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RESUMO 

 

 

A presente monografia tem como objetivo avaliar a mediação e a conciliação como 
meio de desafogar o poder judiciário, apresentando as características, os aspectos 
gerais, conceitos e diferenças além de pesquisas de campo e quadros comparativos. 
Avaliar se estes métodos podem a longo prazo movimentar a nossa justiça, pois 
como se pode observar a nossa justiça se encontra em um congestionamento, 
havendo maior número de demanda que consegue solucionar, lembrando que a 
sentença judicial põe fim ao processo e não ao motivo do litígio, havendo a 
necessidade métodos consensuais de solução dos conflitos. Um meio de solução de 
litígios que atende as necessidades e anseios da sociedade, onde um terceiro 
neutro tem como objetivo solucionar a lide, seja de forma extrajudicial ou de forma 
judicial. E ainda o escopo desta monografia tem com intuito de avaliar com dados e 
estatísticas se a longo prazo estes métodos poderá desafogar o poder judiciário, não 
com intuito de se sobrepor ao poder judiciário, mas para somar forças e tentar inibir 
a mania da litigiosidade que é tão comum na cultura brasileira.  
 
 
 
 
Palavras-chave: Mediação, Conciliação, Métodos Consensuais, Solução de 
Conflitos. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Esta Monografia tem o intuito abordar o tema em destaque a mediação e a 

conciliação como meio de desafogar o poder judiciário, como mecanismos de 

solução de conflitos eficazes e especializado a necessidade da sociedade. Nos 

últimos anos a conciliação e a Mediação têm sido destacados como importantes 

instrumentos para a solução rápida e pacífica dos conflitos, quer na área judicial, 

quer na esfera extrajudicial. 

 

A questão parece cultural, uma vez que os advogados são habituados à litigiosidade, 

e os juízes não estão acostumados, e preparados para a utilização da mediação, 

sob o argumento, muitas vezes que a pauta de audiências não permite a “perda de 

tempo” com uma conversa mais amistosa com os litigantes, o que poderia evitar, 

milhares de processos que se amontoam nas prateleiras dos Fóruns. 

 

A mediação e a conciliação não vieram para sobrepor ao poder judiciário, mas para 

somar forças, e assim ao longo do tempo tentar inibir a sociedade de procurar a 

justiça como primeira opção para colocar fim em lides, que aceitando uma mediação 

ou uma conciliação poderia resolver de forma mais amigável. 

 

É uma prova de que é possível solucionar um problema, sem a entrada no Poder 

Judiciário, que muitas das vezes é a primeira opção para quem quer solucionar um 

determinado problema, solucionar tal conflito de forma extrajudicial é sim possível, e 

muita das vezes é bem mais célere e econômico para ambas as partes. 

 

De modo geral no capítulo 1, a solução de conflitos no poder judiciário, um breve 

histórico destes meios consensuais aqui no Brasil. 

 

No capítulo 2 a Mediação e a Conciliação, seus aspectos gerais, suas 

características e um quadro comparativo. O capítulo 3 traz em seu teor as vantagens 

e desvantagens da mediação e da conciliação. A partir do capítulo 4 as estatísticas 

destes meios, e no último capítulo como ser um mediador e um conciliador, seus 
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princípios e garantias, e por fim a conclusão trazendo a realidade verificando a 

diferença e se realmente estes métodos podem solucionar o congestionamento da 

nossa justiça. 

 

O Tema desta monografia é Mediação e conciliação como meio de desafogar o 

poder judiciário, tem como objetivo geral abordar o tema, bem como aspectos 

gerais, características vantagens e desvantagens. Tem como objetivo específico 

verificar se estes métodos consensuais de solucionar conflitos têm tido eficácia, e 

uma perspectiva se poderá solucionar o congestionamento da nossa justiça. 

 

A metodologia usada foi a documental, doutrina: Fredie Didir Jr., Humberto Dalla, 

Resolução 125/2010 CNJ, NCPC capítulo de audiência de conciliação e mediação, 

além de dados do TST, Nupemec, CNJ e uma pesquisa de campo realizada no 

CEJUS Sabará. 

.  
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1 A SOLUÇÃO DE CONFLITOS NO PODER JUDICIÁRIO 

 

 

Desde que se convive em uma sociedade os conflitos são inerentes, e com isso há 

processos que se instauram a cada dia, e estes conflitos de forma geral são 

resolvidos pelo Estado, por meio do Poder Judiciário, verificando assim a 

complexidade de oferecer a sociedade mecanismos de solução de conflitos eficazes 

e especializados a necessidade apresentada, estimulando o hábito do diálogo e da 

comunicação de forma harmoniosa, daí surge os métodos consensuais de solução 

de conflitos, como a mediação e a conciliação. 

 

A Justiça hoje se encontra em uma situação de urgência, os tribunais estão com 

uma demanda maior de entrada de processos do que consegue solucionar, imagine 

que você tenha em sua concepção algum direito violado, decide fazer jus a este 

direito, resolve escolher os meios judiciais para a solução do seu conflito, as vezes 

algo que você espera ser resolvido no máximo um mês acaba se prolongando por 

meses e até anos, esta é a realidade. 

 

Sabe-se que em um processo sempre haverá um que sairá insatisfeito em face de 

outro, seja quem emitiu a demanda do processo ou a parte que foi chamada, quer 

dizer que o fato de ser autor de um processo não significa que será a parte correta, 

nem que se for o réu significa que está errado, e foi pensando nisso que ouve a 

necessidade de uma criação de um mecanismo para tentar diminuir o número de 

processos, que os métodos consensuais veio à tona, tentando colocar na cabeça da 

sociedade, que nem sempre instaurar um processo é a maneira mais viável de 

solucionar uma lide, mas indo ao lado teórico daquele dito popular que diz assim, 

“Tudo conversado é entendido.” e é justamente a e que entra a mediação e a 

conciliação tentando provar que tem como solucionar o conflito, de forma rápida e 

eficaz, onde ambas as partes saiam satisfeitas. 

 

A mediação já existia desde o momento em que uma determinada pessoa vinha e 

intervinha em um determinado conflito, tentando solucionar. A história da mediação 

no Brasil, teve início por volta dos anos 70, nos EUA, se expandindo para o Canadá, 
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para a china e alguns países da Europa. Possui diversos meios de atuação tais 

como trabalhistas, familiares, comerciais, deu-se origem na necessidade em que a 

própria sociedade em solucionar seus conflitos. 

 

A mediação surgiu no Brasil com objetivo de solucionar os obstáculos de acesso à 

justiça e a ineficiência do nosso sistema judiciário brasileiro. 

 

A Constituição Imperial de 1824 citava relações extrajudiciais, que se encontravam 

nos artigos 161,162, . (Art.161 Sem se fazer constar que se tem intentado o meio da 

reconciliação, não se começará processo algum.) e dispunha também algumas 

soluções como a conciliação, a Constituição Federal de 1988, art. 98, nos incisos I, 

II, já trazia consigo estes preceitos também no antigo CPC no art. 125 

 

Ou seja, não poderia dar segmento ao processo, que não tivesse passado pela 

tentativa de autocomposição. Havendo acordo, era lavrado em termo de conciliação 

subscrito por um Juiz de Paz, e possuía validade de sentença. Caso as partes não 

chegassem a um acordo, o escrivão lavrava uma declaração de que ouve a 

tentativa, mas não houve acordo, as custas eram pagas pelo autor e se fosse 

posteriormente julgado a seu favor, o autor poderia reaver este valor. 

 

Em 6 de Abril de 1850, foi estabelecido que deveria haver a tentativa de conciliação 

também em questões sobre divórcio, apenas com intuito de tentar reconciliar as 

partes. 

 

Com a Constituição de 1891 e o Decreto 359/1890, a conciliação deixou de ser 

obrigatória, com argumento de que além de trazer onerosidade atrasava o processo, 

pois as partes queriam se compor. 

 

Em 1988 foi promulgada a Constituição Federal, foi denominada de Constituição 

Cidadã, onde foi colocado a solução Pacífica das controvérsias. 

 

Constituição Federal de 1988 
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-
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estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 
harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a 
solução pacífica das controvérsias (BRASIL, PREÂMBULO)  

 
 

O Ministério do Trabalho foi o primeiro na solução de conflitos de forma extrajudiciais, 

procurando solucionar as causas que não eram atendidas pela justiça trabalhista, criando 

assim a lei nº10.101 de 19 de dezembro do ano de 2000, que descrevia que os 

trabalhadores continham participação nos lucros e resultados da empresa, no art. 4º 

apresenta como solução extrajudicial a mediação e a arbitragem que não é objeto de nosso 

estudo, mas é importante ressaltar. 

 

LEI Nº 10.101, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000.  
 
Art. 4º Caso a negociação visando à participação nos lucros ou resultados 
da empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes 
mecanismos de solução do litígio: 
 
I - Mediação; 
 
§ 2º O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo entre as 
partes. 
 
§ 3º Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência 
unilateral de qualquer das partes. 
 
Art. 4º Caso a negociação visando à participação nos lucros ou resultados 
da empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes 
mecanismos de solução do litígio: 
 
I - Mediação; 
 
§ 2º O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo entre as 
partes. 
 
§ 3º Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência 
unilateral de qualquer das partes. 

  

Até que o NCPC entrasse em vigor no dia 18 de março de 2016, o instrumento mais 

importante que tratava sobre a mediação e a conciliação era a Resolução 125/2010 do CNJ, 

que traz questões como a definição dos métodos consensuais, além de regular a atuação 

destes profissionais, o Código de Ética e suas possíveis sanções caso não cumpra com seu 

dever legal. 
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2 MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO: ASPECTOS GERAIS 

 

 

O NCPC trouxe em seu teor a audiência de conciliação e mediação. Vale ressaltar 

que esta modalidade tem tudo para que venha ser eficaz, além de um novo caminho 

que disponibiliza solucionar a lide, mas se importa também em apaziguar as partes 

envolvidas. 

 

Não custa enfatizar que o melhor modelo, a nosso ver é aquele que 
admoesta as partes a procurar a solução consensual, com todas suas 
forças, antes de ingressar com a demanda judicial. (Humberto Dalla, 2011, 
p. 229) 

 

Para início é bom destacar que convém estabelecer uma diferença entre os 

conceitos de mediação e conciliação, para entender este novo sistema que o novo 

CPC trouxe. Então esta iniciativa de trazer para dentro do processo esses meios 

alternativos de solução de conflitos foi justamente para buscar e dar ao poder 

judiciário a oportunidade e meios diferenciados de solucionar os conflitos entre as 

pessoas, para oportunizar que as pessoas que procuram o poder judiciário, que 

procure a tutela jurisdicional tenham a oportunidade de fazer uma auto- composição 

dentro do processo judicial e é para isso que serve esta audiência de conciliação e 

mediação. 

 

Para entender do que se trata esta audiência e do que se trata desta iniciativa do 

novo CPC convém analisar no que a doutrina diz respeito desta audiência 

 

Mediação e conciliação são formas de solução de conflitos pelas quais um 
terceiro intervém em um processo negocial, com função de auxiliar as 
partes a chegar à autocomposição. Ao terceiro não cabe resolver o 
problema, como acontece na arbitragem: o mediador/conciliador exerce um 
papel de catalisador da solução negocial do conflito.(DIDIER Jr.2015 p.275).  
 
 
Não concordamos com a ideia de uma mediação ou conciliação obrigatória. 
É da essência desses procedimentos a voluntariedade. Essa característica 
não pode ser jamais comprometida, mesmo que sob argumento de que trata 
de uma forma de educar o povo e implantar uma nova forma de política 
pública.(Humberto Dalla, 2011, p.229) 

 

Tratando disto é importante diferenciar as técnicas da conciliação e da mediação 
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2.1 CONCILIAÇÃO 

 

 

Na Conciliação, o conciliador vai ter um papel mais ativo, ele participa mais ativamente do 

processo de composição entre as partes, isto quer dizer que ele pode propor soluções para 

acabar com aquela controvérsia. Então o papel do conciliador é esse, e recomenda-se que a 

conciliação seja feita naqueles casos em que as partes não tenham um contato prévio, que 

as partes não tiveram uma relação prévia com base nisso o conciliador então pode propor 

soluções e fazer com que as partes discutam dentre as soluções propostas quais com o 

qual seria a melhor solução para aquele conflito estabelecido, então esta é a característica 

primordial da conciliação. 

 

 

2.1.1 Características 

  
O conciliador tem uma participação mais ativa no processo de negociação, 
podendo, inclusive, sugerir soluções para o litígio. A técnica da conciliação é 
mais indicada para os casos em que não havia vínculo anterior entre os 
envolvidos.  (DIDIER Jr., 2015, p. 276) 
 

Outro fator importante é que havendo a sentença judicial em questões que poderia 

haver uma conciliação é que aquela situação apresentada para o judiciário nem 

sempre representa o fim de controvérsias, isto porque a sentença põe fim apenas ao 

processo judicial, no entanto não ao fato social, o que causa transtornos para as 

partes envolvidas, ou seja, a contenda, no mais das vezes permanece sem solução. 

 

Vive-se hoje em um congestionamento do poder judiciário em razão do hábito de 

sempre procurar a justiça para solucionar os conflitos. Infelizmente este é o retrato 

do nosso poder judiciário, chega a sobrar processos e litigantes, em todos os cantos 

dos tribunais e foros. 

 

Portanto, já está mais do que na hora da sociedade e das próprias instituições se 

valerem de métodos como a conciliação, para solução de conflitos. Uma vez que 

contando com um agente externo possui maior chance de obter a solução e 

superação da contenda. 

 

Pensando nisso o CNJ criou o Movimento pela Conciliação, utilizando-se o slogan 
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“Conciliar é legal”. O objetivo deste movimento é de estimular o Judiciário a oferecer 

serviços de conciliação além de incentivar toda a população de começar a usar este 

mecanismo que até o momento era muito pouco conhecido. 

 

A conciliação nada mais é do que um acordo que pode tanto ser realizado nos 

processos que já estão em tramitação, quanto nos conflitos que nem se quer 

chegaram a tal situação, ou seja que não se transformou em uma ação judicial. 

 

Será desenvolvida por conciliadores voluntários, porém, o CNJ na Resolução n. 125, 

estabeleceu a necessidade da formação de mediadores e conciliadores no País.  

 

Quanto ao método, o conciliador assume posição mais participativa, 
podendo sugerir ás partes os termos em que o acordo poderia ser realizado, 
dialogando abertamente a esse respeito. 
 
Quanto aos vínculos, à conciliação é uma atividade inerente ao Poder 
Judiciário, sendo realizada por um juiz togado, por juiz leigo ou por alguém 
que exerça a função específica de conciliador. (Humberto Dalla, 2011, 
p.231) 

 

No Movimento pela Conciliação foi encontrado algumas vantagens tais como, não 

necessita de muitos gastos em relação a um processo judicial, não necessita de 

providências complicadas para sua implementação, também não são necessários 

novos prédios, ou qualquer tipo de contratação que possua elevados custos. A ideia 

é muito simples e, como dito anteriormente, é também de baixo custo. A 

implementação desta nova modalidade não depende de advogados, promotores ou 

juízes de direito, nem de qualquer entidade. 

 

Esta modalidade está vindo com ótimas ideias mesmo sabendo que não é a solução 

definitiva do nosso sistema judiciário tanto em questão do tempo, mas é considerada 

uma boa alternativa que tem como objetivo e forma indireta a melhoria do nosso 

sistema, observando que este instrumento possibilita o real acesso à pessoas que 

até então se sentiam excluídos, aos serviços prestados pelo poder judiciário com o 

pensamento de ter elevados custos. 
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2.2 MEDIAÇÃO 

 

 

A mediação tem uma característica um tanto diferenciada, muito embora se queira 

atingir o mesmo resultado de conseguir o acordo entre as partes, na mediação que é 

recomendada para aqueles casos em que as partes já têm um vínculo prévio, e 

deste vínculo resultou o conflito. O mediador não oferece soluções, está ali para 

auxiliar as partes para que elas, por si só, encontrem a melhor solução para aquele 

conflito, então a participação dele não é tão ativa quando do conciliador. A 

participação do mediador é para possibilitar que as próprias partes possam 

encontrar a solução para aquele conflito. Esta então é a diferença básica entre a 

mediação e conciliação. 

 

A mediação e atividade privada, livre de qualquer vínculo, não fazendo parte 
da estrutura de qualquer dos Poderes Público. Mesmo a mediação para- 
processual mantém a característica privada, estabelecendo apenas que o 
mediador tem que registrar no tribunal para o fim de ser indicado para atuar 
nos conflitos levado a justiça. (Humberto Dalla, 2011, p. 231)  

 

É importante destacar que o legislador ao elaborar o texto do NCPC, foi coerente no 

sentido de estabelecer uma audiência que fosse de mediação ou de conciliação para 

possibilitar que o acordo acontecesse de uma das duas formas possíveis. 

 

A forma que o legislador prevê no NPC à disposição a respeito desta audiência está 

prevista no artigo 334. 

 

 
Art.334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o 
caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de 
conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 
devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 
(BRASIL, Artigo 334 NCPC) 
 

 

Com isso, há que se fazer uma rápida lembrança do que está previsto no código de 

processo civil, os requisitos que o legislador estabeleceu para a construção da 

petição inicial. Se estiverem presentes todos esses requisitos e o juiz verificar, que 

não é um caso de dar a improcedência liminar do pedido ele vai dar então um 

despacho inicial positivo determinando que o réu seja citado para que compareça, 
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caso seja da vontade das partes nessa audiência preliminar de conciliação ou de 

mediação. Então é necessário destacar que o juiz deve citar o réu com pelo menos 

20 dias de antecedência da audiência de conciliação ou de mediação justamente 

para possibilitar que o réu possa contratar um advogado, e esse advogado possa 

acompanhá-lo durante a audiência. 

 

No § 4º do art. 334 do NCPC prevê que: 

 

A audiência não será realizada: 
I – Se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 
composição consensual; 
 
II – Quando não se admitir a autocomposição. 

 

Nesses dois casos, o juiz não irá agendar a audiência de conciliação ou de 

mediação e determinará desde o despacho inicial que o réu já apresente a sua 

defesa. Em outros casos, o juiz deve determinar o agendamento desta audiência. 

 

Um ponto importante a se destacar, é se uma das partes demonstrar o interesse em 

realizar a audiência de conciliação e a outra não, neste caso o juiz agendará a 

audiência, visualizando no que o § 4º do art. 334, I, está previsto: 

 

Se ambas as partes manifestarem expressamente, o desinteresse na composição 

consensual, ou seja, se apenas um demonstrar interesse e a outra parte não ainda 

sim haverá a audiência. Isto quer dizer que se o autor não manifestar na petição 

inicial se deseja ou não participar de uma audiência de conciliação ou mediação, irá 

subentender que ele aceita. A manifestação negativa deve ser expressa e de ambas 

as partes. Só não irá quando se enquadrar no que está previsto no inciso II deste 

mesmo artigo. 

 

Artigo 334, inciso II, NCPC  
 
II – Quando não se admitir a autocomposição, ou seja, se ele disser a algum 
direito que haja uma tutela diferenciada pelo ordenamento jurídico proibindo 
o acordo entre as partes, proibindo a alto composição. 
 
 
O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 
conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 
sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 
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pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. 
(BRASIL, ART 334 § 8º DO NCPC) 
 

 

Não mais se admite que uma das partes falte a audiência e justifique alegando 

simplesmente o desinteresse em conciliar, a parte é obrigada a comparecer sob 

pena de multa. 

 

Então, se as partes se manifestarem que desejam participar da audiência de 

conciliação e mediação, ou se elas se silenciarem ou não manifestarem 

expressamente o desinteresse na participação desta audiência, e o juiz agendar a 

audiência e as partes injustificadamente não comparecerem a elas pode ser imposta 

a multa prevista no § 8 NCPC, porque elas estão então praticando um ato 

atentatório a dignidade da justiça. Este parágrafo tem como objetivo justamente 

compelir as partes a assumirem a responsabilidade pelos atos processuais que 

praticam ou deixem de praticar. 

 

O poder judiciário está abarrotado de ações, então é necessário que haja também 

responsabilidade das partes se uma audiência foi marcada elas precisam 

comparecer. Além disso é importante destacar o que está previsto no §10 deste 

mesmo artigo. 

 
§ 10. A parte poderá constituir representante, por meio de procuração 

específica, com poderes para negociar e transigir.(BRASIL, Artigo 34, § 10, 

NCPC) 

  

 

Caso a parte não possa comparecer ela poderá atribuir poderes para negociar em 

seu lugar. Ela vai então outorgar poderes por meio de uma procuração específica 

para a audiência, para fazer ou aceitar o acordo se necessário. 

 

Caso esta audiência tenha resultado positivo, ou seja, que as partes entrem em 

acordo, este acordo será homologado por sentença, e a partir disso irá passar a 

valer como título executivo judicial. Ele poderá ser executado no mesmo 

procedimento no cumprimento de sentença, porque foi um acordo feito entre as 

partes dentro de um processo judicial que foi homologado pela autoridade judiciária 
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que presidia aquele processo. Se não chegarem a um acordo o processo da 

continuidade. 

 

O mediador exerce um papel um tanto diverso. Cabe a ele servir como 
veículo de comunicação entre os interessados, um facilitador do diálogo 
entre eles, auxiliando-os a compreender as questões e os interesses em 
conflito, de modo que eles possam identificar, por si mesmos, soluções 
consensuais que gerem benefícios mútuos. Na técnica da mediação, o 
mediador não propõe soluções aos interessados. Ela é por isso mais 
indicada nos casos em que exista uma relação anterior e permanente entre 
os interessados, como nos casos de conflitos societários e familiares. A 
mediação será exitosa quando os envolvidos conseguirem construir a 
solução negociada do conflito. (DIDIER Jr., 2015, p. 276) 

 

É importante frisar que o mediador além de imparcial também é neutro, ele não pode 

em hipóteses nenhuma oferecer soluções, as partes que por si mesmas que 

deverão encontrar o caminho da mediação. A função dele é apenas garantir que 

ambas as partes tenham o poder do diálogo, ele não possui aquela liberdade que o 

conciliador possui. 

 

A mediação é utilizada em casos definidos como mais sensíveis, como questões de 

direito de família, como guarda de filhos, pensão alimentícia, e divórcio. 

 

É preciso deixar claro que a mediação não se confunde com um processo 
terapêutico ou de acompanhamento psicológico ou psiquiátrico.  
 
É certo que é extremante desejável que o profissional da mediação tenha 
conhecimento em psicologia e, sobretudo, prática em lidar com as relações 
humanas e sociais. Contudo, deve haver um limite claro para a sua 
intervenção, sob pena de se perder o foco e tornar o processo abstrato, 
interminável e, portanto, infrutífero. Por fim, o mediador deve ser pessoa 
neutra, equidistante das pessoas envolvidas no litígio e que goze de boa 
credibilidade. (Humberto Dalla, 2011, p. 244) 

 

Um bom conciliador e mediador precisa estar atento a sua neutralidade, exige que 

estes profissionais saibam lidar com as relações humanas e sociais, tem que haver 

uma certa sensibilidade em ajudar as partes, além de possuir uma ótima 

credibilidade. 

 

A mediação deve ser conduzida por profissionais habilitados, treinados e 
experimentados. Deve haver um programa mínimo a ser cursado, com um 
número de horas de prática e, ainda, um monitoramento é transparência da 
conduta. (Humberto Dalla, 2011, p. 231) 
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Os profissionais seja ele mediador ou conciliador, deverá passar pelo curso, a fim de 

estar apto para exercer tal função. 
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3 VANTAGENS E DESVANTAGENS DA CONCILIAÇÃO E 

MEDIAÇÃO 

 

 

 

3.1 VANTAGENS 

 

 

Como destacado no capítulo anterior a maior vantagem da mediação e da 

conciliação é por fim na lide, pois são milhares de processos instaurados a todo 

momento, que se tivesse tido uma tentativa de conciliar ou de mediar poderia ser 

que não estivesse parado no poder judiciário, seria um a menos, e se todos 

pensassem assim um dia quem sabe, encontraria uma justiça rápida e eficaz. 

 

A caminhada é longa, e que nessa trilha, deram apenas o primeiro passo com a 

instauração da mediação e de conciliação nos processos, tendo como base o Novo 

CPC. 

 

Outro ponto importante a ser destacado é a evidente possibilidade que se tem de 

reconstrução dos laços sociais entre as partes envolvidas na lide, que se torna 

possível antes inimagináveis com o método convencional na esfera judicial. Além do 

mais à o aspecto da celeridade, pois dispensa o rito inicial de um processo judicial, 

onde as partes envolvidas, produzem provas, e esperam uma sentença a fim de 

confirmar ou não o seu direito, e na maioria das vezes esta sentença é alvo de 

inconformismo, da parte que saiu lesada, com aquela determinada decisão. 

 

A difusão da mediação e conciliação judicial e extrajudicial tornará os processos 

judiciais uma ferramenta secundária, isso insurge uma cultura do dialogo ao invés do 

litígio, assim desestimula as pessoas a procurarem o Poder Judiciário. 

 

Como demonstra Wambier, que com uma maior aplicabilidade dos institutos 
da Mediação e Conciliação será evitado um desgaste estatal e a jurisdição, 
efetivamente, será aplicada, com uma melhor técnica em demandas que 
dispensarão mais tempo e com uma melhor qualidade nas decisões 
proferidas. (WAMBIER p. 789 2005) 
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Em 23 de agosto de 2006, foi apresentado o “Movimento pela Conciliação” pelo 

meio do qual o principal objetivo foi incentivar a máquina do judiciário a adotar a 

conciliação como uma forma antecipada de pôr fim ao litígio e difundir perante a 

população esse promissor mecanismo de resolução de conflitos. Assim modificando 

uma cultura até então predominante, onde toda a controvérsia, desavença ou litígio 

deve ser judicializada. 

 

Outro fator importante é que estas modalidades estão vindo com ótimas ideias 

mesmo sabendo que não é a solução definitiva do nosso sistema judiciário tanto em 

questão do tempo, mas é considerada uma boa alternativa que tem como objetivo e 

forma indireta a melhoria do nosso sistema, observando que este instrumento 

possibilita o real acesso à pessoas que até então se sentiam excluídos, aos serviços 

prestados pelo poder judiciário com o pensamento de ter elevados custos. 

 

 

 

3.2 DESVANTAGENS 

 

 

Um dos pontos destacados a quem é contra este método, é as várias interrupções 

trazidas ao longo do processo, que se houver claro que as partes não pretendem 

negociar, irá sim prolongar o processo, pois bem existem então duas situações 

importes para considerar. Uma é aquela em que o problema já está dentro da 

competência de um Juiz, neste caso o processo segue para o julgamento. A outra 

situação, é aquela em que ainda não foi promovida uma ação, as partes tentaram, 

mas não foi possível entrar em um acordo, então as partes podem recorrer à justiça 

a fim de tentar resolverem seu litígio resolvido por um terceiro, criando assim mais 

um processo. 

 

 

Outra desvantagem trazida por estes métodos é a falta de profissionais capacitados 

em mediar e conciliar, falta mais divulgação de cursos para a área, além da falta de 

informação da população, que muitas das vezes nem reconhece tais mecanismos, e 
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por se encontrar em situação de hipossuficiência acaba deixando seu direito de lado, 

acreditando em ser um processo de alto custo e demorado. 
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4 ESTATÍSTICAS 

 

 

Nada melhor para visualizar se um método está ou não dando certo e se adequando 

a realidade em que se vive a sociedade do que uma pesquisa de campo, pois bem 

nestes dados abaixo, foram dados reais entregues pelos profissionais de cada setor. 

Tendo como objetivo avaliar a eficácia ou não da Mediação e da Conciliação de 

forma judicial e extrajudicial, 

 

Os dados abaixo foram divulgados pelo Centro de Solução de Conflitos CEJUS da 

comarca de Sabará, que tem como embasamento legal no art. 8º da resolução 

125/2010 §1e 2. 

 

Art. 8º Os tribunais deverão criar os Centros Judiciários de Solução de 
Conflitos e Cidadania (Centros ou Cejuscs), unidades do Poder Judiciário, 
preferencialmente, responsáveis pela realização ou gestão das sessões e 
audiências de conciliação e mediação que estejam a cargo de conciliadores 
e mediadores, bem como pelo atendimento e orientação ao cidadão. 
(Redação dada pela Emenda nº 2, de 08.03.16) 
 
§ 1º As sessões de conciliação e mediação pré-processuais deverão ser 
realizadas nos Centros, podendo, as sessões de conciliação e mediação 
judiciais, excepcionalmente, serem realizadas nos próprios Juízos, Juizados 
ou Varas designadas, desde que o sejam por conciliadores e mediadores 
cadastrados pelo tribunal (inciso VII do art. 7º) e supervisionados pelo Juiz 
Coordenador do Centro (art. 9°). (Redação dada pela Emenda nº 2, de 
08.03.16) 
 
§ 2º Nos tribunais de Justiça, os Centros deverão ser instalados nos locais 
onde existam 2 (dois) Juízos, Juizados ou Varas com competência para 
realizar audiência, nos termos do art. 334 do Novo Código de Processo 
Civil. (Redação dada pela Emenda nº 2, de 08.03.16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/03/d1f1dc59093024aba0e71c04c1fc4dbe.pdf
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/03/d1f1dc59093024aba0e71c04c1fc4dbe.pdf
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/03/d1f1dc59093024aba0e71c04c1fc4dbe.pdf


26 

 

 

4.1 QUADROS 

 

 

Quadro 1:  ESTATÍSTICAS DO CEJUS DA COMARCA: SABARÁ 
CENTRO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA – CEJUS/MG 
SETOR DE CIDADANIA E CONCILIAÇÃO 
MÊS: FEVEREIRO 
ANO: 2017 

 

Sessões marcadas Sessões realizadas Sessões com acordo 

48 14 6 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

Este foi o resultado do mês de fevereiro onde de 48 sessões marcadas, foram feitas 

apenas 14 ou seja 34 audiências não foram feitas pois as partes não compareceram, 

e das 14 audiências feitas apenas 6 foram resolvidas com acordo ou seja 8 deram 

continuidade ao processo judicial, por não conseguirem fazer um acordo. 

 

 

 

Quadro 2:  ESTATÍSTICAS DO CEJUS DA COMARCA: SABARÁ 
CENTRO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA – CEJUS/MG 
SETOR DE CIDADANIA E CONCILIAÇÃO 
MÊS: MARÇO 
ANO: 2017 

 

Sessões marcadas Sessões realizadas Sessões com acordo 

27 18 10 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

 

No mês de março neste mesmo centro 27 sessões foram marcadas, foram 

realizadas apenas 18, ou seja, 9 audiências não foram realizadas, mas das 18 

sessões realizadas 10 obteve acordo, ou seja, levando em conta as sessões 

realizadas o êxito foi muito grande, resultando em 10 processos a menos. 
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Quadro 3:  ESTATÍSTICAS DO CEJUS DA COMARCA: SABARÁ 
CENTRO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA – CEJUS/MG 
SETOR DE CIDADANIA E CONCILIAÇÃO 
MÊS: ABRIL 
ANO: 2017 

 

Sessões marcadas Sessões realizadas Sessões com acordo 

7 4 1 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

 

Em contrapartida o mês de abril houve apenas 7 sessões marcadas, e apenas 4 

realizadas, tendo apenas 1 com acordo. 

 

 

 

Quadro 4:  ESTATÍSTICAS DO CEJUS DA COMARCA: SABARÁ 
CENTRO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA – CEJUS/MG 
SETOR DE CIDADANIA E CONCILIAÇÃO 
MÊS: MAIO 
ANO: 2017 

 

Sessões marcadas Sessões realizadas Sessões com acordo 

12 6 1 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

 

O mês de maio também não houve grandes diferenças do mês anterior de 12 

sessões marcas apenas a metade foi realizada, e houve apenas 1 acordo. 

 

 

Informações apresentadas pela responsável do setor CEJUS, no Fórum de Sabará, 

em 01 de maio de 2017. 

 

Segundo relatório do NUPEMEC, em 2014, após a autocomposição, cerca de 80,2% 

mudaram sua visão sobre o judiciário. Segundo o CNJ, em 2015, mais de 250 mil 

processos foram extintos com a mediação / conciliação. 

 



28 

 

 

SEMANA DE CONCILIAÇÃO TRABALHISTA 

  

 

A semana de conciliação trabalhista, teve 18 mil acordos em 2017. 
 
Mais de 2,5 mil processos foram alvo de acordo no Tribunal Superior do 
Trabalho Este método foi tão bom que até na sexta-feira dia 26 do mês de 
maio, foram 18.218 acordos homologados segundo dados do TST. 
 
Foi então realizado conjuntamente com 24 tribunais regionais, de todo o 
país, foi uma alternativa de tentar acabar com vários processos, sem uma 
necessidade de uma sentença. Cerca de 2,5 mil processos houve a 
tentativa de uma conciliação. 
 
Pois bem esta proposta pelos dados demonstrados foi muito bem aceita, e 
teve como intuito beneficiar as duas partes trabalhadores e empregadores, 
é importante destacar que para fazer este tipo de conciliação, não é 
necessário identificar o porte ou o número de processos que existe, basta 
procurar por núcleos de conciliação do TST onde o processo tramita. 
Em 2016, foram realizadas 68.374 audiências, com 160.931 pessoas 
atendidas. Foram homologados 26.840 acordos, arrecadando mais de R$ 
620 milhões que foram repassados aos trabalhadores. 
 
Dados do TST. Fonte: TRIBUNAL superior do trabalho. Semana de 
conciliação trabalhista fechou mais de 18 mil acordos em 2017.PORTAL 
BRASIL. Disponível em <www.brasil.gov.br/cidadania-e-
justiça/2017/05/semana-de-concilacao-trabalhista-fecou-mais-de-18-mil-
acordos-em-2017>, acesso em: 23 de junho 2017. 

 

 

Estes dados são a prova de que esta nova modalidade poderá sim, ao longo prazo 

funcionar para desafogar o poder judiciário. 
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5 COMO POSSO SER UM MEDIADOR E UM CONCILIADOR 

 

 

Em todos os capítulos anteriores foi caracterizado e conceituado os métodos de 

Conciliação e Mediação, mas agora quais são os requisitos, quem pode ser um 

mediador, tem alguma resolução que o define, pois bem são dúvidas como esta que 

este capítulo aborda. 

 

Para poder atuar como um mediador é necessário ser graduado há pelo menos dois 

anos independente da área de sua formação, de acordo com art.11 da lei 13.140, de 

26 de junho de 2015, pois é fundamental para exercer um bom trabalho. 

 

Art.11 da lei 13.140, de 26 de junho de 2015  
 
Art. 11. Poderá atuar como mediador judicial a pessoa capaz, graduada há 
pelo menos dois anos em curso de ensino superior de instituição 
reconhecida pelo Ministério da Educação e que tenha obtido capacitação 
em escola ou instituição de formação de mediadores, reconhecida pela 
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM 
ou pelos tribunais, observados os requisitos mínimos estabelecidos pelo 
Conselho Nacional de Justiça em conjunto com o Ministério da Justiça. 
(BRASIL, art. 11 Lei 13.140/15) 

 

O curso é de uma certa forma complexo exigindo um grau de dedicação, mas se for 

observado por um lado tal atitude é correta tendo em vista que o volume e também a 

complexidade dos processos está cada vez maior. É necessário um treinamento 

adequado para se obter resultados positivos. Segundo dados divulgados na semana 

nacional da conciliação cerca de 1 milhão de processos já foram extintos graças 

esta nova técnica de mediadores e conciliadores. Com esforços esta técnica pode 

reduzir de forma significativa o congestionamento da nossa justiça com 

embasamento no art. 7º inciso V da Resolução 125/2010 

 

 
V - Incentivar ou promover capacitação, treinamento e atualização 
permanente de magistrados, servidores, conciliadores e mediadores nos 
métodos consensuais de solução de conflitos; (BRASIL. Art. 7º, inciso V, da 
Resolução 125/2010) 
 

 

Mas é importante destacar que os tribunais têm uma certa autonomia para poder 

escolher outros critérios de aceitação dos mediadores e conciliadores. As pessoas 
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que tiverem interesse em ser um mediador ou um conciliador eles precisam entrar 

em contato com o NUPEMEC - Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de 

Conflito, nos centros de Conciliação dos tribunais e fóruns. 

 

Para ser conciliador e mediador precisa fazer um curso, que deve ser realizado por 

alguma entidade que seja credenciada, conforme as regras descritas pela resolução 

125 do CNJ, também a lei de mediação, e o NCPC - lei 13.105 de 2015 juntamente 

com o Ministério da Justiça. 

 

 
O curso de capacitação básica dos terceiros facilitadores (conciliadores e 
mediadores) tem por objetivo transmitir informações teóricas gerais sobre a 
conciliação e a mediação, bem como vivência prática para aquisição do 
mínimo de conhecimento que torne o corpo discente apto ao exercício da 
conciliação e da mediação judicial. Esse curso, dividido em 2 (duas) etapas 
(teórica e prática), tem como parte essencial os exercícios simulados e o 
estágio supervisionado de 60 (sessenta) e 100 (cem) horas.(BRASIL, 
Diretrizes Curriculares art. 1º resolução 125.) 
 

 

Deverá ser observado, se o interessado possui técnica, habilidade e atitude, 

requisitos estes que são indispensáveis para o êxito, o conhecimento teórico 

juntamente com a habilidade para colocar sua técnica em prática são requisitos 

fundamentais e que fazem toda diferença 

 

Também é possível que o mediador e conciliador ao atuar no tribunal ou local da 

prestação deste serviço utilizar de um tipo de quadro para ser preenchido através de 

concurso público de provas e títulos tendo como base o cap III §4 da resolução 125 

que dispõe o seguinte: 

 

 
§ 4º Os tribunais poderão, nos termos do art. 167, § 6º, do Novo Código de 

Processo Civil, excepcionalmente e desde que inexistente quadro suficiente 

de conciliadores e mediadores judiciais atuando como auxiliares da justiça, 

optar por formar quadro de conciliadores e mediadores admitidos mediante 

concurso público de provas e títulos. (Redação dada pela Emenda nº 2, de 

08.03.16) (BRASIL,Cap III §4 da resolução 125) 
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A Remuneração destes profissionais será fixada pelos tribunais e custeadas pelas 

partes, também havendo a gratuidade aos que dela se faz direito. Capítulo III art. 7º 

inciso VII. 

 

O NCPC prevê uma criação de uma tabela que determine a remuneração dos 

mediadores e conciliadores, mas também observadas as disposições do CNJ. Mas 

também poderão ser realizadas como trabalho voluntário de acordo com art 7º §5º 

do capítulo III das atribuições dos tribunais de acordo com a resolução 125/2010 que 

dispõe o seguinte. 

 

§ 5º Nos termos do art. 169, § 1°, do Novo Código de Processo Civil, a 
Mediação e a Conciliação poderão ser realizadas como trabalho voluntário. 
(Incluído pela Emenda nº 2, de 08.03.16) (BRASIL art. 7º §5º do capítulo III) 
,  

 

É importante ressaltar que este curso conta como prática jurídica e título para 

concursos de magistratura, e para estudantes de direito conta também como tempo 

nos estágios forenses. 

 

 

5.1 PRINCÍPIOS E GARANTIAS DA CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO 

 

 

Após uma análise de quais os requisitos para ser um mediador e um conciliador é de 

grande valia se analisar seus princípios e garantias, encontrados na resolução 

125/2010 CNJ. 

 

Instituto no Brasil, a política pública de tratamento adequado dos conflitos 
jurídicos, com claro estímulo a (Resolução nº 125/2012 do Conselho 
Nacional de Justiça – CNJ) compreende-se que a solução negocial não é 
apenas um meio eficaz e econômico de resolução litígios: trata de 
importante instrumento de desenvolvimento de cidadania, em que os 
interessados passam a ser protagonistas da construção da decisão jurídica 
que regula as relações. (DIDIER Jr., 2015, p. 273) 
 

 

A conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da 
independência, da imparcial idade, do autorregramento da vontade, da 
normalização do conflito, da confidencialidade, da oralidade, da 
informalidade e da decisão informada (art. 1 66, CPC).(DIDIER Jr 2015 p 
277) 
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Estão destacados no anexo III da resolução 125 do art 1º ao 8º. Que deverá ser 

observado, se o interessado possui técnica, habilidade e atitude, requisitos estes 

que são indispensáveis para o êxito, o conhecimento teórico juntamente com a 

habilidade para colocar sua técnica em prática são requisitos fundamentais e que 

fazem toda diferença. 

 

Art. 1º - São princípios fundamentais que regem a atuação de conciliadores 
e mediadores judiciais: confidencialidade, decisão informada, competência, 
imparcialidade, independência e autonomia, respeito à ordem pública e às 
leis vigentes, empoderamento e validação. 
  
I - Confidencialidade - 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; 
 
A confidencialidade estende-se a todas as informações produzi das ao 
longo do procedimento, cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso 
daquele p revisto por expressa deliberação das partes (art. 1 66, §1°, CPC). 
Mediador e conciliador têm, assim, o deve r de sigilo profissional. Ambos, 
assim como os membros de suas equipes, não poderão divulgar ou depor 
acerca de fatos ou elementos oriundos da conciliação ou da mediação (art. 
1 66, §2°, CPC).(DIDIER Jr p 277,278) 

 

Este princípio fundamental diz que as informações produzidas ao longo do processo, 

salvo uma autorização não pode ser utilizada a outro fim. O mediador e o conciliador 

têm o dever de manter o sigilo não podendo ser testemunha nem advogado das 

partes.  

  

II - Decisão informada - dever de manter o jurisdicionado plenamente 
informado quanto aos seus direitos e ao contexto fático no qual está 
inserido; 
 
III - 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; 

 

O mediador e conciliador deverá ser habilitado, isto é, ter passado pela capacitação 

encontrada nos moldes da Resolução 125/2010  

 

IV - Imparcialidade - dever de agir com ausência de favoritismo, preferência 
ou preconceito, 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; 
 
A imparcialidade é, realmente, indispensável em um processo de mediação 
ou conciliação. Mediador e conciliador não podem ter qualquer espécie de 
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interesse no conflito. Trata-se de um reflexo do princípio da impessoalidade, 
próprio da administração pública (art. 37, caput, CF/1 988). A aplicação de 
técnicas negociais, com o objetivo de proporcionar um ambiente favorável à 
autocomposição, não ofende o dever de imparcial idade (art. 1 66, §3º). 
(DIDIER Jr., 2005, p. 277)  

 

Um dos princípios mais importantes o conciliador e o mediador devem ser imparciais 

além de não possuir interesse nenhum no conflito. 

 

V - 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 dever de redigir acordo ilegal ou 
inexequível; 

 

O mediador e o conciliador têm que atuar de forma livre, se atuar sob pressão ou de 

forma forçada, podendo recusar, suspender ou interromper a sessão se observado 

estas características. 

 

VI - 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; 

 

É de grande importância que o acordo feito na conciliação não viole a ordem pública 

nem que seja contrário a lei vigente, devendo o profissional ficar atento. 

 

VII - Empoderamento - dever de estimular os interessados a aprenderem a 
melhor resolverem seus conflitos futuros em função da experiência de 
justiça vivenciada na autocomposição; 

 

Seria de uma certa forma um conselho para solucionar os conflitos através de uma 

conversa, sem a necessidade de um profissional  

 

VIII - Validação - dever de estimular os interessados perceberem-se 
reciprocamente como serem humanos merecedores de atenção e respeito. 

 

Deve-se estimular para que as partes envolvidas se sintam bem, e tratadas de forma 

digna com total atenção 

  

Das regras que regem o procedimento de conciliação/mediação 
 
Art. 2º As regras que regem o procedimento da conciliação/mediação são 
normas de conduta a serem observadas pelos conciliadores/mediadores 
para o bom desenvolvimento daquele, permitindo que haja o engajamento 
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dos envolvidos, com vistas à sua pacificação e ao comprometimento com 
eventual acordo obtido, sendo elas: 
  
I - 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; 
  
II - Autonomia da vontade - dever de respeitar os diferentes 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 e de interrompê-lo a qualquer momento; 
  
III - 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; 
  
IV - Desvinculação da profissão de origem - dever de esclarecer aos 
envolvidos que atuam desvinculados de sua profissão de origem, 
informando que, caso seja necessária orientação ou aconselhamento afetos 
a qualquer área do conhecimento poderá ser convocada para a sessão o 
profissional respectivo, desde que com o consentimento de todos; 
  
V - Compreensão quanto à conciliação e à mediação - Dever de assegurar 
que os envolvidos, ao chegarem a um acordo, compreendam perfeitamente 
suas disposições, que devem ser exequíveis, gerando o comprometimento 
com seu cumprimento. 

 

Os mediadores e conciliadores deverão respeitar todos os requisitos acima citados 

tendo em vista que só poderão exercer suas funções, após o curso, onde irá 

comprovar a sua capacitação para tal ato, no início de sua função os mesmos 

assinam um termo se comprometendo a seguir o código de ética de conciliadores, 

além do Juiz que possui o cargo de coordenador da unidade que o mesmo irá atuar.  

 

Além do mais para estes profissionais deverão ser observados se possui algum 

impedimento de suspeição, tendo em vista que deve ser imparcial para as partes, 

devendo ser substituído caso encontre tais impedimentos, como por exemplo ser 

amigo, ou íntimo de uma das partes. 

 

Também é totalmente proibido de prestar serviços profissionais, as partes 

envolvidas no processo que se encontra sob sua condução. O descumprimento de 

qualquer requisito implica expulsão além de responder criminalmente. 

 

Dentro o código de ética do CNJ contém em seus artigos algumas responsabilidades 

e sansões, veja: 
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Art. 3º Apenas poderão exercer suas funções perante o poder judiciário 
conciliadores e mediadores devidamente capacitados e cadastrados pelos 
tribunais. 
 
Art. 4º O conciliador/mediador deve exercer sua função com lisura respeitar 
os princípios e regras deste código, assinar para tanto, no início do 
exercício termo de compromisso e submeter-se as orientações do juiz 
coordenador da unidade a que esteja vinculado. 
 
Art. 5º Aplicam-se aos conciliadores e mediadores os motivos de 
impedimentos e suspeição dos juízes, devendo, quando constatados, serem 
informados aos envolvidos, com a interrupção de sessão e a substituição 
daqueles. 
 
Art. 6º No caso de impossibilidade temporária de exercício da função- o 
conciliador deverá informar com antecedência ao responsável para que seja 
providenciada sua substituição. 
 
Art. 7º O conciliador ou mediador fica absolutamente impedido de prestar 
serviços profissionais de qualquer natureza, aos envolvidos em processo de 
conciliação/mediação, sob sua condução. 
 
Art. 8º O descumprimento dos princípios e regras estabelecidas neste 
artigo, bem como as condenações definitivas 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 ter conhecimento de conduta 
inadequada por parte do conciliador/mediador poderá representar ao juiz 
coordenador a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis. 

 

Caso seja encontrada algum impedimento de suspeição, como por exemplo ser 

amigo ou inimigo de uma das partes, ou se for observado que uma das partes 

recebeu ou o conciliador /mediador recebeu alguma dádiva, seja ela em qualquer 

parte da negociação, ou até mesmo prometer a alguma parte qualquer tipo de êxito 

em desvantagem da outra parte. Tais profissionais poderão responder por tais atos 

perante as próprias partes além dos órgãos superiores. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Diante da sociedade atual, onde lides se instauram a cada momento foi um motivo 

de satisfação perceber que estes novos métodos têm trazido grandes vantagens ao 

nosso sistema judiciário. 

 

Trata-se de métodos que tem sim grandes chances de se tornarem eficazes contra o 

congestionamento do judiciário, estes métodos apresentados vieram para 

revolucionar, e trazer a sociedade novos mecanismos para solucionar problemas 

sem a entrada ao poder judiciário, e se já se encontra nele, é dado a oportunidade 

de solucioná-lo. 

 

Tem como base a Resolução 125/2010, que engloba todas as regras e princípios 

destes métodos, bem como a forma de funcionamento, além das restrições e 

sanções. 

 

Os conciliadores ou mediadores deverão ser profissionais de conduta ilibada e 

idônea, além de cooperar para a boa qualidade de seu serviço prestado, mantendo 

os padrões exigidos, além de seguir o código de ética, agir com prudência, respeito, 

postura de forma ética, além de sempre está se especializando. 

 

Em nenhuma hipótese poderá ser ignorado que está lidando com um ser humano, 

por isso é de extrema importância não só ser um seguidor de leis e códigos mais 

possuir a sensibilidade e a doçura, além de ser um verdadeiro apaziguador, já que 

na maioria das vezes as partes se encontram estressadas por tal conflito, cabe ao 

profissional aplicas as técnicas ensinadas no curso, mas principalmente de gostar do 

que faz, lidar com um terceiro que pense completamente diferente do que o outro 

entenda como correto não é algo fácil, mesmo porque não é de cultura do povo 

brasileiro solucionar seus conflitos a base de uma conversa, por isso estes métodos 

veio para tentar inibir esta cultura de lides. 
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Agora o que se resta é a sociedade inibir a mania de litigiosidade e abraçar esta 

nova técnica para solucionar seus dilemas. A implementação destas ideias permitirá 

de certo modo um grande avanço no processo de desenvolvimento de forma social 

do povo Brasileiro, que se encontra inserido no nosso ordenamento, mas acredito 

que o maior desafio e incentivar para que os cidadãos que se valem primeiramente 

de uma ação judicial, a utilizar estes métodos consensuais. 
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8 APÊNDICE 

 

 

Apêndice 01 – Aspectos gerais entre mediação e conciliação  

 

 

MEDIAÇÃO CONCILIAÇÃO 

Resolução de conflitos por terceiros Resolução de conflitos por terceiros 

A participação dele não é tão ativa quando do 

conciliador 

Um papel mais ativo, ele participa mais 

ativamente 

O mediador não oferece soluções, ele está ali 

para auxiliar as partes para que elas, por si só 

encontrem a melhor solução 

Ele pode propor soluções para acabar com 

aquela controvérsia 

Casos em que as partes já têm um vínculo 

prévio, e deste vínculo que resultou o conflito 

Casos em que as partes não tenham um 

contato prévio. 

Precisa de curso para atuar Precisa de curso para atuar 

Pode ser remunerado ou voluntário Pode ser remunerado ou voluntário 
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9 ANEXOS 

 

 

Anexo 01 – Comparativo entre mediação e conciliação  

 

 

 MEDIAÇÃO CONCILIAÇÃO 

Tipo de solução de 

controvérsia 
Autocomposição Autocomposição 

Abordagem do conflito e 

objetivos 

Direitos patrimoniais disponíveis 

ou relativamente indisponíveis 

(direitos indisponíveis que podem 

ter o seu valor convencionado 

Direitos patrimoniais disponíveis 

ou relativamente indisponíveis 

(direitos indisponíveis que podem 

ter o seu valor convencionado 

Método 

Trata o conflito de maneira 

profunda e possibilita discussão 

ampla. O objetivo é estabelecer 

ou restaurar o diálogo e 

compreensão entre as partes, 

sendo o acordo uma 

consequência disso 

Trata o conflito de modo pontual 

e visa a obtenção de um acordo. 

Grande parte da doutrina afirma 

que uma conciliação sem acordo 

é uma conciliação fracassada 

Contexto de realização 

A mediação é uma prática 

exercida fora do âmbito e do 

controle do poder judiciário 

A conciliação é exercida no 

âmbito e sob o controle do poder 

judiciário. Pode ocorrer antes ou 

durante a demanda judicial 
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Relação com a jurisdição 

estatal 

Uma vez alcançado um acordo 

através da mediação, as partes 

podem ou não levá-lo ao 

Judiciário para ser homologado 

A conciliação ocorre no âmbito do 

Poder Judiciário. Quando se dá 

antes da propositura da ação, é 

realizada por um conciliador. Se 

houver acordo, este pode ou não 

ser homologado pelo juiz. Caso 

não haja acordo, o processo será 

instaurado para produzir uma 

solução heterocompositiva.  

Quando ocorre durante o 

processo, a conciliação pode ser 

realizada pelo próprio juiz ou por 

um conciliador, e obtido o acordo, 

este será homologado e se 

extinguirá o processo com 

resolução de mérito 

Tempo Necessário  

Depende do método adotado pelo 

mediador escolhido, mas 

normalmente dura mais tempo do 

que a conciliação, pois é 

necessário realizar vários 

encontros 

Demora menos do que a 

mediação e a arbitragem. 

Normalmente é realizada em 

apenas uma sessão, lembrando 

que pode ocorrer durante todo o 

curso do processo judicial até a 

prolação da sentença 

Quem é o Terceiro 

Interventor 

É o mediador. Quando se trata de 

mediação informal, pode ser um 

parente, um amigo ou um líder 

religioso ou comunitário. Em 

contrapartida, quando ocorrer de 

modo estruturado e até 

profissional (tecnicamente, a 

mediação é sempre informal), o 

mediador é alguém preparado 

para exercer essa atividade 

específica e possui 

conhecimentos na área do 

conflito levado à mediação. 

A conciliação pode ser exercida 

pelo próprio juiz da causa ou por 

um conciliador, cuja atividade 

será controlada, fiscalizada e/ou 

orientada por um juiz 
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Atuação do Terceiro  

O mediador é um terceiro 

imparcial e neutro, que não 

possui qualquer poder de 

decisão. Seu papel restringe-se a 

facilitar, auxiliar e/ou incentivar a 

autocomposição. O mediador não 

expressa a sua opinião sobre o 

resultado do pleito e não sugere 

soluções. O mediador deve tentar 

estabelecer um equilíbrio na 

controvérsia ao aproximar as 

partes através dos seus 

interesses comuns. A solução 

será de comum acordo das 

partes e, de preferência, deverá 

beneficiar a ambas. 

O papel do conciliador é 

incentivar, facilitar e auxiliar as 

partes conflitantes a chegarem a 

um acordo, admitindo-se que 

formule uma proposição objetiva 

de resolução para o conflito. O 

conciliador tem uma participação 

mais incisiva do que o mediador, 

posto que manifesta a sua 

opinião sobre uma solução justa 

para o conflito e propõe os 

termos do acordo. Entretanto, o 

conciliador não tem poder para 

impor uma decisão às partes. 

 

Procedimento  

A mediação não é complexa e 

burocrática como o processo 

judicial. Apesar de haver um 

procedimento pré-fixado, a 

mediação não se desenvolve por 

esquemas rígidos e inflexíveis. 

Há sempre três etapas 

fundamentais: pré-mediação, 

negociação mediada e 

estabelecimento do acordo 

A conciliação segue o 

procedimento estabelecido na Lei 

9.099 e no CPC 

Vantagens  

Simplicidade; informalidade; 

economia; celeridade; 

confidencialidade; maiores 

chances de satisfazer ambas as 

partes. 

Rapidez; evita a instauração de 

um novo processo judicial ou 

encurta a sua duração 
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Tipos de Conflito a que 

melhor se adequa  

A mediação soluciona o 

relacionamento entre as partes e 

não somente o problema 

emergente entre elas. Logo, 

recomenda-se sua utilização 

quando as partes já possuem 

uma relação anterior duradoura e 

pretendem ou precisam mantê-la, 

de modo que a mediação servirá 

para acabar com o conflito, mas 

não com a relação (por exemplo, 

as relações familiares, 

empresariais, trabalhistas e de 

vizinhança). 

A conciliação é mais indicada em 

casos de conflitos objetivos, onde 

há uma controvérsia pontual 

entre as partes. Sua utilização é 

indicada quando o conflito advém 

de uma situação circunstancial e 

não há necessidade de 

preservação do relacionamento 

entre as partes. É muito utilizada 

para dirimir conflitos oriundos de 

relações de consumo  

Obrigatoriedade 

/voluntariedade do 

método  

As partes têm o direito de 

participar ou não de um acordo 

alcançado através da mediação. 

É possível se retirar da mediação 

a qualquer tempo. 

Não é obrigatória, as partes 

participam se quiserem 

 

 


