°. Autonomia da vontade- Dever de respeitar os diterentes pontos de vista dos envolvidos, 

assegurando-lhes que cheguem a uma decisão voluntária e não coercitiva, com liberdade para 

tomar as próprias decisões durante ou ao final do processo, podendo inclusive interrompê-lo a 

qualquer momento. 

§3°. Ausência de obrigação de resultado- Dever de não forçar um acordo e de não tomar 

decisões pelos envolvidos, podendo, quando muito, no caso da conciliação, criar opções, que 

podem ou não ser acolhidas por eles. 

§4°. Desvinculação da profissão de origem- Dever de esclarecer aos envolvidos que atua 

desvinculado de sua profissão de origem, informando que, caso seja necessária orientação ou 

aconselhamento afetos a qualquer área do conhecimento poderá ser convocado para a sessão o 

profissional respectivo, desde que com o consentimento de todos. 

§4°. Teste de realidade- Dever de assegurar que os envolvidos, ao chegarem a um acordo, 

compreendam perfeitamente suas disposições, que devem ser exeqüíveis, gerando o 

comprometimento com seu cumprimento. 



Das responsabilidades e sanções do conciliador/mediador 

Art. 3°. Apenas poderão exercer suas funções perante o Poder Judiciário conciliadores e 

mediadores devidamente capacitados e cadastrados pelos tribunais, aos quais competirá 

regulamentar o processo de inclusão e exclusão no respectivo cadastro. 
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Art. 4". O conciliador/mediador deve exercer sua função com lisura, respeitando os princípios 

e regras deste Código, assinando, para tanto, no início do exercício, termo de compromisso e 

submetendo-se às orientações do juiz coordenador da unidade a que vinculado; 

Art. 5°. Aplicam-se aos conciliadores/mediadores os mesmos motivos de impedimento e 

suspeição dos juízes, devendo, quando constatados, serem informados aos envolvidos, com a 

interrupção da sessão e sua substituição. 

Art. 6°. No caso de impossibilidade temporária do exercício da função, o 

conciliador/mediador deverá informar com antecedência ao responsável para que seja 

providenciada sua substituição na condução das sessões. 

A1i. 7°. O conciliador/mediador fica absolutamente impedido de prestar serviços profissionais, 

de qualquer natureza, pelo prazo de dois anos, aos envolvidos em processo de 

conciliação/mediação sob sua condução. 

Art. 8°. O descumprimento dos princípios e regras estabelecidos neste Código, bem como a 

condenação definitiva em processo criminal, resultará na exclusão do conciliador/mediador do 

respectivo cadastro e no impedimento para atuar nesta função em qualquer outro órgão do 

Poder Judiciário nacional. 

Parágrafo único- Qualquer pessoa que venha a ter conhecimento de conduta inadequada por 

parte do conciliador/mediador poderá representá-lo ao Juiz Coordenador a tlm de que sejam 

adotadas as providências cabíveis. 

ANEXO (ESTATÍSTICA) 

O banco de dados sobre as atividades dos CENTROS deverá conter as seguintes informações: 

1) Em relação à estrutura de pessoal: 

(i) quantidade de servidores com dedicação exclusiva; 

(ii) quantidade de servidores responsáveis pela triagem; 

(iii) quantidade de funcionários cedidos por entidades parceiras; 

(i v) quantidade de conciliadores cadastrados; 

(v) quantidade de mediadores cadastrados 

2) Em relação ao setor pré processual 

(i) quantidade de reclamações recebidas em determinado período; 



(i i) período de tempo entre o atendimento e a data designada para a sessão de conciliação; 

(i i i) período de tempo entre o atendimento e a data designada para a sessão de mediação; 

(i v) quantidade de sessões de conciliação designadas em determinado período; 

(v) quantidade de sessões de mediação designadas em determinado período; 

(vi) quantidade de sessões de conciliação realizadas em determinado período; 

(vi i) quantidade de sessões de mediação realizadas em determinado período; 

(viii) quantidade de acordos obtidos em sessões de conciliação realizadas em determinado 

período; 

(ix) quantidade de acordos obtidos em sessões de mediação realizadas em detenninado 

período 

(x) percentual de acordos obtidos em relação às sessões de conciliação realizadas em 

determinado período; 

(xi) percentual de acordos obtidos em relação às sessões de mediação realizadas em 

determinado período; 

(xii) quantidade de sessões prejudicadas pela ausência do reclamante; 

(xiii) quantidade de sessões prejudicadas pela ausência do reclamado; 

(xiv) quantidade de sessões prejudicadas pela ausência do reclamante e do reclamado ; 

(xv) quantidade de reclamações encaminhadas a órgãos judiciais; 

(xvi) quantidade de sessões de conciliação realizadas em determinado período por 

conciliador cadastrado[m I] ; 

(xvii) quantidade de sessões de mediação realizadas em determinado período por mediador 

cadastrado; 

(xviii) quantidade de acordos obtidos em sessões de conciliação realizadas em determinado 

período por conciliador cadastrado; 

(xix) quantidade de acordos obtidos em sessões de mediação realizadas em determinado 

período por mediador cadastrado 

(xx) percentual de acordos obtidos em relação às sessões de conciliação realizadas em 

determinado período por conciliador; 

(xxi) percentual de acordos obtidos em relação às sessões de mediação realizadas em 

determinado período por mediador; 

3) Em relação ao setor processual 

(i) quantidade de sessões de conciliação designadas em determinado período; 

(i i) quantidade de sessões de mediação designadas em determinado período; 

(i i i) quantidade de sessões de conciliação realizadas em determinado período; 
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(iv) quantidade de sessões de mediação realizadas em determinado período; 

(v) quantidade de acordos obtidos em sessões de conciliação realizadas em determinado 

período; 

(vi) quantidade de acordos obtidos em sessões de mediação realizadas em determinado 

período; 

(vi i) percentual de acordos obtidos em relação às sessões de conciliação realizadas em 

determinado período; 

(vi i i) percentual de acordos obtidos em relação às sessões de mediação realizadas em 

determinado período; 

(ix) quantidade de audiências prejudicadas pela ausência do autor; 

(x) quantidade de audiências prejudicadas pela ausência do réu; 

(xi) quantidade de audiências prejudicadas pela ausência de ambas as partes; 
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(xii) período de tempo entre o encaminhamento do processo ao CENTRO e a data designada 

para a audiência de conciliação; 

(xiii) período de tempo entre o encaminhamento do processo ao CENTRO e a data designada 

para a sessão de mediação; 

(xiv) quantidade de sessões de conciliação realizadas em determinado período por conciliador 

cadastrado; 

(xv) quantidade de sessões de mediação realizadas em determinado período por mediador 

cadastrado; 

(xvi) quantidade de acordos obtidos em sessões de conciliação realizadas em determinado 

período por conciliador cadastrado; 

(xvii) quantidade de acordos obtidos em sessões de mediação realizadas em determinado 

período por mediador cadastrado; 

(xviii) percentual de acordos obtidos em relação às sessões de conciliação realizadas em 

detenninado período por conciliador; 

(xix) percentual de acordos obtidos em relação às sessões de mediação realizadas em 

determinado período por mediador; 

4) Em relação ao setor de cidadania 

(i) quantidade de atendimentos prestados em determinado período; 

(i i) quantidade de orientações jurídicas prestadas em determinado período; 

5) Em relação aos participantes 

(i) identificação dos reclamantes, reclamados e partes, com qualificação completa e CPF ou 
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CNPJ; 

(i i) I 00 (cem) maiores reclamantes, reclamados, autores e réus, com os respectivos CPF's e 

CNPJ's em dete1minado período; 

[m !]qual a função dessa informação, já que os conciliadores e mediadores em sua maioria são 

voluntários,aluando segundo sua disponibilidade de tempo? 

JUSTIFICATIVA 

Estabelecida pela Resolução n. 125 a Política Pública de Tratamento Adequado de Conflitos, 

destacando entre seus princípios in formadores a qualidade dos serviços como garantia de 

acesso a uma ordem jurídicajusta, desenvolveu-se conteúdo programático mínimo a ser 

seguido pelos Tribunais nos cursos de capacitação de serventuários da justiça, conciliadores e 

mediadores. 

Para esse fim mostrou-se necessário compatibilizar a !armação mínima exigida para a atuação 

desses facilitadores e as diferentes realidades econômicas, sociais e geográficas de cada 

Tribunal, com a adoção de um modelo factível em âmbito nacional. 

O modelo é composto por três módulos sucessivos e complementares, que em-respondem a 

diferentes níveis de capacitação. Todos aqueles que irão atuar nos Centro de Resolução de 

Disputas, inclusive servidores e conciliadores e mediadores já capacitados, necessariamente 

terão que cursar o Módulo I. Conciliadores e Mediadores terão que cursar os Módulos I e li e 

finalmente os mediadores terão que se capacitar nos três módulos. 

O Módulo I, com 12 horas/aula, denominado "lntmdução aos Meios Alternativos de Solução 

de Conflitos" versará sobre os diferentes meios não adversariais de solução de conflitos, com 

noções básicas sobre o con!1ito e a comunicação, disciplina normativa sobre o tema, 

experiências nacionais e internacionais, assegurando a compreensão dos objetivos da política 

pública de tratamento adequado de conflitos. 

O Módulo 11, com 16 horas/aula,denominado "Conciliação e suas Técnicas" se propõe a 

habilitar os facilitadores na utilização de técnicas autocompositivas de solução de conflitos, 

com enfoque na negociação e conciliação, trazendo padrões de comportamento ético e 

posturas exigidas no relacionamento com partes e diferentes profissionais envolvidos no 

CRD. 

O Módulo Ill, com 16 horas/aula, denominado "Mediação e suas Técnicas" se propõe a 

habilitar os facilitadores na utilização de técnicas autocompositivas de solução de conflitos, 

com enfoque na mediação, identificando as diferentes Escolas, a multidisciplinaridade, as 

formas de sua aplicação, com destaque para a mediação judicial. 
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Os Módulos I! e lll serão necessariamente seguidos de estágio supervisionado. Para o Módulo 

11 a carga horária será de 12 horas e para o Módulo 111 será de 24 horas. 

Os certificados de capacitação apenas serão emitidos após a conclusão do estágio 

supervisionado. 

Em relação aos servidores, o módulo [será complementado por módulo específico, destinado 

a detalhar o "modus operandi" do CRD, os procedimentos administrativos, de orientação ao 

público e de encaminhamento a entidades parceiras e outros órgãos públicos. 

Finalmente, desenvolveu-se Módulo especítico para os magistrados, com o objetivo de 

integrá-los à Política Pública de tratamento adequado de contlitos, apresentando os principais 

métodos alternativos de solução de cont1itos e suas aplicações, bem como detalhando o 

funcionamento dos CRDs. 

MODULO I 

Título: INTRODUÇÃO AOS MEIOS ALTERNA T!VOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

Público Alvo: Conciliadores, Mediadores, Serventuários da Justiça 

Objetivos: 

Conscientização sobre a política pública de tratamento adequado de conflitos; 

Trazer à reflexão o conflito e seus vários aspectos; 

Desenvolver habilidades na área da Comunicação; 

Informar sobre panorama nacional e internacional dos meios alternativos de solução de 

conflitos e principais métodos existentes; 

Informar normatização sobre o tema; 

Carga horária: 12 horas/aula teóricas, sendo a hora/aula de 50 (cinquenta) minutos. 

Disciplinas: 

I) Política Pública de Tratamento Adequado de Conflitos (I hora/aula) 

a) Princípios Constitucionais: Princípio do acesso à Justiça e pacificação social. Princípio da 

dignidade de pessoa humana; 

b) Importância da capacitação. 

c) Mudança de mentalidade: papel do CNJ, Tribunais e Instituições públicas e privadas. 

2) Comunicação e Conflito (8 horas/aula): 

a) Teoria da Comunicação. Axiomas da comunicação. Escuta ativa. Comunicação nas pautas 

de interação e no estudo do interrelacionamento humano: aspectos sociológicos 

(ilusórios/imaginários, paradigmas e preconceitos) e aspectos psicológicos (identidade, 



interesses, necessidades, interrelações e contrato psicossocial tácito; interrelações pessoais, 

profissionais e sociais); 
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b) Teoria Geral do Conflito. Conceito e estrutura. Aspectos objetivos e subjetivos. Formas de 

resolução dos conflitos: adversariais e não adversariais; 

3) Métodos Alternativos de Solução de Conflitos (MASCs) (2 horas/aula): 

a) Histórico. Panorama nacional e internacional. Cultura de Paz; 

b) Noções gerais e diferenciação entre os principais métodos de resolução de conflitos: 

judicial, negociação, conciliação, mediação e arbitragem. 

c) Diferenças e Semelhanças entre Mediação e Conciliação 

4) Enfoque normativo e ético da conciliação e suas aplicações no Poder Judiciário (l 

hora/aula): 

a) Legislação brasileira sobre conciliação-mediação e Juizados Especiais. Resolução do CNJ. 

Provimentos dos Tribunais; 

c) O terceiro facilitador: funções, postura, atribuições, limites de atuação, imparcialidade X 

neutralidade, ética, Código de Ética, remuneração e supervisão; 

Método: Aulas presenciais, interativas e expositivas, com exercícios, através das técnicas de 

simulação de casos e exercícios para fixação dos conceitos aprendidos. 

Recursos materiais: 

Data Show 

DVD e filmes 

Apostilas 

Cadeiras móveis 

Flip-chmt 

Sonorização 

Avaliação: 

Assiduidade 

Apresentação de relatório 

Participação nas aulas 

Referências: 

Livros didáticos 

Filmes e artigos temáticos 

MODULOU 



Título: CONCILIAÇÃO E SUAS TÉCNICAS 

Público Alvo: Conciliadores e Mediadores 

Objetivos: 

Ensinar técnicas autocompositivas de solução de conflitos e sua aplicação prática 

Carga horária: 16 horas/aula teóricas, sendo a hora/aula de 50 (cinquenta) minutos. 

Disciplinas: 

I) Introdução (7 horas/aula): 

a) Conceito e filosotla. Conciliação judicial e extrajudicial; 

b) Conciliação ou mediação?; 
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c) Negociação. Conceito. Integração e distribuição do valor das negociações. Técnicas básicas 

de negociação (a barganha de posições; a separação de pessoas de problemas; concentração 

em interesses; desenvolvimento de opções de ganho mútuo; Critérios objetivos; melhor 

alternativa para acordos negociados). Técnicas intermediárias de negociação (estratégias de 

estabelecimento de rapport; transformação de adversários em parceiros; comunicação efetiva). 

2) Conciliação e suas técnicas (7 horas/aula): 

a) Etapas (planejamento da sessão, apresentação ou abertura, esclarecimentos ou investigação 

das propostas das partes, criação de opções, escolha da opção, lavratura do acordo); 

b) Técnicas (recontextualização, identificação das propostas implícitas, afago, escuta ativa, 

espelhamento, produção de opção, acondicionamento das questões e interesses das partes, 

teste de realidade). 

4) Finalização da conciliação (I hora/aula): 

a)Fonnalização do acordo. Dados essenciais do termo de conciliação (qualificação das partes, 

número de identificação, natureza do conflito ... ). Redação do acordo: requisitos mínimos e 

exeqüibilidade; 

b) Encaminhamentos e estatística. 

5) O papel do conciliador e sua relação com os envolvidos no processo de conciliação (I 

hora/aula): 

a) Os operadores do Direito (o magistrado, o promotor, o advogado, o defensor público, etc) e 

a mediação. 

b) Papel e Resistência. Técnicas para estimular advogados a atuarem de forma eficiente na 

conciliação 

c) Contornando as dificuldades: descontrole emocional, embriaguez, desrespeito. 
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Método: Aulas presenciais, interativas e expositivas, com exercícios, através das técnicas de 

simulação de casos e exercícios para fixação dos conceitos aprendidos. 

Recursos materiais: 

Data Show 

OVO e filmes 

Apostilas 

Cadeiras móveis 

Flip-chart 

Sonorização 

Avaliação: 

Assiduidade 

Apresentação de relatório 

Participação nas aulas 

Referências: 

Livros didáticos 

Filmes e artigos temáticos 

MÓDULO IH 

Título: MEDIAÇÃO E SUAS TÉCNICAS 

Público Alvo: Mediadores 

Objetivos: 

Ensinar técnicas autocompositivas de solução de conflitos e sua aplicação prática 

Carga horária: 16 horas/aula teóricas, sendo a hora/aula de 50 (cinquenta) minutos. 

Disciplinas: 

1) A Mediação e sua origem (1 hm·a/aula): 

a) Introdução histórica; 

b) Panorama mundial; 

2) As Escolas ou Modelos de Mediação (04 horas/aula): 

a) Os diferentes modelos e suas ferramentas: Harward ou facilitativo, transformativo, circular

narrativo, avaliativo; 

b) A negociação cooperativa de Harward (posições e interesses, aspectos emocionais que 

envolvem a negociação, solução ou soluções parciais ou totais). 



3) Mediação e suas técnicas (08 horas/aula): 

a) Conceito e filosofia, Mediação judicial e extrajudicial, prévia e incidental; 

b) Etapas- Pré-mediação e Mediação propriamente dita (acolhida, declaração inicial das 

partes, planejamento, esclarecimentos dos interesses ocultos e negociação do acordo); 

c) Técnicas ou fenamentas (co-mediação, recontextualização, identificação das propostas 

implícitas, formas de perguntas, escuta ativa, produção de opção, acondicionamento das 

questões e interesses das partes, teste de realidade ou reflexão), 

4) Áreas de utilização da mediação (I hora/aula): 

a) empresarial, familiar, civil, penal e Justiça Restaurativa, 

b) o envolvimento com outras áreas do conhecimento, 

9) A mediação judicial (02 horas/aula): 

a) Vinculação ao Poder Judiciário? 

b) O gerenciamento do processo e os Centros de Resolução de Disputas; 

c) A Cultura de Paz (Política Pública e a necessidade de mudança de mentalidade), 

d) Código de ética do mediador, 
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Método: Aulas presenciais, interativas e expositivas, com exercícios, através das técnicas de 

simulação de casos e exercícios para fixação dos conceitos aprendidos, 

Recursos materiais: 

Data Show 

DVD e filmes 

Apostilas 

Cadeiras móveis 

Flip-chart 

Sonorização 

Avaliação: 

Assiduidade 

Apresentação de relatório 

Participação nas aulas 

Referências: 

Livros didáticos 

Filmes e artigos temáticos 

MÓDULO MAGISTRADOS 



Título: OS MEIOS ALTERNA TI VOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

Público Alvo: magistrados 

Objetivos: 

Conscientização sobre a política pública de tratamento adequado de conflitos; 

Trazer à reflexão a impmiância da utilização dos meios não adversariais ele solução de 

conf1itos; 

Informar sobre panorama nacional e internacional dos meios alternativos de solução de 

conflitos e principais métodos existentes; 
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Detalhar o funcionamento dos Centros de Resolução de Disputas e a fiscalização dos serviços 

de conciliadores/mediadores. 

Carga horária: 8 horas/aula teóricas, sendo a hora/aula de 50 (cinquenta) minutos. 

Disciplinas: 

1) Política Pública de Tratamento Adequado de Conflitos (2 horas/aula) 

a) Princípios Constitucionais: Princípio do acesso à Justiça e pacificação social. Princípio da 

dignidade de pessoa humana; 

b) Legislação brasileira sobre conciliação-mediação e Juizados Especiais. Resolução do CNJ. 

Provimentos dos Tribunais; 

c) Importância da capacitação. 

d) Mudança de mentalidade: papel do CNJ, Tribunais e Instituições públicas e privadas, bem 

como do juiz coordenador do Centro de Resolução de Disputas. 

2) Métodos Alternativos de Solução de Conflitos (MASCs) (2 horas/aula): 

a) Histórico. Panorama nacional e internacional. Cultura de Paz; 

b) Noções gerais e diferenciação entre os principais métodos de resolução de conflitos: 

judicial, negociação, conciliação, mediação e arbitragem. 

c) Diferenças e Semelhanças entre Mediação e Conciliação. Indicação do método de solução 

de conflito adequado pelo magistrado. 

3) Funcionamento dos Centros de Resolução de Disputas (I hora/aula) 

a) Pré processual. Encaminhamentos aos Juizados Especiais e órgãos de assistência judiciária. 

b) Processual. 

c) Serviços de orientação e cidadania. 

d) Práticas administrativas. Pauta. Livros. Estatística. 
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4) Da relação dos magistrados com os conciliadores/mediadores (2 horas/aula) 

a) Recrutamento; 

b) Capacitação. Estágio Supervisionado. Reciclagem; 

c) Cadastro dos Tribunais. Inclusão e exclusão. Procedimento. Controle de Freqüência. 

d) O terceiro facilitador: funções, postura, atribuições, limites de atuação, imparcialidade X 

neutralidade, Código de Ética, remuneração e supervisão; 

e) Satisfação do usuário. Formulário. 

5) Da rede de cidadania (l hora/aula) 

a) Convênios. Parcerias. 

b) Encaminhamentos. Padronização 

Método: Aulas presenciais, interativas e expositivas, com exercícios, através das técnicas de 

simulação de casos e exercícios para fixação dos conceitos aprendidos. 

Recursos materiais: 

Data Show 

DVD e filmes 

Apostilas 

Cadeiras móveis 

Flip-chart 

Sonorização 

Avaliação: 

Assiduidade 

Apresentação de relatório 

Participação nas aulas 

Referências: 

Livros didáticos 

Filmes e artigos temáticos 

MÓDULO SERVIDORES 

Título: Da atuação no Centro de Resolução de Disputas 

Público Alvo: Servidores 

Objetivos: 

Detalhar procedimentos e rotinas do CRD 

Carga horária: 4 horas/aula teóricas, sendo a hora/aula de 50 (cinquenta) minutos. 
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Disciplinas: 

1) Procedimento no CRD (lhora/aula): 

a) Pré processuaL Encaminhamentos aos Juizados Especiais e órgãos de assistência judiciária; 

b) Processual; 

c) Serviços de orientação e cidadania. 

2) Práticas administrativas (]hora/aula) 

a) Inclusão e exclusão de conciliadores/mediadores no cadastro dos Tribunais. 

b) Pauta. Livros. Estatística. 

3) Fiscalização dos serviços de conciliadores e mediadores (!hora/aula) 

a) Ética; 

b) Impedimento/suspeição; 

c) Comunicações ao .Iuiz Coordenador do CRD 

4) Rede de cidadania (!hora/aula) 

a) Convênios. Parcerias. 

b) Encaminhamentos. Padronização 

Método: Aulas presenciais, interativas e expositivas, com exercícios, através das técnicas de 

simulação de casos e exercícios para fixação dos conceitos aprendidos. 

Recursos materiais: 

Data Show 

DVD e filmes 

Apostilas 

Cadeiras móveis 

Flip-chart 

Sonorização 

Avaliação: 

Assiduidade 

Apresentação de relatório 

Participação nas aulas 

Referências: 

Livros didáticos 

Filmes e artigos temáticos 



ANEXO E - Resolução n.0 780, de 12 de agosto de 2009, do Conselho da Magistratura do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul - "Cria a Central Judicial de Conciliação e a 

Central de Mediaç.ão no âmbito do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, estabelecendo 

procedimentos e rotinas". 



RESOLUÇÃO N" 780/2009-COMAG 

DISPONIBILIZADO NO DJE EM 20-08-09 
CONSIDERADO PUBLICADO EM 21-08-09 
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CJUA A CENTRAL JUDICIAL DE CONCILIAÇÃO E A CENTRAL DE 
MEDIAÇÃO NO ÃMBJTO DO PODER .!UDICIARJO DO RIO GRANDE 
DO SUL, ESTABELECENDO PROCEDIMENTOS E ROTINAS. 

O CONSELHO DA MAGISTRATURA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, E DANDO CUMPRIMENTO À DECISÃO DESTE ÓRGÃO TOMADA NA 
SESSÃO DE 07-07-09 (PROC. THEMIS ADMIN N" 0010-09/002192-1), 

RESOLVE: 

ART. 1" ESTA RESOLUÇÃO CRIA A CENTRAL JUDICIAL DE CONCILIAÇÃO 
E A CENTRAL DE MEDIAÇÃO E ESTABELECE OS PROCEDIMENTOS E AS 
ROTINAS A SEREM EMPREGADOS NO RESPECTIVO FUNCIONAMENTO. 

ART. 2" A CENTRAL JUDICIAL DE CONCILIAÇÃO FUNCIONARÁ NA 
COMARCA DE PORTO ALEGRE, NO 7" ANDAR DO FORO CENTRAL, SENDO AS 
AUDIÊNCIAS REALIZADAS NA ESTRUTURA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NO 3" 
ANDAR DO FORO CENTRAL, PREFERENTEMENTE EM HORÁRIO OCIOSO 
DAQUELE ESPAÇO. A COORDENAÇÃO SERÁ EXERCIDA POR MAGISTRADO 
INDICADO PELO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA. 

ART. 3" A CENTRAL JUDICIAL DE CONCILIAÇÃO TERÁ APLICAÇÃO: 

I NAS QUESTÕES DO SUPERENDIVIDAMENTO, PRÁTICA 
!NSTITUCIONALIZADA NO ART. 1.040A DA CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA 
JUDICIAL E OUTRAS SITUAÇÕES QUE VIABILIZEM TRATAMENTO ANÁLOGO, 
TAIS COMO QUESTÕES ENVOLVENDO CONDOMÍNIOS, CONSUMIDORES, 
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS, QUANDO A PARTE OPTE PELA 
CONCILIAÇÃO PARAPROCESSUAL; 

11 -EM PROJETOS ESPECIAIS DE CONCILIAÇÃO, MEDIANTE PRÉVIO AJUSTE 
COM AS UNIDADES JURISDICIONAIS, BEM ASSIM EM AÇÕES QUE ENVOLVAM 
GRANDES LITIGANTES OU AÇÕES DE MASSA, ONDE QUALQUER DAS PARTES 
TENHA MANIFESTADO PROPÓSITO OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE ACORDO; 

§ 1" O PROCEDIMENTO PARA O INCISO I COMPREENDERÁ O ATENDIMENTO, 
ATRAVÉS DO PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIO PADRÃO E IMEDIATO 
AGENDAMENTO DE AUDIÊNCIA COLETIVA DE RENEGOCIAÇÃO COM OS 
CREDORES IDENTIFICADOS. A COMUNICAÇÃO SERÁ FEITA POR MEIO DE 
CARTA-CONVITE, PREFERENCIALMENTE POR VIA ELETRÔNICA. HOMOLOGADO 
O ACORDO, SERÁ DISTRIBUÍDO A UM DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA 
REGISTRO E ARQUIVAMENTO. 

§ 2" NO CASO DO INCISO 11, OS MAGISTRADOS OU AS PARTES 
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ENCAMINHARÃO A LISTA DOS PROCESSOS AO JUIZ-COORDENADOR DA 
CENTRAL QUE, ENTENDENDO VIÁVEL A CONCILIAÇÃO, DESIGNARÁ SESSÃO, 
ELABORARÁ PAUTA E DISTRJBUIRÁ OS PROCESSOS ENTRE OS CONCILIADORES 
HABILITADOS. O CUMPRIMENTO E O ASSESSORAMENTO DAS AUDIÊNCIAS 
FICARÃO A CARGO DAS VARAS ENVOLVIDAS NO PROJETO. OBTIDO O ACORDO, 
SERÁ LAVRADO O TERMO, QUE SERÁ SUBMETIDO À HOMOLOGAÇÃO DOS 
JUÍZES COMPETENTES. EM SE TRATANDO DE GRANDES LITIGANTES, PODERÁ 
SER AJUSTADO PELA CENTRAL A CEDÊNCIA DE PESSOAL DE APOIO PARA 
REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
VOLUNTÁRIO. 

§ 3" OS CONCILIADORES SERÃO SELECIONADOS PREFERENTEMENTE 
DENTRE MAGISTRADOS VOLUNTÁRIOS, JUBILADOS OU NÃO, E ALUNOS DA 
ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA. 

§ 4" HAVENDO NECESSIDADE, POR CONTA DO EXCESSO DE SERVIÇO, 
PODERÃO SER DESIGNADOS CONCILIADORES QUE JÁ ATUAM NO JUIZADO 
ESPECIAL CÍVEL, OS QUAIS SERÃO REMUNERADOS NA FORMA DA 
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. 

ART. 4" A CENTRAL DE MEDIAÇÃO FUNCIONARÁ NO PRÉDrO DO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL- IPE, SITO 
NA AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, 1945, 8" ANDAR. A COORDENAÇÃO SERÁ 
EXERCIDA POR MAGISTRADO INDICADO PELO CORREGEDOR-GERAL DA 
JUSTIÇA. 

ART. 5" A MEDIAÇÃO SERÁ OFERECIDA: 

I- AO PÚBLICO QUE SE DIRIGE AOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO FORO 
CENTRAL DE PORTO ALEGRE; 

11- AO PÚBLICO QUE SE DIRIGE À DEFENSORIA-PÚBLICA E A ENTIDADES 
PARCEIRAS, MEDIANTE CONTATO PRÉVIO COM AS INSTITUIÇÕES, DE ACORDO 
COM O VOLUME DE TRABALHO E CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DA 
CENTRAL. 

§ 1" OBTIDO O ACORDO NA SESSÃO DE MEDIAÇÃO SERÁ EXPEDIDO UM 
TERMO DE MEDIAÇÃO; HOMOLOGADO PELO JUIZ-COORDENADOR, TERÁ 
VALIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. 

§ 2" O CORPO DE MEDIADORES VOLUNTÁRIOS SERÁ COMPOSTO DE 
MAGISTRADOS, JUBILADOS OU NÃO, ALUNOS DA ESCOLA SUPERIOR DA 
MAGISTRATURA E PROFISSIONAIS DE OUTRAS ÁREAS AFINS, ATRAVÉS DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO, COM TREINAMENTO EM MEDIAÇÃO. 

ART. 6" OS MAGISTRADOS COORDENADORES DAS CENTRAIS PERCEBERÃO 
GRATIFICAÇÃO DE l/9 POR CONTA DO COMPARTILHAMENTO DA JURISDIÇÃO. 
SERÃO DESIGNADOS JUÍZES PARA ATUAÇÃO NA AUSÊNCIA EVENTUAL DO 
COORDENADOR, SEM ÔNUS PARA O ESTADO E QUE TERÃO PREFERÊNCIA NAS 
SUBSTITUIÇÕES DOS COORDENADORES EM SUAS FÉRIAS OU LICENÇAS. 
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ART. 7" SERÁ DESENVOLVIDO PELO SERVIÇO AUXILIAR DE CORREIÇÃO 
SISTEMA DE CONTROLE ESTATÍSTICO DOS RESULTADOS OBTIDOS NAS 
CENTRAIS DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO. 

ART. 8" OS MAGISTRADOS COORDENADORES DAS CENTRAIS SÃO 
RESPONSÁVEIS PELA COLETA DOS DADOS NECESSÁRIOS PARA 
ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS E DEVERÃO REALIZAR PESQUISA DE 
SATISFAÇÃO ENTRE OS USUÁRIOS DO SERVIÇO, SENDO OS RESULTADOS 
AVALIADOS E VALIDADOS PELA COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO. 

ART. 9" AS CENTRAIS DEVERÃO SER INSTALADAS ATÉ 1 o DE SETEMBRO DE 
2009, AUTORIZANDO-SE A DISPONIBILIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS PREVISTAS 
NO VOTO DO RELATOR DO EXPEDIENTE APRECIADO PELO COMAG NA SESSÃO 
DE 07-07-09 (PROC. THEM!S ADMIN N" 0010-09/002192-1). AO CABO DE SEIS 
MESES DE FUNCIONAMENTO, OS RESULTADOS DE SEU FUNCIONAMENTO 
SERÃO A V ALIADOS PELA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA, QUE OPINARÁ 
ACERCA DA CONVENIÊNCIA DA MANUTENÇÃO DE SEUS SERVIÇOS OU SEU 
REDIMENSIONAMENTO. 

ART. 10 REVOGADAS AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO, ESTA RESOLUÇÃO 
ENTRARÁ EM VIGOR NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE À DATA DE SUA 
DISPONIBILIZAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. 

SECRETARIA DO CONSELHO DA MAGISTRATURA, 12 DE AGOSTO DE 2009. 

DES. ARMINIO JOSÉ ABREU LIMA DA ROSA, 
PRESIDENTE 



ANEXO F- Resoluções n. 0
S 871, 872, 873 e 874, de 29 de março de 201 !, do Conselho da 

Magistratura do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul- Criam as Centrais de Conciliação 

e as Centrais de Mediação nas Comarcas de Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria e Caxias do 

Sul, estabelecendo procedimentos e rotinas. 



RESOLUÇÃO N" 87112011-COMAG 

DISPONIBILIZADO NO DJE EM 05-04-10 
CONSIDERADO PUBLICADO EM 06-04-10 
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CRIA A CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E A CENTRAL DE 
MEDIAÇÃO NA COMARCA DE PASSO FUNDO, 
ESTABELECENDO PROCEDIMENTOS E ROTINAS. 

O CONSELHO DA MAGISTRATURA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, E DANDO CUMPRIMENTO À DECISÃO TOMADA POR ESTE ÓRGÃO NA 
SESSÃO DE 29-03-1 J (PROC THEMIS N" 1010002862-1), 

ART. l" ESTA RESOLUÇÃO CRIA A CENTRAL JUDICIAL DE CONCILIAÇÃO 
E MEDIAÇÃO E ESTABELECE OS PROCEDIMENTOS E AS ROTINAS A SEREM 
EMPREGADOS NO RESPECTIVO FUNCIONAMENTO. 

ART. 2" A CENTRAL FUNCIONARÁ NA COMARCA DE PASSO FUNDO, 
SENDO AS AUD!ÊNCIAS REALIZADAS NA ESTRUTURA DOS JUIZADOS 
ESPECIAIS, OU OUTRO JULGADO CONVENIENTE, EM HORÁRIO OCIOSO. A 
COORDENAÇÃO SERÁ EXERCIDA POR MAGISTRADO INDICADO PELO 
CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA. 

ART. 3" A CONCILIAÇÃO TERÁ APLICAÇÃO: 

I NAS QUESTÕES DO SUPERENDIVIDAMENTO, PRÁTICA 
INSTITUCIONALIZADA NO ART. 1.040-A DA CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA 
JUDICIAL E OUTRAS SITUAÇÕES QUE VIABTLIZEM TRATAMENTO ANÁLOGO, 
TAIS COMO QUESTÕES ENVOLVENDO CONDOMÍNIOS, CONSUMIDORES, 
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS, QUANDO A PARTE OPTE PELA 
CONCILIAÇÃO PARAPROCESSUAL; 

II - EM PROJETOS ESPECIAIS DE CONCILIAÇÃO, MEDIANTE PRÊVIO 
AJUSTE COM AS UNIDADES JURISDICIONAIS, BEM ASSIM EM AÇÕES QUE 
ENVOLVAM GRANDES LITIGANTES OU AÇÕES DE MASSA, ONDE QUALQUER 
DAS PARTES TENHA MANIFESTADO PROPÓSITO OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE 
ACORDO; 

IH - QUANDO O MAGISTRADO QUE PRESIDE O PROCESSO 
ENVOLVENDO MATÉRIA CÍVEL OU DE FAMÍLIA ENTENDA PERTINENTE A 
ADOÇÃO DESSA PRÁTICA. 

§ 1" O PROCEDIMENTO PARA O INCISO I COMPREENDERÁ O 
ATENDIMENTO, ATRAVÉS DO PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIO PADRÃO E 
IMEDIATO AGENDAMENTO DE AUDIÊNCIA COLETIVA DE RENEGOCIAÇÃO COM 
OS CREDORES IDENTIFICADOS. A COMUNICAÇÃO SERÁ FEITA POR MEIO DE 
CARTA-CONVITE, PREFERENCIALMENTE POR VIA ELETRÔNICA. HOMOLOGADO 
O ACORDO, SERÁ DISTRIBUÍDO A UM DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA 
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REGISTRO E ARQUIVAMENTO. 

§ 2" NO CASO DOS INCISOS ll E 111, OS MAGISTRADOS OU AS PARTES 
ENCAMINHARÃO A LISTA DOS PROCESSOS AO JUIZ-COORDENADOR DA 
CENTRAL QUE, ENTENDENDO VlÁ VEL A CONCILIAÇÃO, DESIGNARÁ SESSÃO, 
ELABORARÁ PAUTA E DISTRIBUIRÁ OS PROCESSOS ENTRE OS CONCILIADORES 
HABILITADOS. O CUMPRIMENTO E O ASSESSORAMENTO DAS AlJDJÊ:NCIAS 
FICARÃO A CARGO DAS VARAS ENVOLVIDAS NO PROJETO. OBTIDO O ACORDO, 
SERÁ LAVRADO O TERMO, QUE SERÁ SUBMETIDO À HOMOLOGAÇÃO DOS 
JUÍZES COMPETENTES. EM SE TRATANDO DE GRANDES LITIGANTES, PODERÁ 
SER AJUSTADO PELA CENTRAL A CEDÊNCIA DE PESSOAL DE APOIO PARA 
REALlZAÇÃO DAS AUDlÊNC!AS, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
VOLUNTÁRIO. 

§ 3" OS CONCILIADORES SERÃO SELECIONADOS DE ACORDO COM 
CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO PRÓPRIA. 

ART. 4" A MEDIAÇÃO SERÁ OFERECIDA: 

I - AO PÚBLICO QUE SE DIRIGE AOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO 
FORO DE PASSO FUNDO; 

H - AO PÚBLICO QUE SE DIRIGE À DEFENSORIA-PÚBLICA E A 
ENTIDADES PARCEIRAS, MEDIANTE CONTATO PRÉVIO COM AS INSTITUIÇÕES, 
DE ACORDO COM O VOLUME DE TRABALHO E CAPACfDADE DE ATENDIMENTO 
DA CENTRAL. 

UI - QUANDO O MAGISTRADO QUE PRESIDE UM PROCESSO JUDICIAL 
ENVOLVENDO MATÉRIA CÍVEL OU DE FAMÍLIA ENTENDA PERTINENTE A 
ADOÇÃO DESSA PRÁTICA. 

§ 1" OBTIDO O ACORDO NO CASO DOS INCISOS I E Il NA SESSÃO DE 
MEDIAÇÃO SERÁ EXPEDIDO UM TERMO DE MEDIAÇÃO; HOMOLOGADO PELO 
JUIZ-COORDENADOR, TERÁ VALIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. 

§ 2" NO CASO DO INCISO lll, O MAGISTRADO ENCAMINHARÁ A LISTA 
DOS PROCESSOS AO JUIZ-COORDENADOR DA CENTRAL QUE, ENTENDENDO 
V lÁ VEL A MEDIAÇÃO, DESIGNARÁ SESSÃO, ELABORARÁ PAUTA E 
DISTRIBUIRÁ OS PROCESSOS ENTRE OS MEDIADORES HABILITADOS. O 
CUMPRIMENTO E O ASSESSORAMENTO DAS AUDIÊNCIAS FICARÃO A CARGO 
DAS VARAS ENVOLVIDAS NO PROJETO. OBTIDO O ACORDO, SERÁ LAVRADO 
TERMO, QUE SERÁ SUBMETIDO À HOMOLOGAÇÃO DOS JUÍZES COMPETENTES. 

§ 3" O CORPO DE MEDIADORES VOLUNTÁRIOS OBEDECERÁ CRITÉRIOS 
ESTABELECIDOS EM RESOLUÇÃO PRÓPRIA. 

ART. 5" OS MAGISTRADOS -COORDENADORES DAS CENTRAIS 
PERCEBERÃO GRATIFICAÇÃO DE 1/9 POR CONTA DO COMPARTILHAMENTO DA 
JURISDIÇÃO. SERÃO DESIGNADOS JUÍZES PARA ATUAÇÃO NA AUSÊNCIA 
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EVENTUAL DO COORDENADOR, SEM ÔNUS PARA O ESTADO E QUE TERÃO 
PREFERÊNCIA NAS SUBSTITUIÇÕES DOS COORDENADORES EM SUAS FÉRIAS 
OU LICENÇAS. 

ART. 6" ATÉ QUE SEJA DJSPON!BILIZADO NO SISTEMA THEMIS, SERÁ 
DESENVOLVIDO, PELO SERVIÇO AUXILIAR DE CORREIÇÃO, SISTEMA DE 
CONTROLE ESTATÍSTICO DOS RESULTADOS OBTIDOS NAS CENTRAIS DE 
CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO. 

ART. 7" O MAGISTRADO-COORDENADOR DA CENTRAL SERÁ 
RESPONSAVEL PELA COLETA DOS DADOS NECESSÁRIOS PARA 
ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS E DEVERÁ REALIZAR PESQUISA DE 
SATISFAÇÃO ENTRE OS USUÁRIOS DO SERVIÇO, SENDO OS RESULTADOS 
AVALIADOS E VALIDADOS PELO NÚCLEO PERMANENTE DE CONCILIAÇÃO. 

ART. 8" COM O OBJETIVO DE FACILITAR O ACESSO DA POPULAÇÃO À 
JUSTIÇA, A CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDJAÇÃO PODERÁ CONTAR COM 
POSTOS AVANÇADOS DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA PARA A COLETA DE 
SOLICITAÇÕES REALIZADAS DIRETAMENTE PELOS INTERESSADOS E PARA A 
REALIZAÇÃO DAS SESSÕES DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO, MEDIANTE 
CONVÊNIOS COM ENTIDADES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS, DE ACORDO COM O 
VOLUME DE TRABALHO E CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DA CENTRAL E 
MEDIANTE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. 

§ 1" OS POSTOS AVANÇADOS DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA OFERECERÃO A 
ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DAS SESSÕES DE 
CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO. 

§ 2" O RECEBIMENTO DOS PEDIDOS E AS SESSÕES DE CONCILIAÇÃO E 
MEDIAÇÃO TRANSCORRERÃO NOS POSTOS AVANÇADOS DE JUSTIÇA 
COMUNITÁRIA, REMETENDO-SE O TERMO DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO À 
CENTRAL DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO PARA FINS DE HOMOLOGAÇÃO PELO 
JUIZ-COORDENADOR, TENDO VALIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. 

§ 3" OS MEDIADORES E CONCILIADORES QUE ATUARÃO NOS POSTOS 
AVANÇADOS DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA SERÃO OS MESMOS QUE ATUAM NA 
CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO. 

§ 4" OS POSTOS AVANÇADOS DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA SERÃO 
COORDENADOS E SUPERVISIONADOS PELA CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E 
MEDIAÇÃO. 

ART. 9" A CENTRAL DEVERÁ SER INSTALADA EM PRAZO A SER 
FIXADO. AO CABO DE UM ANO DE FUNCIONAMENTO, OS RESULTADOS DE SEU 
FUNCIONAMENTO SERÃO A V ALIADOS PELA CORREGEDORIA-GERAL DA 



163 

JUSTIÇA, QUE OPINARÁ ACERCA DA CONVENIÊNCIA DA MANUTENÇÃO DE 
SEUS SERVIÇOS OU SEU REDIMENSIONAMENTO. 

ART. 10 ESTA RESOLUÇÃO ENTRARÁ EM VIGOR NO PRIMEIRO DIA ÚTIL 
SEGUINTE À DATA DE SUA DISPONIBILIZAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA 
ELETRÔNICO. 

2011. 
SECRETARIA DO CONSELHO DA MAGISTRATURA, 29 DE MARÇO DE 

DESEMBARGADOR LEO LIMA, 
PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA 



RESOLUÇÃO No 872/2011-COMAG 

DISPONIBILIZADO NO DJE EM 05-04-10 
CONSIDERADO PUBLICADO EM 06-04-10 

164 

CRIA A CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E A CENTRAL DE 
MEDIAÇÃO NA COMARCA DE PELOTAS, ESTABELECENDO 
PROCEDIMENTOS E ROTINAS. 

O CONSELHO DA MAGISTRATURA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, E DANDO CUMPRIMENTO À DECISÃO TOMADA POR ESTE ÓRGÃO NA 
SESSÃO DE 29-03-11 (PROC. THEMIS No 1010002862-1), 

ART. 1" ESTA RESOLUÇÃO CRIA A CENTRAL JUDfCIAL DE CONCILIAÇÃO 
E MEDIAÇÃO E ESTABELECE OS PROCEDIMENTOS E AS ROTINAS A SEREM 
EMPREGADOS NO RESPECTIVO FUNCIONAMENTO. 

ART. 2• A CENTRAL FUNCIONARÁ NA COMARCA DE PELOTAS, 
SENDO AS AUDIÊNCIAS REALIZADAS NA ESTRUTURA DOS JUIZADOS 
ESPECIAIS, OU OUTRO JULGADO CONVENIENTE, EM HORÁRIO OCIOSO. A 
COORDENAÇÃO SERÁ EXERCIDA POR MAGISTRADO INDICADO PELO 
CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA. 

ART. 3• A CONCILIAÇÃO TERÁ APLICAÇÃO: 

I NAS QUESTÕES DO SUPERENDIVIDAMENTO, PRÁTICA 
INSTITUCIONALIZADA NO ART. 1.040-A DA CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA 
JUDICIAL E OUTRAS SITUAÇÕES QUE V!ABILIZEM TRATAMENTO ANÁLOGO, 
TAIS COMO QUESTÕES ENVOLVENDO CONDOMÍNIOS, CONSUMIDORES, 
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS, QUANDO A PARTE OPTE PELA 
CONCILIAÇÃO PARAPROCESSUAL; 

H - EM PROJETOS ESPECIAIS DE CONCILIAÇÃO, MEDIANTE PRÉVIO 
AJUSTE COM AS UNIDADES JURISDICIONAIS, BEM ASSIM EM AÇÕES QUE 
ENVOLVAM GRANDES LITIGANTES OU AÇÕES DE MASSA, ONDE QUALQUER 
DAS PARTES TENHA MANIFESTADO PROPÓSITO OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE 
ACORDO; 

IH - QUANDO O MAGISTRADO QUE PRESIDE O PROCESSO 
ENVOLVENDO MATÉRIA CÍVEL OU DE FAMÍLIA ENTENDA PERTINENTE A 
ADOÇÃO DESSA PRÁ T!CA. 

§ 1" O PROCEDIMENTO PARA O INCISO I COMPREENDERÁ O 
ATENDIMENTO, ATRAVÉS DO PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIO PADRÃO E 
IMEDIATO AGENDAMENTO DE AUDIÊNCIA COLETIVA DE RENEGOCIAÇÃO COM 
OS CREDORES IDENTIFICADOS. A COMUNICAÇÃO SERÁ FEITA POR MEIO DE 
CARTA-CONVITE, PREFERENCIALMENTE POR VIA ELETRÔNICA. HOMOLOGADO 
O ACORDO, SERÁ DISTRIBUÍDO A UM DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA 
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REGISTRO E ARQUIVAMENTO. 

§ 2" NO CASO DOS INCISOS Il E lll, OS MAGISTRADOS OU AS PARTES 
ENCAMINHARÃO A LISTA DOS PROCESSOS AO JUIZ-COORDENADOR DA 
CENTRAL QUE, ENTENDENDO VIÁVEL A CONCILIAÇÃO, DESIGNARÁ SESSÃO, 
ELABORARÁ PAUTA E DISTRIBUIRÁ OS PROCESSOS ENTRE OS CONCILIADORES 
HABILITADOS. O CUMPRIMENTO E O ASSESSORAMENTO DAS AUDIÊNCIAS 
FICARÃO A CARGO DAS VARAS ENVOLVIDAS NO PROJETO. OBTIDO O ACORDO, 
SERÁ LAVRADO O TERMO, QUE SERÁ SUBMETIDO À HOMOLOGAÇÃO DOS 
JUÍZES COMPETENTES. EM SE TRATANDO DE GRANDES LITIGANTES, PODERÁ 
SER AJUSTADO PELA CENTRAL A CEDÊNC!A DE PESSOAL DE APOIO PARA 
REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
VOLUNTÁRIO. 

§ 3" OS CONCILIADORES SERÃO SELECIONADOS DE ACORDO COM 
CRITÉRIOS ESTABELEC!DOS NA RESOLUÇÃO PRÓPRIA. 

ART. 4" A MEDIAÇÃO SERÁ OFERECIDA: 

I - AO PÚBLICO QUE SE DIRIGE AOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO 
FORO DE PELOTAS; 

H - AO PÚBLICO QUE SE DIRIGE À DEFENSORIA-PÚBLICA E A 
ENTIDADES PARCEIRAS, MEDIANTE CONTATO PRÉVIO COM AS INSTITUIÇÕES, 
DE ACORDO COM O VOLUME DE TRABALHO E CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 
DA CENTRAL. 

IH - QUANDO O MAGISTRADO QUE PRESIDE UM PROCESSO JUDICIAL 
ENVOLVENDO MATÉRIA CÍVEL OU DE FAMÍLIA ENTENDA PERTINENTE A 
ADOÇÃO DESSA PRÁTICA. 

§ 1" OBTIDO O ACORDO NO CASO DOS INCISOS I E I! NA SESSÃO DE 
MEDIAÇÃO SERÁ EXPEDIDO UM TERMO DE MEDIAÇÃO; HOMOLOGADO PELO 
JUIZ-COORDENADOR, TERÁ VALIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. 

§ 2" NO CASO DO INCISO Ill, O MAGISTRADO ENCAMINHARÁ A LISTA 
DOS PROCESSOS AO JUIZ-COORDENADOR DA CENTRAL QUE, ENTENDENDO 
VIÁVEL A MEDIAÇÃO, DESIGNARÁ SESSÃO, ELABORARÁ PAUTA E 
DISTRIBUIRÁ OS PROCESSOS ENTRE OS MEDIADORES HABILITADOS. O 
CUMPRIMENTO E O ASSESSORAMENTO DAS AUDIÊNCIAS FICARÃO A CARGO 
DAS VARAS ENVOLVIDAS NO PROJETO. OBTIDO O ACORDO, SERÁ LAVRADO 
TERMO, QUE SERÁ SUBMETIDO À HOMOLOGAÇÃO DOS JUÍZES COMPETENTES. 

§ 3" O CORPO DE MEDIADORES VOLUNTÁRIOS OBEDECERÁ CRITÉRIOS 
ESTABELECIDOS EM RESOLUÇÃO PRÓPRIA. 

ART. 5" OS MAGISTRADOS -COORDENADORES DAS CENTRAIS 
PERCEBERÃO GRATIFICAÇÃO DE 119 POR CONTA DO COMPARTILHAMENTO DA 
JURISDIÇÃO. SERÃO DESIGNADOS .JUÍZES PARA ATUAÇÃO NA AUSÊNCIA 
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EVENTUAL DO COORDENADOR, SEM ÔNUS PARA O ESTADO E QUE TERÃO 
PREFERÊNCIA NAS SUBSTITUIÇÕES DOS COORDENADORES EM SUAS FÉRIAS 
OU LICENÇAS. 

ART. 6" ATÉ QUE SEJA DISPONIBILIZADO NO SISTEMA THEMIS, SERÁ 
DESENVOLVIDO, PELO SERVIÇO AUXILIAR DE CORREIÇÃO, SISTEMA DE 
CONTROLE ESTATÍSTICO DOS RESULTADOS OBTIDOS NAS CENTRAIS DE 
CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO. 

ART. 7" O MAGISTRADO COORDENADOR DA CENTRAL SERÁ 
RESPONSAVEL PELA COLETA DOS DADOS NECESSÁRIOS PARA 
ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS E DEVERÁ REALIZAR PESQUISA DE 
SATISFAÇÃO ENTRE OS USUÁRIOS DO SERVIÇO, SENDO OS RESULTADOS 
AVALIADOS E VALIDADOS PELO NÚCLEO PERMANENTE DE CONCILIAÇÃO. 

ART. 8" COM O OBJETIVO DE FACILITAR O ACESSO DA POPULAÇÃO À 
JUSTIÇA, A CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO PODERÁ CONTAR COM 
POSTOS AVANÇADOS DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA PARA A COLETA DE 
SOLICITAÇÕES REALIZADAS DIRETAMENTE PELOS INTERESSADOS E PARA A 
REALIZAÇÃO DAS SESSÕES DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO, MEDIANTE 
CONVÊNIOS COM ENTIDADES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS, DE ACORDO COM O 
VOLUME DE TRABALHO E CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DA CENTRAL E 
MEDIANTE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. 

§ 1" OS POSTOS AVANÇADOS DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA OFERECERÃO A 
ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DAS SESSÕES DE 
CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO. 

§ 2" O RECEBIMENTO DOS PEDIDOS E AS SESSÕES DE CONCILIAÇÃO E 
MEDIAÇÃO TRANSCORRERÃO NOS POSTOS AVANÇADOS DE JUSTIÇA 
COMUNITÁRIA, REMETENDO-SE O TERMO DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO À 
CENTRAL DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO PARA FINS DE HOMOLOGAÇÃO PELO 
JUIZ-COORDENADOR, TENDO VALIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. 

§ 3" OS MEDIADORES E CONCILIADORES QUE ATUARÃO NOS POSTOS 
AVANÇADOS DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA SERÃO OS MESMOS QUE ATUAM NA 
CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO. 

§ 4" OS POSTOS AVANÇADOS DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA SERÃO 
COORDENADOS E SUPERVISIONADOS PELA CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E 
MEDIAÇÃO. 

ART. 9" A CENTRAL DEVERÁ SER INSTALADA EM PRAZO A SER 
FIXADO. AO CABO DE UM ANO DE FUNCIONAMENTO, OS RESULTADOS DE SEU 
FUNCIONAMENTO SERÃO A V ALIADOS PELA CORREGEDORIA-GERAL DA 
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JUSTIÇA, QUE OPINARÁ ACERCA DA CONVENIÊNCIA DA MANUTENÇÃO DE 
SEUS SERVIÇOS OU SEU REDIMENSIONAMENTO. 

ART. 10 ESTA RESOLUÇÃO ENTRARÁ EM VIGOR NO PRIMEIRO DIA ÚTIL 
SEGUINTE À DATA DE SUA DISPON!BJLIZAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA 
ELETRÔNICO. 

2011. 
SECRETARIA DO CONSELHO DA MAGISTRATURA, 29 DE MARÇO DE 

DESEMBARGADOR LEO LIMA, 
PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAG!STRA TURA 



RESOLUÇÃO N° 873/2011-COMAG 

DISPONIBILIZADO NO DJE EM 05-04-10 
CONSIDERADO PUBLICADO EM 06-04-10 
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CRIA A CENTRAL DE CONClUAÇÃO E A CENTRAL DE 
MEDIAÇÃO NA COMARCA DE CAXIAS DO SUL, 
ESTABELECBJVDO PROCEDIMENTOS E ROTINAS. 

O CONSELHO DA MAGISTRATURA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, E DANDO CUMPRIMENTO À DECISÃO TOMADA POR ESTE ÓRGÃO NA 
SESSÃO DE 29-03-11 (PROC. THEMIS N° I OI 002862-1), 

ART. 1° ESTA RESOLUÇÃO CRIA A CENTRAL JUDICIAL DE CONCILIAÇÃO 
E MEDIAÇÃO E ESTABELECE OS PROCEDIMENTOS E AS ROTINAS A SEREM 
EMPREGADOS NO RESPECTIVO FUNCIONAMENTO. 

ART. 2" A CENTRAL FUNCIONARÁ NA COMARCA DE CAXIAS DO SUL, 
SENDO AS AUDIÊNCIAS REALIZADAS NA ESTRUTURA DOS JUIZADOS 
ESPECIAIS, OU OUTRO JULGADO CONVENIENTE, EM HORÁRIO OCIOSO. A 
COORDENAÇÃO SERÁ EXERCIDA POR MAGISTRADO INDICADO PELO 
CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA. 

ART. 3° A CONCILIAÇÃO TERÁ APLICAÇÃO: 

I NAS QUESTÕES DO SUPERENDIVIDAMENTO, PRÁTICA 
INST!TUCIONALIZADA NO ART. 1.040-A DA CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA 
JUDICIAL E OUTRAS SITUAÇÕES QUE VIABILIZEM TRATAMENTO ANÁLOGO, 
TAIS COMO QUESTÕES ENVOLVENDO CONDOMÍNIOS, CONSUMIDORES, 
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS, QUANDO A PARTE OPTE PELA 
CONCILIAÇÃO PARAPROCESSUAL; 

H - EM PROJETOS ESPECIAIS DE CONCILIAÇÃO, MEDIANTE PRÉVIO 
AJUSTE COM AS UNIDADES JURISDICIONAIS, BEM ASSIM EM AÇÕES QUE 
ENVOLVAM GRANDES LITIGANTES OU AÇÕES DE MASSA, ONDE QUALQUER 
DAS PARTES TENHA MANIFESTADO PROPÓSITO OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE 
ACORDO; 

UI - QUANDO O MAGISTRADO QUE PRESIDE O PROCESSO 
ENVOLVENDO MATÉRIA CÍVEL OU DE FAMÍLIA ENTENDA PERTINENTE A 
ADOÇÃO DESSA PRÁTICA. 

§ lo O PROCEDIMENTO PARA O INCISO I COMPREENDERÁ O 
ATENDIMENTO, ATRAVÉS DO PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIO PADRÃO E 
IMEDIATO AGENDAMENTO DE AUDIÊNCIA COLETIVA DE RENEGOCIAÇÃO COM 
OS CREDORES IDENTIFICADOS. A COMUNICAÇÃO SERÁ FEITA POR MEIO DE 
CARTA-CONVITE, PREFERENCIALMENTE POR VIA ELETRÕNICA. HOMOLOGADO 
O ACORDO, SERÁ DISTRIBUÍDO A UM DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA 
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REGISTRO E ARQUIVAMENTO. 

§ 2" NO CASO DOS INCISOS 11 E IH, OS MAGISTRADOS OU AS PARTES 
ENCAMINHARÃO A LISTA DOS PROCESSOS AO JUIZ-COORDENADOR DA 
CENTRAL QUE, ENTENDENDO VIÁVEL A CONCILIAÇÃO, DESIGNARÁ SESSÃO, 
ELABORARÁ PAUTA E DISTRIBUIRÁ OS PROCESSOS ENTRE OS CONCILIADORES 
HABILITADOS. O CUMPRIMENTO E O ASSESSORAMENTO DAS AUDIÊNCIAS 
FICARÃO A CARGO DAS VARAS ENVOLVIDAS NO PROJETO. OBTIDO O ACORDO, 
SERÁ LAVRADO O TERMO, QUE SERÁ SUBMETIDO À HOMOLOGAÇÃO DOS 
JUÍZES COMPETENTES. EM SE TRATANDO DE GRANDES LITIGANTES, PODERÁ 
SER AJUSTADO PELA CENTRAL A CEDÊNCIA DE PESSOAL DE APOIO PARA 
REALIZAÇÃO DAS AUDJÊNCIAS, MEDJANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
VOLUNTÁRIO. 

§ 3" OS CONCILIADORES SERÃO SELECIONADOS DE ACORDO COM 
CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO PRÓPRIA. 

ART. 4" A MEDIAÇÃO SERÁ OFERECIDA: 

I -AO PÚBLICO QUE SE DlRIGE AOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO 
FORO DE CAXIAS DO SUL; 

H - AO PÚBLICO QUE SE DIRIGE À DEFENSORIA-PÚBLICA E A 
ENTIDADES PARCEIRAS, MEDIANTE CONTATO PRÉVIO COM AS INSTITUIÇÕES, 
DE ACORDO COM O VOLUME DE TRABALHO E CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 
DA CENTRAL. 

IH - QUANDO O MAGISTRADO QUE PRESIDE UM PROCESSO JUDICIAL 
ENVOLVENDO MATÉRIA CÍVEL OU DE FAMÍLIA ENTENDA PERTINENTE A 
ADOÇÃO DESSA PRÁTICA. 

§ 1" OBTIDO O ACORDO NO CASO DOS INCISOS I E li NA SESSÃO DE 
MEDIAÇÃO SERÁ EXPEDIDO UM TERMO DE MEDIAÇÃO; HOMOLOGADO PELO 
JUIZ-COORDENADOR, TERÁ VALIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. 

§ 2" NO CASO DO INCISO 111, O MAGISTRADO ENCAMINHARÁ A LISTA 
DOS PROCESSOS AO JUIZ-COORDENADOR DA CENTRAL QUE, ENTENDENDO 
VIÁVEL A MEDIAÇÃO, DESIGNARÁ SESSÃO, ELABORARÁ PAUTA E 
DISTRIBUIRÁ OS PROCESSOS ENTRE OS MEDIADORES HABILITADOS. O 
CUMPRIMENTO E O ASSESSORAMENTO DAS AUDIÊNCIAS FICARÃO A CARGO 
DAS VARAS ENVOLVIDAS NO PROJETO. OBTIDO O ACORDO, SERÁ LAVRADO 
TERMO, QUE SERÁ SUBMETIDO À HOMOLOGAÇÃO DOS JUÍZES COMPETENTES. 

§ 3" O CORPO DE MEDJADORES VOLUNTÁRIOS OBEDECERÁ CRITÉRIOS 
ESTABELECIDOS EM RESOLUÇÃO PRÓPRIA. 

ART. 5" OS MAGISTRADOS -COORDENADORES DAS CENTRAIS 
PERCEBERÃO GRATIFICAÇÃO DE 1/9 POR CONTA DO COMPARTILHAMENTO DA 
JURISDIÇÃO. SERi\0 DESIGNADOS JUÍZES PARA ATUAÇÃO NA AUSÊNCIA 
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EVENTUAL DO COORDENADOR, SEM ÔNUS PARA O ESTADO E QUE TERÃO 
PREFERÊNCIA NAS SUBSTITUIÇÕES DOS COORDENADORES EM SUAS FÉRIAS 
OU LICENÇAS. 

ART. 6" ATÉ QUE SEJA DISPONIBILIZADO NO SISTEMA THEM!S, SERÁ 
DESENVOLVIDO, PELO SERVIÇO AUXILIAR DE CORREIÇÃO, SISTEMA DE 
CONTROLE ESTATÍSTICO DOS RESULTADOS OBTIDOS NAS CENTRAIS DE 
CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO. 

ART. 7" O MAGISTRADO-COORDENADOR DA CENTRAL SERÁ 
RESPONSAVEL PELA COLETA DOS DADOS NECESSÁRIOS PARA 
ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS E DEVERÁ REALIZAR PESQUISA DE 
SATISFAÇÃO ENTRE OS USUÁRIOS DO SERVIÇO, SENDO OS RESULTADOS 
AVALIADOS E VALIDADOS PELO NÚCLEO PERMANENTE DE CONCILIAÇÃO. 

ART. 8" COM O OBJETIVO DE FACILITAR O ACESSO DA POPULAÇÃO À 
JUSTIÇA, A CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO PODERÁ CONTAR COM 
POSTOS AVANÇADOS DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA PARA A COLETA DE 
SOLICITAÇÕES REALIZADAS DIRETAMENTE PELOS INTERESSADOS E PARA A 
REALIZAÇÃO DAS SESSÕES DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO, MEDIANTE 
CONVÊNIOS COM ENTIDADES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS, DE ACORDO COM O 
VOLUME DE TRABALHO E CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DA CENTRAL E 
MEDIANTE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. 

§ 1" OS POSTOS AVANÇADOS DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA OFERECERÃO A 
ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DAS SESSÕES DE 
CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO. 

§ 2" O RECEBIMENTO DOS PEDIDOS E AS SESSÕES DE CONCILIAÇÃO E 
MEDIAÇÃO TRANSCORRERÃO NOS POSTOS AVANÇADOS DE JUSTIÇA 
COMUNITÁRIA, REMETENDO-SE O TERMO DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO À 
CENTRAL DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO PARA FINS DE HOMOLOGAÇÃO PELO 
JUIZ-COORDENADOR, TENDO VALIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. 

§ 3" OS MEDIADORES E CONCILIADORES QUE ATUARÃO NOS POSTOS 
AVANÇADOS DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA SERÃO OS MESMOS QUE ATUAM NA 
CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO. 

§ 4" OS POSTOS AVANÇADOS DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA SERÃO 
COORDENADOS E SUPERVISIONADOS PELA CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E 
MEDIAÇÃO. 

ART. 9" A CENTRAL DEVERÁ SER INSTALADA EM PRAZO A SER 
FIXADO. AO CABO DE UM ANO DE FUNCIONAMENTO, OS RESULTADOS DE SEU 
FUNCIONAMENTO SERÃO AVALIADOS PELA CORREGEDORIA-GERAL DA 
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JUSTIÇA, QUE OPINARÁ ACERCA DA CONVENIÊNCIA DA MANUTENÇÃO DE 
SEUS SERVIÇOS OU SEU RED!MENSIONAMENTO. 

ART. 10 ESTA RESOLUÇÃO ENTRARÁ EM VIGOR NO PRIMEIRO DIA ÚTIL 
SEGUINTE À DATA DE SUA DISPONIBILIZAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA 
ELETRÔNICO. 

2011. 
SECRETARIA DO CONSELHO DA MAGISTRATURA, 29 DE MARÇO DE 

DESEMBARGADOR LEO LIMA, 
PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA 



RESOLUÇÃO N" 874/2011-COMAG 

DISPONIBILIZADO NO DJE EM 05-04-10 
CONSIDERADO PUBLICADO EM 06-04-10 
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CRIA A CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E A CENTRAL DE 
MEDIAÇÃO NA COMARCA DE SANTA MARIA, ESTABELECENDO 
PROCEDIMENTOS E ROTINAS. 

O CONSELHO DA MAGISTRATURA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, E DANDO CUMPRIMENTO À DECISÃO TOMADA POR ESTE ÓRGÃO NA 
SESSÃO DE 29-03-11 (PROC. THEMIS N" 101 002862-1), 

ART. 1" ESTA RESOLUÇÃO CRIA A CENTRAL JUDICIAL DE CONCILIAÇÃO 
E MEDIAÇÃO E ESTABELECE OS PROCEDIMENTOS E AS ROTINAS A SEREM 
EMPREGADOS NO RESPECTIVO FUNCIONAMENTO. 

ART. 2" A CENTRAL FUNCIONARÁ NA COMARCA DE SANTA MARIA, 
SENDO AS AUDIÊNCIAS REALIZADAS NA ESTRUTURA DOS JUIZADOS 
ESPECIAIS, OU OUTRO JULGADO CONVENIENTE, EM HORÁRIO OCIOSO. A 
COORDENAÇÃO SERÁ EXERCIDA POR MAGISTRADO INDICADO PELO 
CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA. 

ART. 3" A CONCILIAÇÃO TERÁ APLICAÇÃO: 

I NAS QUESTÕES DO SUPERENDIVIDAMENTO, PRÁ T!CA 
INSTITUCJONALIZADA NO ART. 1.040-A DA CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA 
JUDICIAL E OUTRAS SITUAÇÕES QUE VIABILIZEM TRATAMENTO ANÁLOGO, 
TAIS COMO QUESTÕES ENVOLVENDO CONDOMÍNIOS, CONSUMIDORES, 
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS, QUANDO A PARTE OPTE PELA 
CONCILIAÇÃO PARAPROCESSUAL; 

H - EM PROJETOS ESPECIAIS DE CONCILIAÇÃO, MEDIANTE PRÉVIO 
AJUSTE COM AS UNIDADES JURISDICIONAIS, BEM ASSIM EM AÇÕES QUE 
ENVOLVAM GRANDES LITIGANTES OU AÇÕES DE MASSA, ONDE QUALQUER 
DAS PARTES TENHA MANIFESTADO PROPÓSITO OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE 
ACORDO; 

IH - QUANDO O MAGISTRADO QUE PRESIDE O PROCESSO 
ENVOLVENDO MATÉRIA CÍVEL OU DE FAMÍLIA ENTENDA PERTINENTE A 
ADOÇÃO DESSA PRÁTICA. 

§ 1" O PROCEDIMENTO PARA O INCISO I COMPREENDERÁ O 
ATENDIMENTO, ATRAVÉS DO PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIO PADRÃO E 
IMEDIATO AGENDAMENTO DE AUDIÊNCIA COLETIVA DE RENEGOCIAÇÃO COM 
OS CREDORES IDENTIFICADOS. A COMUNICAÇÃO SERÁ FEITA POR MEIO DE 
CARTA-CONVITE, PREFERENCIALMENTE POR VIA ELETRÔNICA. HOMOLOGADO 
O ACORDO, SERÁ DISTRIBUÍDO A UM DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA 
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REGISTRO E ARQUIVAMENTO. 

§ 2" NO CASO DOS INCISOS li E lll, OS MAGISTRADOS OU AS PARTES 
ENCAMINHARÃO A LISTA DOS PROCESSOS AO .JUIZ-COORDENADOR DA 
CENTRAL QUE, ENTENDENDO VIÁVEL A CONCILIAÇÃO, DESIGNARÁ SESSÃO, 
ELABORARÁ PAUTA E DISTRIBUIRÁ OS PROCESSOS ENTRE OS CONCILIADORES 
HABILITADOS. O CUMPRIMENTO E O ASSESSORAMENTO DAS AUDIÊNCIAS 
FICARÃO A CARGO DAS VARAS ENVOLVIDAS NO PROJETO. OBTIDO O ACORDO, 
SERÁ LAVRADO O TERMO, QUE SERÁ SUBMET!DO À HOMOLOGAÇÃO DOS 
JUÍZES COMPETENTES. EM SE TRATANDO DE GRANDES LITIGANTES, PODERÁ 
SER AJUSTADO PELA CENTRAL A CEDÊNCIA DE PESSOAL DE APOIO PARA 
REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
VOLUNTÁRIO. 

§ 3" OS CONCILJADORES SERÃO SELECIONADOS DE ACORDO COM 
CRITÉRIOS ESTABELEC!DOS NA RESOLUÇÃO PRÓPRIA. 

ART. 4" A MEDIAÇÃO SERÁ OFERECIDA: 

I - AO PÚBLICO QUE SE DIRIGE AOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO 
FORO DE SANTA MARIA; 

II - AO PÚBLICO QUE SE DIRIGE À DEFENSORIA-PÚBLICA E A 
ENTIDADES PARCEIRAS, MEDIANTE CONTATO PRÉVIO COM AS INSTITUIÇÕES, 
DE ACORDO COM O VOLUME DE TRABALHO E CAPAC!DADE DE ATENDIMENTO 
DA CENTRAL. 

UI - QUANDO O MAGISTRADO QUE PRESIDE UM PROCESSO JUDICIAL 
ENVOLVENDO MATÉRIA CÍVEL OU DE FAMÍLIA ENTENDA PERTINENTE A 
ADOÇÃO DESSA PRÁTICA. 

§ 1" OBTIDO O ACORDO NO CASO DOS INCISOS I E li NA SESSÃO DE 
MEDIAÇÃO SERÁ EXPEDIDO UM TERMO DE MEDIAÇÃO; HOMOLOGADO PELO 
JUIZ-COORDENADOR, TERÁ VALIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. 

§ 2" NO CASO DO INCISO III, O MAGISTRADO ENCAMINHARÁ A LISTA 
DOS PROCESSOS AO JUIZ-COORDENADOR DA CENTRAL QUE, ENTENDENDO 
VIÁVEL A MEDIAÇÃO, DESIGNARÁ SESSÃO, ELABORARÁ PAUTA E 
DISTRIBUIRÁ OS PROCESSOS ENTRE OS MEDIADORES HABILITADOS. O 
CUMPRIMENTO E O ASSESSORAMENTO DAS AUDIÊNCIAS FICARÃO A CARGO 
DAS VARAS ENVOLVIDAS NO PROJETO. OBTIDO O ACORDO, SERÁ LAVRADO 
TERMO, QUE SERÁ SUBMETIDO À HOMOLOGAÇÃO DOS JUÍZES COMPETENTES. 

§ 3" O CORPO DE MEDIADORES VOLUNTÁRIOS OBEDECERÁ CRITÉRIOS 
ESTABELECIDOS EM RESOLUÇÃO PRÓPRIA. 

ART. 5" OS MAGISTRADOS -COORDENADORES DAS CENTRAIS 
PERCEBERÃO GRATIFICAÇÃO DE 1/9 POR CONTA DO COMPARTILHAMENTO DA 
JURISDIÇÃO. SERÃO DESIGNADOS JUÍZES PARA ATUAÇÃO NA AUSÊNCIA 
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EVENTUAL DO COORDENADOR, SEM ÔNUS PARA O ESTADO E QUE TERÃO 
PREFERÊNCIA NAS SUBSTITUIÇÕES DOS COORDENADORES EM SUAS FÉRIAS 
OU LICENÇAS. 

ART. 6" ATÉ QUE SEJA DISPONIBILIZADO NO SISTEMA THEMJS, SERÁ 
DESENVOLVIDO, PELO SERVIÇO AUXILIAR DE CORREIÇÃO, SISTEMA DE 
CONTROLE ESTATÍSTICO DOS RESULTADOS OBTrDOS NAS CENTRAIS DE 
CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO. 

ART. 7" O MAGISTRADO-COORDENADOR DA CENTRAL SERÁ 
RESPONSAVEL PELA COLETA DOS DADOS NECESSÁRIOS PARA 
ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS E DEVERÁ REALIZAR PESQUISA DE 
SATISFAÇÃO ENTRE OS USUÁRIOS DO SERVIÇO, SENDO OS RESULTADOS 
AVALIADOS E VALIDADOS PELO NÚCLEO PERMANENTE DE CONCILIAÇÃO. 

ART. 8" COM O OBJETIVO DE FACILITAR O ACESSO DA POPULAÇÃO À 
JUSTIÇA, A CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO PODERÁ CONTAR COM 
POSTOS AVANÇADOS DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA PARA A COLETA DE 
SOLICITAÇÕES REALIZADAS DlRETAMENTE PELOS INTERESSADOS E PARA A 
REALIZAÇÃO DAS SESSÕES DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO, MEDlANTE 
CONVÊNIOS COM ENTIDADES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS, DE ACORDO COM O 
VOLUME DE TRABALHO E CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DA CENTRAL E 
MEDIANTE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. 

§ l" OS POSTOS AVANÇADOS DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA OFERECERÃO A 
ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DAS SESSÕES DE 
CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO. 

§ 2" O RECEBIMENTO DOS PEDIDOS E AS SESSÕES DE CONCILIAÇÃO E 
MEDIAÇÃO TRANSCORRERÃO NOS POSTOS AVANÇADOS DE JUSTIÇA 
COMUNITÁRIA, REMETENDO-SE O TERMO DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO À 
CENTRAL DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO PARA FINS DE HOMOLOGAÇÃO PELO 
JUIZ-COORDENADOR, TENDO VALIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. 

§ 3" OS MEDIADORES E CONCILIADORES QUE ATUARÃO NOS POSTOS 
AVANÇADOS DE JUSTfÇA COMUNITÁRIA SERÃO OS MESMOS QUE ATUAM NA 
CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO. 

§ 4" OS POSTOS AVANÇADOS DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA SERÃO 
COORDENADOS E SUPERVISIONADOS PELA CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E 
MEDIAÇÃO. 

ART. 9" A CENTRAL DEVERÁ SER INSTALADA EM PRAZO A SER 
FIXADO. AO CABO DE UM ANO DE FUNCIONAMENTO, OS RESULTADOS DE SEU 
FUNCIONAMENTO SERÃO AVALIADOS PELA CORREGEDORIA-GERAL DA 
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JUSTIÇA, QUE OPINARÁ ACERCA DA CONVENIÊNCIA DA MANUTENÇÃO DE 
SEUS SERVIÇOS OU SEU REDIMENSIONAMENTO. 

ART. 10 ESTA RESOLUÇÃO ENTRARÁ EM VIGOR NO PRIMEIRO DIA ÚTIL 
SEGUINTE À DATA DE SUA DISPONIBILIZAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA 
ELETRÔNICO. 

2011. 
SECRETARIA DO CONSELHO DA MAGISTRATURA, 29 DE MARÇO DE 

DESEMBARGADOR LEO LIMA, 
PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA 



ANEXO G - Minutas de Convênios entre o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul e os 

Municípios que não são sede de Comarca e, igualmente, entre o Poder Judiciário e 

Universidades, para a criação de Postos Avançados de Justiça Comunitária. 
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CONVÊNIO N° XX/X2011-Dl,C 

PROCESSO N" XXXX 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS- DLC 

Termo de Convênio celebrado entre o PODER 

JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL e o MUNICÍPIO XXXXXXXXX, visando ao 

funcionamento do Posto Avançado de Justiça Comunitária 

junto à Central de Conciliaçào e Mediaçào da Comarca 

de Pelotas. 

NOME E QUALIFICAÇÃO DAS PARTES 

PRIMEIRO CONVENENTE: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL, inscrito no CNPJ sob o no 89.522.064/0001-66, com sede nesta Capital, na Praça 

Marechal Deodoro, 55, adiante denominado simplesmente PODER JUDICIÁRIO, por 

intermédio de seu representante legal, competente para o ato. 

SEGUNDO CONVENENTE: MUNICÍPIO XXXXX, inscrito no CNPJ sob o no 

XXXXXXXXXXXXXX, cuja sede localiza-se na XXXXXXXXXXX, no XX, CEP XXXXX, 

telefone/fax (XX) XXXXXX, adiante denominado simplesmente MUNICÍPIO, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal, Senhor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

As partes convenentes sujeitam-se às normas da Lei Federal n° 8.666/93 e 

demais alterações posteriores. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 
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1.1. Constitui objeto do presente Convênio a conjugação de esforços visando 

ao funcionamento do POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA no 

MUNICÍPiO, nos termos do mi. 8.0 da Resolução 11. 0 872/2011-COMAG para prestar 

atendimento à comunidade junto à Comarca de XXXXXXXXXXXXXXX. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

2.1. Fornecer o espaço Hsico adequado para o funcionamento do POSTO 

AVANÇADO DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA no MUNICÍPIO, Hcando acordado que serão 

utilizadas as dependências da Secretaria XXXXXXXXXXXX do MUNICÍPIO. 

2.2. Fornecer móveis, máquinas e demais utensílios necessários para o regular 

funcionamento do POSTO. 

2.3. Colocar à disposição um servidor do MUNICÍPIO para a realização dos 

serviços de apoio e de atendimento ao público, com as seguintes atribuições: 

2.3.1. Receber os pedidos de tentativa de conciliação/mediação através de 

formulário próprio e impresso nas matérias de competência da Central de Conciliação e 

Mediação, estabelecidas pela Resolução n. 0 872/20 li 

2.3.2. Designar a audiência para fins de conciliação/mediação, intimando 

o requerente no momento da apresentação do pedido; 

2.3.3. Providenciar no convite dos demais interessados para a audiência 

de conciliação/mediação, seja pessoalmente ou por Correio, dependendo das peculiaridades 

do MUNICÍPIO; 

2.3.4. Assessorar o conciliador/mediador nas audiências, digitando e 

apregoando os interessados; 

2.3.5. Levar ao conhecimento do conciliador/mediador e/ou do Juiz 

Coordenador da Central de Conciliação e Mediação a que vinculado o POSTO AVANÇADO 

DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA, todas as questões de interesse do POSTO, especialmente no 

que diz respeito ao seu funcionamento. 

2.3.6. Apresentar mensalmente o relatório de atividades e o mapa 

estatístico do POSTO ao Juiz de Direito Coordenador na Central de Conciliação e Mediação e 
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participar das reuniões de supervisão, sempre que convidado; 

2.4. Fornecer transporte aos conciliadores/mediadores e ao Juiz de Direito 

Coordenador da Central de Conciliação eo Mediação a que vinculado o POSTO quando 

houver o necessário deslocamento para a Sede do POSTO, a fim de presidir audiências e/ou 

outras diligências que se fizerem indispensáveis. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DAS OBRIGAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO 

3.1. Implantar o POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA no 

MUNICÍPIO, através da Central de Conciliação e Mediação da Comarca de Pelotas, para 

prestação de serviços à coletividade, disponibilizando conciliadores e mediadores vinculados 

à Central, nos termos da Resolução n. 0 870/2011-COMAG. 

3.2. Examinar os termos dos acordos obtidos no POSTO AVANÇADO DE 

JUSTIÇA COMUNITÁRIA, providenciando, quando atendidos os requisitos legais, sua 

homologação pelo Juiz Coordenador da Central de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Pelotas. 

CLÁUSULA QUARTA- DA VIGÊNCIA 

4.1. Este convênio entra em vigor na data da publicação da respectiva súmula 

no Diário da Justiça e terá validade de 60 (sessenta) meses, consoante art. 57, inciso ll, da Lei 

Federal n° 8.666/93. 

CLÁUSULA QUINTA- DO ADITAMENTO 

5.1. O presente convênio poderá ser modificado de comum acordo entre as 

partes através de Termo Aditivo, desde que não haja mudanças no objeto do mesmo. 

CLÁUSULA SEXTA- DA RESCISÃO 
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6.1. O presente convênio poderá ser rescindido de pleno direito, por qualquer 

uma das partes convenentes e a qualquer tempo, mediante aviso, por escrito, com 

antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem qualquer ônus para os partícipes. 

E por estarem ass1m acordadas, as partes firmam o presente Convênio na 

presença das testemunhas signatárias. 

Porto Alegre, de de 20 li. 

PODER JUDICIÁRIO DO RS 

MUNICÍPIO 

Testemunhas: 
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CONVÊNIO N° XXX/2011-DLC 

PROCESSO N" XXXXXXXXX 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS- DLC 

Termo de Convênio celebrado entre o PODER 

JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL e a UNIVERSIDADE XXXXXXX, visando ao 

funcionamento do Posto Avonçodo de Justiça Comunitária 

junto á Central de Conciliação e Mediaçào da Comarca 

de Pelo/as. 

NOME E QUALIFICAÇÃO DAS PARTES 

PRIMEIRO CONVENENTE: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL, inscrito no CNPJ sob o n° 89.522.064/0001-66, com sede nesta Capital, na Praça 

Marechal Deodoro, 55, adiante denominado simplesmente PODER JUDICIÁRIO, por 

intermédio de seu representante legal, competente para o ato. 

SEGUNDO CONVENENTE: UNIVERSIDADE XXXXX, inscrita no CNPJ sob o 11° 

XXXXXXXXXXXXXX, cuja sede localiza-se na XXXXXXXXXXX, n° XX, CEP XXXXX, 

telefone/fax (XX) XXXXXX, adiante denominada simplesmente UNIVERSIDADE, neste 

ato representado pelo Reitor, Senhor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

As partes convenentes sujeitam-se às normas da Lei Federal n° 8.666/93 e 

demais alterações posteriores. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente Convênio a conjugação de esforços visando 
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ao funcionamento do POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA na 

UNIVERSIDADE, nos termos do art. 8.0 da Resolução n. 0 872/2011-COMAG para prestar 

atendimento à comunidade junto à Comarca de XXXXXXXXXXX. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DAS OBRIGAÇÕES DA UNIVERSIDADE 

2.1. Fornecer o espaço físico adequado para o funcionamento do POSTO 

AVANÇADO DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA na UNIVERSIDADE, ficando acordado que 

serão utilizadas as dependências da UNIVERSIDADE. 

2.2. Fornecer móveis, máquinas e demais utensílios necessários para o regular 

funcionamento do POSTO. 

2.3. Colocar à disposição um servidor da UNIVERSIDADE para a realização 

dos serviços de apoio e de atendimento ao público, com as seguintes atribuições: 

2.3.1. Receber os pedidos ele tentativa de conciliação/mediação através de 

formulário próprio e impresso nas matérias de competência da Central ele Conciliação e 

Mediação, estabelecidas pela Resolução n. 0 872/2011, respeitados os requisitos de 

atendimento ao público estabelecidos nos estatutos da UNIVERSIDADE; 

2.3.2. Designar a audiência para fins de conciliação/mediação, intimando 

o requerente no momento da apresentação do pedido; 

2.3.3. Providenciar no convite dos demais interessados para a audiência 

de conciliação/mediação, seja pessoalmente ou por Correio, dependendo das peculiaridades 

do local; 

2.3.4. Assessorar o conciliador/mediador nas audiências, digitando e 

apregoando os interessados; 

2.3.5. Levar ao conhecimento do conciliador/mediador e/ou do Juiz 

Coordenador da Central de Conciliação e Mediação a que vinculado o POSTO AVANÇADO 

DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA, todas as questões de interesse do POSTO, especialmente no 

que diz respeito ao seu funcionamento. 

2.3.6. Apresentar mensalmente o relatório de atividades e o mapa 

estatístico do POSTO ao Juiz de Direito Coordenador na Central de Conciliação e Mediação e 
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pmticipar das reuniões de supervisão, sempre que convidado; 

2.4. Fornecer transporte aos conciliadores/mediadores e ao Juiz de Direito 

Coordenador da Central de Conciliação e Mediação a que vinculado o POSTO quando houver 

o necessário deslocamento para a Sede do POSTO, a fim de presidir audiências e/ou outras 

diligências que se fizerem indispensáveis. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DAS OBRIGAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO 

3.1. Implantar o POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA na 

UNIVERSIDADE, através da Central de Conciliação e Mediação da Comarca de Pelotas. 

para prestação de serviços à coletividade, disponibilizando conciliadores e mediadores 

vinculados à Central, nos termos da Resolução n.0 870/201 I -COMAG. 

3.2. Examinar os termos dos acordos obtidos no POSTO AVANÇADO DE 

JUSTIÇA COMUNITÁRIA, providenciando, quando atendidos os requisitos legais, sua 

homologação pelo Juiz Coordenador da Central de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Pelotas. 

CLÁUSULA QUARTA- DA VIGÊNCIA 

4.1. Este convênio entra em vigor na data da publicação da respectiva súmula 

no Diário da Justiça e terá validade de 60 (sessenta) meses, consoante art. 57, inciso 1!, da Lei 

Federal 11° 8.666/93. 

CLÁUSULA QUINTA- DO ADITAMENTO 

5.1. O presente convênio poderá ser modificado de comum acordo entre as 

partes através de Termo Aditivo, desde que não haja mudanças no objeto do mesmo. 

CLÁUSULA SEXTA- DA RESCISÃO 
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6.1. O presente convênio poderá ser rescindido de pleno direito, por qualquer 

uma das partes convenentes e a qualquer tempo, mediante aviso, por escrito, com 

antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem qualquer ônus para os partícipes. 

E por estarem assim acordadas, as partes firmam o presente Convênio na 

presença das testemunhas signatárias. 

Porto Alegre, de de 20 li. 

PODER .JUDICIÁRIO DO RS 

UNIVERSIDADE 

Testemunhas: 



ANEXO H- Resolução n." 870, de 29 março de 2011, do Conselho da Magistratura do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul- "Dispõe sobre os conciliadores e mediadores no 

âmbito dos Centros de Conciliação e Mediação/RS, em primeiro grau". 



RESOLUÇÃO N" 870/2011-COMAG 

DISPONIBILIZADO NO DJE EM 05-04-10 
CONSIDERADO PUBLICADO EM 06-04-10 
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DISPÕE SOBRE OS CONCILIADORES E MEDIADORES NO 
ÂMBITO DOS CENTROS DE CONCILIAÇÂO E MEDJAÇÂO/RS, EM 
PRIMEIRO GRAU. 

O CONSELHO DA MAGISTRATURA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, E DANDO CUMPRIMENTO À DECISÃO TOMADA POR ESTE ÓRGÃO NA 
SESSÃO DE 29-03-11 (PROC. THEMIS N" 1011000662-0), 

CONSIDERANDO O DISPOSTO NOS ARTIGOS 5", XXXV E LXXV!ll, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL; 

CONSIDERANDO O DISPOSTO NO ART. 8", DARES. 125/2010 CNJ; 

CONSIDERANDO A VIABILIDADE DE DESIGNAÇÃO DE CONCILIADORES 
E MEDIADORES, COMO AUXILIARES DA JUSTIÇA, POSSIBILITANDO O 
FOMENTO DE MÉTODOS ALTERNA TI VOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS; 

CONSIDERANDO A CONVENIÊNCIA DE ESTABELECER CRITÉRIOS PARA 
SELEÇÃO DOS CONCILIADORES E MEDIADORES, VISANDO CONCRETIZAR 
BANCO DE AUXILIARES DA JUSTIÇA; 

CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE DAR PUBLICIDADE E 
TRANSPARÊNCIA AOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO; 

CONSIDERANDO A IMPORTÂNCIA DE QUE TAIS AUXILIARES TENHAM 
UM PERFIL ADEQUADO AO PROPÓSITO ALMEJADO PELA JUSTIÇA ESTADUAL; 

RESOLVE: 
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DOS CONCILIADORES E MEDIADORES 

ART. l" OS CONCILIADORES E MEDIADORES DOS CENTROS 
JUDICIAIS DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO SÃO AUXILIARES DA JUSTIÇA E 
SERÃO SELECIONADOS, EM NÚMERO COMPATÍVEL COM O MOVIMENTO 
:FORENSE, PELO JUIZ DE DIREITO COORDENADOR DE CADA CENTRO OU 
UNlDADE ENTRE ClDADÃOS DE ILIBADA CONDUTA E QUE APRESENTEM 
QUALIFICAÇÃO COMPATÍVEL COM ESTA ATIVmADE. 

§ 1" A NOMEAÇÃO SERÁ POR DOIS ANOS, ADMITIDA UMA 
RECONDUÇÃO. 

§ 2" PODERÃO ATUAR COMO CONCILIADORES E MEDIADORES OS 
BACHARÉIS EM DIREITO OU EM CIÊNCIAS AFINS, SEMPRE 
SUPERVISIONADOS PELO JUIZ DE DIREITO. 

§ 3° QUANDO SERVIDOR PÚBLICO, O CONCILIADOR OU MEDIADOR 
SOMENTE PODERÁ ATUAR FORA DO HORÁRIO DE SEU EXPEDIENTE 
NORMAL, SALVO O CASO DE ASSESSORES DESIGNADOS PARA REALIZAR AS 
AUDIÊNCIAS OU DE ASSISTENTES SOCIAIS/PSICÓLOGAS COM FORMAÇÃO 
EM TÉCNICAS AUTOCOMPOSITIVAS, AS QUAIS PODERÃO SER DESIGNADAS 
PELO JUIZ DIRETOR DO FORO, DE ACORDO COM A CONVENIÊNCIA E SE O 
VOLUME DE SERVIÇO PERMITIR, PARA REALIZAR TAL ATIVIDADE. 

§ 4" O CONCILIADOR PODERÁ TER INSCRIÇÃO JUNTO Á OAB, DESDE 
QUE NÃO EXERÇA A ADVOCACIA COMO PROFISSÃO HABITUAL. 

DA ATIVIDADE VOLUNTÁRIA OU REMUNERADA DO CONCILIADOR. 

ART. 2" A ATIVIDADE DE CONCILIADOR OU MEDIADOR SERÁ 
SEMPRE EXERCIDA SEM QUALQUER VÍNCULO FUNCIONAL, 
EMPREGATÍCIO OU AFIM, PODENDO SER PRESTADA DE FORMA 
VOLUNTÁRIA OU REMUNERADA. 
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PARÁGRAFO ÚNICO. A REMUNERAÇÃO DO CONCILIADOR OU 
MEDIADOR, QUANDO FOR O CASO E CONFORME PREVISÃO LEGAL, 
OCORRERÁ EM VALOR A SER DEFINIDO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. 

DA SELEÇÃO DOS CONCILIADORES E DOS MEDIADORES. 

ART. 3" A ESCOLHA DE CONCILIADORES E MEDIADORES SERÁ 
REALIZADA ENTRE AQUELES QUE EFETIVAREM A INSCRIÇÃO NO 
RESPECTIVO CENTRO OU UNIDADE, PREENCHENDO TERMO DE ADESÃO E 
COMPROMISSO, JUNTANDO CURRÍCULO E CERTIDÕES EXIGIDAS PELO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

§ l" A SELEÇÃO SERÁ FEITA MEDIANTE ANÁLISE PRÉVIA DE 
CURRÍCULO E ENTREVISTA, PELO JUIZ COORDENADOR DO CENTRO, 
PODENDO ESTE APLICAR PROVA SELETIVA. 

§ 2" PARA ATUAÇÃO COMO CONCILIADOR OU MEDIADOR, 
VOLUNTÁRIO OU REMUNERADO, FAZ-SE NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO 
DE PARTICIPAÇÃO PRÉVIA EM CURSO DE CAPACITAÇÃO, NOS MOLDES 
DELINEADOS PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, COM 
APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE CONCLUSÃO. 

§ 3" OS MAGISTRADOS, JUBILADOS OU NÃO, DEVERÃO INTEGRAR 
NECESSARIAMENTE O QUADRO DE VOLUNTÁRIOS, EXIGINDO-SE, PARA 
INGRESSO COMO CONCILIADOR OU MEDIADOR, O PREENCHIMENTO DE 
TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO. 

§ 4" O CONCILIADOR OU MEDIADOR DEVERÁ INDICAR PELO MENOS 
UM TURNO PREFERENCIAL POR SEMANA PARA REALIZAR AS 
SOLENIDADES. 

§ 5" EM CASOS EXCEPCIONAIS, EM ESPECIAL, NO CURSO DA 
SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO OU OUTRO PROJETO 
ESTABELECIDO POR PRAZO DETERMINADO, PODERÃO SER INDICADOS 
CONCILIADORES SEM O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 3", § 2". 
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ART. 5" A LISTA DE CONCILIADORES INDICADOS SERÁ 
ENCAMINHADA AO JUIZ-CORREGEDOR QUE, APÓS VEruFICAR A 
REGULAruDADE DA iNDICAÇÃO, ENCAMINHARÁ AO PRESIDENTE DO 
TruBUNAL DE JUSTIÇA A INDICAÇÃO, A QUEM COMPETIRÁ A NOMEAÇÃO. 

ART. 6" O DESLIGAMENTO DO CONCILIADOR PODERÁ OCORRER 
POR SUA INICIATIVA OU POR DETERMINAÇÃO DO JUIZ COORDENADOR DO 
CENTRO. 

DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E 
APERFEIÇOAMENTO 

ART. 7" É OBruGATÓruA A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE 
CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PARA ATUAÇÃO NO 
CENTRO. 

§ 1" CABERÁ AO NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS 
DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS IMPLEMENTAR OS CURSOS DE CAPACITAÇÃO 
OU VALIDAR CURSOS EXTERNOS QUE ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM 
A RESOLUÇÃO N" 125 DO CNJ. 

§ 2" TODOS OS CONCILIADORES E MEDIADORES DEVERÃO 
SUBMETER-SE A RECICLAGEM PERMANENTE E À AVALIAÇÃO DO 
USUÁruO, BEM COMO ATUAR EM CONFORMIDADE COM O CÓDIGO DE 
ÉTICA ELABORADO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 

ART. 8" O EFETIVO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE CONCILIADOR, DE 
FORMA ININTERRUPTA, DURANTE UM ANO, PODERÁ SER COMPUTADO 
COMO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE JURÍDICA PARA FINS DE CONTAGEM DE 
TEMPO À HABILITAÇÃO EM CONCURSO PARA A MAGISTRATURA, NOS 
TERMOS DO ART. 59, IV, DA RESOLUÇÃO 75, DO CNJ. 
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ART. 9" CABERÁ AO NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS 
CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS RESOLVER EVENTUAIS 
QUESTÕES OMISSAS QUANTO AOS CONCILIADORES E MEDIADORES. 

ART. 10 ESTA RESOLUÇÃO ENTRARÁ EM VIGOR NO PRIMEIRO DIA 
ÚTIL SEGUINTE À DATA DE SUA DISPONIBILIZAÇÃO NO DIÁRIO DA 
JUSTIÇA ELETRÔNICO. 

2011. 
SECRETARIA DO CONSELHO DA MAGISTRATURA, 29 DE MARÇO DE 

DESEMBARGADOR LEO LIMA, 
PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA 


