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RESUMO 

 

O presente trabalho irá abordar a mudança do rito ordinário introduzida pelo Novo Código de 

Processo Civil, onde a audiência de conciliação ou de mediação antecedem a apresentação da 

contestação. A necessidade e o estímulo à conciliação não é, no entanto, uma inovação, pois já 

no século XIX havia a preocupação de não se sobrecarregar o Poder Judiciário com causas que 

pudessem ser resolvidas através de acordo. Uma breve descrição histórica do processo civil e 

de como a conciliação foi inserida na legislação processual civil demonstrará que uma das 

preocupações com o processo é justamente a celeridade do mesmo. No entanto, com a 

Constituição de 1988 e as inúmeras garantias trazidas por estas, dentre as quais, o acesso à 

justiça ocorreu considerável  aumento do número de demandas.  Com o crescimento da procura 

pelo Poder Judiciário e a crise deste, abre-se espaço para a solução de conflitos fora do Poder 

Judiciário, com a procura por soluções consensuais antes ou durante o processo. Através de 

pesquisa doutrinária, jurisprudencial e também empírica o presente trabalho irá analisar a 

mudança do rito ordinário e a questionada "missão civilizatória" da nova legislação, na busca 

pelo estímulo à autocomposição e à resolução consensual dos conflitos. 

 

Palavras Chave: Conciliação. Mediação. Acesso à justiça. Novo Código de Processo Civil  

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This paper will address the change in the ordinary rite introduced by the New Civil Procedure 

Code, where the Conciliation or the Mediation Hearing precedes the presentation of the defense. 

The necessity and encouragement of Conciliation are not, however, an innovation, as already 

in the nineteenth century, there was a concern in not overload the Judiciary with causes that 

could be resolved by the agreement. A brief historical description of the Civil Process and how 

Conciliation has been incorporated into Civil Procedural Law will show that one of the concerns 

with the process is precisely the speed of it. Hence, as the 1988 Constitution was created and 

the numerous guarantees brought by them, including access to Justice, there was a considerable 

increase in the number of demands. Besides, this growing demand for them and the crisis of the 

Judiciary, there is room for the resolution of conflicts outside the Judiciary, with the search for 

consensual solutions before or during the process. Through doctrinal, jurisprudential and also 

empirical research the present work will analyze the change in the ordinary rite and the 

questioned "Civilizing Mission" of the new legislation, seeking to stimulate self-composition 

and consensual resolution of conflicts. 

 

Keywords: Conciliation. Mediation. Access to Justice. New Civil Procedure Code. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No presente trabalho, serão abordados o processo, o tempo e os caminhos floridos, mas 

também tortuosos da conciliação e da mediação neste. Porém, não poderia começar por outro 

ponto que não uma breve consideração filosófica sobre o Direito.1 

O Direito pode ser considerado um construtor de instituições, um construtor da 

sociedade e memória desta, materializado pelos arquivos, documentos, muito ligado à idéia de 

tradição. 

Direito também é perdão, que é realizado por um terceiro, o Poder Judiciário, que 

encaminha os processos para o perdão. O perdão também é relacionado à memória, no sentido 

de esquecimento. Direito também é promessa, uma tentativa de ligar-se e construir o futuro, 

mas o rompimento com a tradição deve ser feito de forma sofisticada, e aí se adentra ao quarto 

aspecto do Direito, que é o questionamento. Direito é questionamento e tem que possuir a 

capacidade de ligar o Tempo, a memória, o perdão e a promessa. 

Assim, o Direito tem que ter a capacidade de construir, destruir e reconstruir o Tempo 

e a si próprio, bem como de criar institutos, institucionalizar determinados valores, mesmo que 

não durem para sempre, quiçá por muito tempo, visto que muitos valores são provisórios e as 

coisas mudam o tempo todo, cada vez mais rápido. 

Mesmo sabendo do caráter efêmero das mudanças, escolhi como tema para a presente 

dissertação a conciliação e mediação na nova sistemática processual civil brasileira. Escrevo 

sabendo que estamos na era da contemporaneidade - tudo é efêmero e pode (ou melhor, vai) 

mudar, talvez em um curto espaço de tempo.23
 

Ainda assim, o Direito deve insistir no processo de questionamento e mudança, 

construindo um novo tempo. 

                                                 
1ROCHA, Leonel Severo. Tempo. In: BARRETO, Vicente de Paulo. Dicionário de filosofia do direito. São 

Leopoldo - RS, Rio de Janeiro - RJ Editora Unisinos/Renovar:2005. p. 802-3. 
2O professor Humberto Dalla Bernardina de Pinho, ao proferir palestra no Seminário, em homenagem ao Professor 

e Jurista Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, com o tema “O Acesso à Justiça e o Direito Processual Civil 

Contemporâneo”, realizado nos dias 28 e 29 de março de 2019, no Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio de Janeiro, expôs que o acesso à justiça teria 4 (quatro) vetores, a acessibilidade, a operosidade, a utilidade 

e a proporcionalidade. Estes vetores começaram a ser debatidos tendo como ponto de partida a acessibilidade, na 

década de 70, por Mauro Cappeppetti. Hoje, estar-se-ia no quinto estágio, o da Tutela Pacificadora, no sentido de 

que a decisão precisa resolver o conflito. No entanto, esta também seria a era da contemporaneidade, onde tudo é 

efêmero, tudo passa muito rápido.PINHO, Humberto Dalla Bernardina de (palestra). In: O acesso à justiça e o 

direito processual civil contemporâneo, 2019, Rio de Janeiro. 
3“A sociedade está mudando numa velocidade muito grande, forçando que o jurista tenha consciência de que nós 

só seremos sujeitos da construção do Tempo histórico, se nós tivermos a velocidade, a capacidade de decidir, a 

partir de teorias que levem em conta esta complexidade: os paradoxos e os riscos que começam a surgir a partir 

daí”. ROCHA, Leonel Severo. In: BARRETO, Vicente de Paulo. Op. Cit. 
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A decisão de fazer Pós-Graduação foi adiada por mim por muito tempo, não somente 

em virtude das atribuições que o dia-a-dia traz, mas também por achar que o estudo acadêmico 

do Direito não era para mim. Dissertações sobre assuntos abstratos, que relatam a realidade 

ideal e até mesmo virtual do direito nunca me atraíram. 

Após o estudo teórico, o concurso público e finalmente ingresso na carreira de Defensor 

Público do Estado do Rio de Janeiro, foi possível perceber como a doutrina e até mesmo a 

jurisprudência é distanciada da prática dos Tribunais. A oportunidade de trabalhar em várias 

Comarcas do Estado do Rio de Janeiro e também em vários Foros Regionais do Município me 

levaram a notar que os mesmos Códigos, as mesmas leis, eram aplicadas formas distintas, 

dependendo do lugar, da área de atuação e também do Magistrado designado para o órgão 

jurisdicional e que o "campo do juízo", o local onde ocorre o debate judicial é bastante variável.4 

Assim, ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, compreendi que 

muitos Magistrados impulsionavam o processo de forma distinta, o que poderia trazer 

resultados e desfechos distintos para o processo. 

Entrando no tema de pesquisa, em relação à conciliação, a mesma poderia ser alcançada 

em qualquer momento do processo. O artigo 331 do CPC de 1973 previa a realização de 

audiência de conciliação, que na maioria das vezes, era realizada por conciliadores voluntários 

(sem remuneração) ou por estagiários do Cartório. Muito raramente, as audiências de 

conciliação eram presididas por Magistrados. A falta de técnica, de habilidade, de 

conhecimento teórico e prático sobre o processo e por vezes até mesmo a falta de interesse fazia 

com que muitas conciliações não fossem lavadas a cabo, sendo os conciliadores meros 

"digitadores" do que os Advogados ou Defensores Públicos ditassem para ser colocado na ata.5. 

O ato de conciliar, assim, era banalizado, considerado mais um dos demais atos 

burocráticos do cartório e do processo. 

                                                 
4Segundo Pierre Bourdieu, o campo do juízo ou "campo judicial" é o espaço social organizado no qual e pelo qual 

se opera a transmutação de um conflito direito entre as partes diretamente interessadas no debate judicialmente 

regulado entre profissionais que atuam por procuração e que em comum o conhecer e reconhecer as regras do jogo 

jurídico, ou seja, as leis escritas e não escritas.BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. 9 ed. Tradução de Fernando 

Ferraz. Rio de Janeiro. Bertrand Brasil, 2006. p. 229. 
5A presente observação encontra amparo também no texto Mediação e Conciliação no Judiciário: Dilemas e 

significados de Kátia Sento Sé Mello e Bárbara Gomes Lupetti Baptista que afirma que  "os conciliadores, por sua 

vez, normalmente são bacharéis em direito que atuam com o fim específico de lograr o título, que vale como 

pontuação na prova para a magistratura,  não tendo, em geral, o propósito efetivo de buscar o entendimento mútuo 

das partes e incentivar o diálogo e o consenso, como publiciza o discurso institucional". BAPTISTA, Bárbara 

Gomes Lupetti; MELLO, Kátia Sento Sé. Mediação e conciliação no Judiciário. Dilemas. Revista de Estudos de 

Conflito e Controle Social. v.4. n.1. jan/fev/mar. 2011. 
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No então rito sumário, audiências previstas no art. 277 do CPC, não trazido para o novo 

código, existia a previsão de conciliação e da possibilidade de os Juízes serem auxiliados por 

conciliadores. Quando realizadas por estes, o desfecho não era muito diferente das audiências 

de conciliação, com a diferença de que, não obtida à conciliação, a parte ré deveria oferecer a 

resposta na audiência, escrita ou oralmente. Aí muitos problemas ocorriam em virtude da falta 

de técnica de muitos patronos, somadas à já citada falta de preparo dos conciliadores. 

Quando presididas por conciliadores, atos decisórios, como os que versavam sobre a 

impugnação ao valor da causa e controvérsias sobre a natureza da demanda eram postergados, 

o que trazia prejuízos para as partes, inclusive no que tangia à conversão do rito sumário para 

ordinário.6 

Muitas vezes, na legislação antiga, e ainda hoje, com a mudança na legislação, que tenta 

dar ênfase e maior importância à conciliação e mediação, advogados são contratados 

exclusivamente para a realização das audiências de conciliação. Estes, não raro, não conhecem 

o processo e não são patronos experientes, conhecidos vulgarmente como "advogados 

audiencistas", reforçando a idéia de que, nas audiências de conciliação e mediação, não 

acontece nenhum ato processual que exija conhecimento técnico e jurídico mais elaborado.7 

Em relação ao antigo rito ordinário, também pude perceber que quando os Magistrados 

não designavam audiência de instrução e julgamento, estes não tinham qualquer contato com a 

parte, a não ser pelo que foi escrito por seus patronos. O processo assim seguia como uma série 

de atos sequenciais escritos, impessoal, frio, sem oralidade. 

Minha experiência profissional me levou à elaboração de uma alegoria simbólica, para 

representar o processo, com base no celebrado filme Gone with the Wind ("... E o Vento Levou", 

no Brasil), romance histórico épico estadunidense, de 1939, dirigido por Victor Fleming, 

estrelado por Vivien Leigh e Clark Gable, que retrata a guerra da secessão, nos Estados Unidos. 

                                                 
6Apresento o seguinte exemplo vivenciado por mim como Defensora Pública em comarca na Baixada Fluminense, 

especificamente em Nilópolis. Em determinado feito, que tramitava pelo rito sumário, o réu, em favor de quem eu 

atuava, havia faltado à audiência por estar acometido de chikungunya, tendo um parente levado o atestado médico 

para o ato. Como este não havia procurado a Defensoria Pública com a devida antecedência e já se tratava da 

segunda audiência, foi solicitado que fosse considerada justificada a ausência do Réu ao ato, conforme previa, à 

época, o art. 277, § 2º do CPC e a designação de nova data. Como pedido subsidiário, solicitei a conversão do rito 

para o ordinário e a abertura de prazo para oferecimento de resposta. A audiência era presidida por conciliador, 

motivo pelo qual solicitou-se a presença de Magistrado para proferir decisão naquele momento. Caso não fosse 

acatado o requerido, ter-se-ia a oportunidade de oferecer contestação oral. O conciliador informou que não seria 

possível a presença do Magistrado no ato, mas que este consignaria tudo na ata e que, provavelmente, o requerido 

seria deferido. O autor, uma empresa de ônibus, representada por advogados, pediu o indeferimento do requerido, 

com a decretação da revelia. Surpreendentemente, a intimação da decisão seguinte apontava para o indeferimento 

dos pedidos, ao argumento que o Réu não havia justificado adequadamente o comparecimento à primeira 

audiência, decretando-se a revelia. 
7Neste sentido, ver BAPTISTA, Bárbara Gomes Lupetti; MELLO, Kátia Sento Sé. Op. Cit.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Victor_Fleming
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A primeira parte do filme é ambientada em 1861 - os Sulistas, muito empolgados, 

declaram guerra ao norte dos Estados Unidos. Com uniformes novos, música e muita esperança, 

os homens vão para a guerra, certos de que irão ganhar. No entanto, o rumo da guerra se volta 

contra os Estados Confederados. Os homens que voltam vivos estão cansados, maltrapilhos e 

com fome, o que culminou na derrota dos Estados Confederados e em um acordo de paz. 

A similitude desta alegoria com o processo era justamente a impressão de que as partes, 

no início do processo, estão animadas e certas de que irão ganhar. Somente ao longo da 

demanda, com o tempo, estas percebiam que, muitas vezes, anos de briga não valeriam à pena 

e que um acordo, ainda que tardio, poderia traduzir melhor seus desejos, o que muitas vezes 

não seria alçado por uma sentença. 

Vencidos os temores iniciais e voltando para a sala de aula, logo no início do Mestrado, 

surgiu a oportunidade de reencontrar matérias que mal haviam sido vistas no início do curso de 

Direito e que eu não conseguia perceber a profundidade e importância, seja pela falta de 

maturidade como estudante de direito, seja pela aparente pouca importância que é conferida a 

estas matérias nos cursos de graduação. Estudo de temas como filosofia, sociologia jurídica, 

introdução ao estudo do Direito, dentre outros, geralmente não encantam os alunos na 

graduação, mais interessados em manusear os códigos e resolver problemas jurídicos, como se 

resolvem problemas matemáticos. 

Sim, somente no Mestrado, foi possível perceber que o acesso à justiça não começa nem 

se esgota no Judiciário. Foi possível, novamente, ter a oportunidade de estudar livros e autores 

de direito, mas também de antropologia, filosofia, sociologia que abriram um campo jamais 

imaginado, trazendo novamente o encantamento da matéria para vida profissional e pessoal.8 

A escolha do tema também não demorou a ocorrer. O novo Código de Processo Civil 

tinha acabado de entrar em vigor e, com ele, a esperança de uma nova legislação salvadora, que 

resolveria todos os problemas processuais até então não resolvidos pelas legislações anteriores. 

A mudança do rito ordinário, o princípio da cooperação e a ênfase dada pelo código para 

a mediação e conciliação logo me chamaram a atenção. Estaria, o Direito, construindo um novo 

futuro para o processo civil, rompendo com a tradição da cultura da sentença para a cultura do 

                                                 
8“Uma tarefa básica dos processualistas modernos é expor o impacto substantivo dos vários mecanismos de 

processamento de litígios. Eles precisam, conseqüentemente, ampliar sua pesquisa para mais além dos tribunais e 

utilizar os métodos de análise da sociologia, da política, da psicologia e da economia, e ademais aprender através 

de outras culturas. O "acesso" não é apenas um direito social fundamental, crescentemente reconhecido; ele é 

também necessariamente, um ponto central da moderna processualística. Seu estudo pressupõe um alargamento e 

aprofundamento dos objetivos e métodos da moderna ciência jurídica.” CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. 

Acesso à Justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre; Sérgio Antônio Fabris, 1988, p.13. 
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acordo? Estaria o Direto, criando novos valores, com a promessa de construção de um futuro 

para o processo civil mais eficaz, rápido, pacífico, baseado no consenso e na cooperação?9 

Com a alteração legal do rito ordinário, a audiência de conciliação antecede a 

apresentação de contestação, ocorrendo logo no início do processo, ou seja, o procedimento 

comum, no novo código, foi organizado em duas fases. A primeira fase é de esforço para a 

resolução consensual da disputa. Se não for possível a solução consensual, o processo seguirá 

para a segunda fase, litigiosa, voltada para instrução e julgamento adjudicatório do caso. Pode-

se dizer que o novo Código adotou uma estrutura procedimental multiportas, com a previsão de 

realização de audiências de conciliação ou mediação em formato quase obrigatório.10 

O problema central, analisado na presente dissertação é justamente a alteração do rito 

ordinário no Novo Código de Processo Civil. Será discorrido sobre a conciliação e a mediação 

no curso do processo. As alterações legislativas que antecederam a mudança do Código, em 

relação à conciliação e à mediação, quais sejam, a Resolução nº 125/2010 do CNJ e a Lei de 

Mediações, Lei nº 13.140/2015, possuem textos vastos e riquíssimos, merecendo uma 

abordagem mais profunda, o que não seria possível no presente trabalho, em virtude da 

limitação de espaço e de tempo.  

Com a alteração do rito, portanto, logo surge a pergunta: Será que no início do processo 

estariam as partes propensas a conciliar?E como seria enquadrada a mediação no curso do 

processo? 

De plano, comecei a pensar nas dificuldades que seriam encontradas na prática 

processual, não alcançada pelo legislador ao estabelecer a mudança do procedimento, a começar 

                                                 
9Com o advento da nova legislação, a mestranda passou a assistir a aulas ministradas na Defensoria Pública que 

visavam o preparo de seus membros para lidar com os desafios trazidos pelo novo Código. A aula inaugural foi 

ministrada pelo Prof. Freddie Didier, um entusiasta da nova legislação, que apresentou a nova lei com muito ânimo 

e esperança, o que certamente contagiou quem assistia a sua aula. No entanto, logo no início da entrada em vigor 

do código, foi possível observar diversos pontos que certamente seriam controvertidos e de difícil aplicação no 

novo sistema processual. Foi assistindo a uma aula ministrada pelo Professor e Defensor Público José Aurélio de 

Araújo que se descobriu qual seria meu objeto de estudo e de pesquisa no Mestrado. Este falava sobre a alteração 

e as novas regras do rito ordinário, com ênfase na audiência de conciliação e mediação, quase obrigatórias, logo 

no início do processo. Observou-se que, no rito ordinário, previsto no Código de Processo Civil de 1973, a 

audiência de conciliação, então positivada em seu artigo 331, somente ocorria após a réplica, oportunidade em que 

o autor pode manifestar-se sobre a resposta do réu. Ou seja, após a petição inicial o réu era citado para oferecer 

contestação. O autor então era intimado para se manifestar sobre a contestação, geralmente após o despacho "em 

réplica" e somente após a réplica, o Juiz designava, ou não, audiência de conciliação. Portanto, a audiência somente 

ocorria quando "as cartas já estavam na mesa", ou seja, quando as partes e seus patronos já sabiam ou tinham 

alguma ideia, ao menos, pelas peças e documentos existentes nos autos, de suas chances de sucesso ou insucesso 

na demanda e as vantagens ou desvantagens do acordo. 
10LESSA NETO, João Luiz. O novo CPC adotou o modelo multiportas!!! E agora?! 2015. Disponível em: 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/

bibli_boletim/bibli_bol_2006/RPro_n.244.17.PDF. Acesso em: 24 mar. 2019. 
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pela conciliação no âmbito dos processos de competência da Justiça Federal, estabelecida no 

art. 109 da Constituição da República, cenário no qual a União, Entidades Autárquicas e 

Empresas Públicas dificilmente chegam à audiência, prevista no art. 334, com propostas de 

acordo. 

Passando este primeiro ponto, na prática, já dava para questionar se as pessoas físicas e 

jurídicas iriam aproveitar a oportunidade inicial para finalizar o processo com curto tempo de 

duração e com acordos bem formulados, que traduzam para as partes a idéia de satisfação e 

justiça. 

Iria o Estado aparelhar o Poder Judiciário, com conciliadores e mediadores com 

capacidade técnica suficiente para que as partes pudessem chegar a um acordo na audiência 

prévia? Estariam os Juízes aplicando o novo rito processual previsto no Código?11 

Estariam os advogados de pessoas físicas e jurídicas dispostos a cooperar com o 

processo, princípio também legalmente instituído na legislação no art. 6º? Estariam estes 

comparecendo às audiências previstas no art. 334 com propostas de acordo? 

Estaria a Defensoria Pública, Instituição essencial para, dentre inúmeras funções 

constitucionais, promover o acesso à justiça, também pronta e aparelhada para enfrentar o novo 

rito? 

Estariam os profissionais, já formados, habilitados para assistir a negociação das partes, 

advogados capazes de entender, estimular e assessorar adequadamente os seus clientes durante 

as audiências de mediação ou conciliação, conciliadores e mediadores bem treinados? 

Os estudantes de direito e, portanto, futuros operadores, estariam sendo educados e 

treinados nas faculdades para negociar, conciliar, mediar, com a criação de disciplinas 

específicas para tanto? 

E, por fim, estariam às partes, sedentas por justiça e com grandes expectativas de serem 

julgadas por magistrado dispostas a celebrar um acordo inicial? Estariam os atores do processo, 

destinatários da norma, cientes dos custos, desgastes e do tempo de duração de uma demanda? 

O desafio cultural para implementar a nova lei, em razão da concepção estadista e 

autoritária do Direito e do processo em nossa sociedade é enorme, já que as partes, incapazes 

                                                 
11Foi observado que diversos magistrados têm deixado de designar a audiência, justamente em função da 

celeridade e que “após quase dois anos de vigência a disposição legal em foco mais parece letra morta”. Ainda, 

que dados sugerem que a designação, ou não da audiência, tem a ver com a convicção do juiz e não com a 

observância de critérios legais.BAPTISTA, Bárbara L.; FILPO, Klever Paulo L. Solução Consensual de Conflitos 

no Código de Processo Civil Brasileiro: entre as esperanças do legislador e as possibilidades da empiria. 

Confluências. Revista interdisciplinar de Sociologia e Direito. v.19, n. 3, 2017. 
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de resolver seus próprios problemas, têm entranhados, a cultura da dependência da intervenção 

estatal para encontrar uma solução justa. 

Logo, percebi que somente o estudo da doutrina e da jurisprudência não seria capaz de 

trazer respostas para as questões levantadas.  Que somente o estudo do direito não seria 

suficiente, tendo que conjugar com a Sociologia, Psicologia, mas, sobretudo, com a 

Antropologia, dentre outras ciências, para tentar encontrar respostas ou ao menos caminhos a 

serem trilhados para responder as inúmeras questões colocadas e outras que certamente 

surgiram ao longo do caminho. 

A proposta de realizar pesquisa de campo foi tentadora e pensada logo no início do 

Mestrado como parte significante dos estudos. A mesma não teria como objetivo criticar ou 

elogiar a mudança legislativa. A idéia foi tentar descrever um pouco do que ocorre na prática 

com a pretendida alteração legislativa e aquilo que não pode ser encontrado nos manuais de 

Direito e nas decisões judiciais, que irão traduzir a orientação jurisprudencial dos Tribunais. 

A pesquisa empírica serviria para ajudar a olhar para o desconhecido, para a dúvida, 

para aquilo que não consta dos livros, dos manuais. Muitos pesquisadores e renomados autores 

já escreveram, com muita propriedade, sobre a conciliação, a mediação, a justiça "multiportas", 

sobre o art. 334 e 696 do Código de Processo Civil. Então, porque eu deveria gastar tempo, 

papel, dinheiro e tinta para falar de tema que já foi estudado e escrito por vários autores tão 

bem? Que inovação este trabalho traria?12 

A inovação viria justamente no tentar desvendar, ao menos minimamente, o que vem 

ocorrendo na prática, nos Cartórios, nas salas de mediação, nas audiências e com o destinatário 

final da norma, o jurisdicionado. 

Ainda, a referida inovação consistiria em questionar se a mudança legislativa refletia o 

caminho para onde a sociedade estava se direcionando, traduzindo um desejo desta ou se a 

mudança legislativa pretendia, ao revés, tentar alterar os usos de costumes da nossa sociedade. 

                                                 
12Em relação às dificuldades de se escrever um trabalho acadêmico, vale mencionar o dizer de Gustavo S. Siqueira: 

“Fazer uma pesquisa acadêmica é uma tarefa extremamente difícil. Não porque exija tempo, mas porque ela exige 

muito mais do que sentar em uma cadeira e ler alguns livros. Uma pesquisa é um olhar para o desconhecido, para 

a dúvida. O primeiro questionamento de todos que iniciam uma pesquisa deveria ser: alguém já escreveu sobre 

isso? Por que devo gastar tempo, papel, dinheiro e tinta para falar de um tema que já foi estudado por vários? No 

que meu trabalho inova?” SIQUEIRA, Gustavo S. In: CUNHA, José Ricardo (org.). Pequeno ensaio sobre como 

o direito ensina errado a história ou algumas dicas para quem faz um trabalho acadêmico. Epistemologias – críticas 

do Direito. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p.84. 
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A afirmativa que os mecanismos de resolução de conflitos refletem a cultura em cujo âmbito 

se desenvolvem se aplicaria para alteração do rito ordinário?13 

Com muitas questões, algumas delas ainda sem respostas, apresento minha pesquisa. 

Após a presente introdução, no segundo capítulo, será feita uma abordagem histórica 

das leis que regeram o processo civil brasileiro, passando pelo período colonial até o novo 

código de processo civil, com um capítulo dedicado ao caminho trilhado pela solução 

consensual de conflitos neste contexto.  

A volta histórica se justifica e não está aqui por acaso, podendo ser desde já ressaltado 

que em nenhum momento (e somente agora) será usado o termo “evolução histórica”, o que se 

faz propositalmente. Poderá ser percebido na leitura do período histórico que muitas vezes o 

caminho trilhado é de progresso e retrocesso, andando a história, por assim dizer, em curvas. 

Algumas alterações legislativas repetem fórmulas que já existiram, de alguma forma, no 

passado.  

Tentarei trazer para o trabalho o período histórico e suas complexidades, pois com a 

compreensão deste ficará mais fácil problematizar, questionar e entender o que se passa no 

presente. 14 

No terceiro capítulo será abordado o fenômeno da judicialização e o acesso à justiça, 

temas interligados, com a abordagem relativa à duração razoável do processo, o tempo do 

processo e o tempo da conciliação e da mediação, e a tentativa de desjudicializar o acesso à 

justiça, com o estudo da legislação referente ao tema. 

No quarto capítulo será trazido o tema da dissertação, ou seja, os caminhos e 

descaminhos da conciliação e da mediação na sistemática processual civil brasileira. Será 

abordado o papel do Magistrado na solução consensual do conflito e o que foi colhido no 

trabalho de campo realizado. Será também feito um recorte jurisprudencial sobre o tema, ou 

seja, como estão os tribunais lindando com a conciliação e a mediação nos dias atuais.  

Entendi que ilustrando o trabalho, descrevendo um pouco das práticas judiciárias, os 

problemas encontrados, fazendo um recorde da jurisprudência sobre o tema, ficaria mais fácil 

                                                 
13CHASE, Oscar G. Direito, cultura e ritual: sistemas de resolução de conflitos no contexto da cultura comparada. 

2014. Disponível em: http://www.marcialpons.com.br/wp-content/uploads/2014/02/L-24_tira-gosto_Direito-

cultura-e-ritual-Sistema-de-resolu%C3%A7%C3%A3o-de-conflitos-no-contexto-da-cultura-comparada_Oscar-

G-Chase1.pdf. Acesso em: 24 mar. 2019. 
14Sobre a importância de contextualizar os períodos históricos nos trabalhos acadêmicos ver SIQUEIRA, Gustavo 

S. Pequeno Ensaio sobre como o Direito Ensina Errado a História ou Algumas Dicas para Quem Faz Um Trabalho 

Acadêmico. In: CUNHA, José Ricardo (org.). Epistemologias Críticas do Direito. Rio de Janeiro: Lumem Juris, 

2016. 
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perceber o que está dando certo e o que nem tanto, podendo trazer um pouco de luz para o tema 

escolhido. 

Por fim, no quinto capítulo, com a ajuda da sociologia e da antropologia, será abordada 

a questão da efetividade da lei e suas implicações com os costumes da sociedade e a difícil 

missão civilizadora desta. Escrever entre o direito e a antropologia foi desafiador, mas também 

uma das partes mais prazerosas da presente obra.  

Tentarei assim abordar todos os temas trazidos no título desta dissertação, com a 

humildade, mas também com a esperança, de trazer alguma contribuição no estudo do direito e 

ao fascinante mundo da resolução consensual de conflitos.  
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2 BREVE HISTÓRICO LEGISLATIVO DO PROCESSO CIVIL NACIONAL 

 

O presente capítulo irá abordar a mudanças legislativas mais relevantes para o presente 

trabalho, relacionadas à histórica do processo civil nacional, contextualizando-as. 

O Direito não é uma instituição isolada da sociedade e está imerso nas vivências da 

sociedade na qual ele é vigente. A história (bem como a história do direito) serve como local 

de memória, questionamento e revisão do Direito, mesmo que ele esteja transitado em julgado, 

prescrito ou oculto.15 Entendendo e conhecendo o passado é mais fácil se localizar no presente 

e quem sabe se organizar para o futuro, da melhor forma possível. 

Assim, o presente capítulo é necessário para tentar entender um pouco a atual legislação 

processual nacional, a questão do acesso à justiça, da celeridade processual e a origem dos 

mecanismos adequados de soluções de conflito e seu crescimento, ante a necessidade de uma 

melhor administração da Justiça e da jurisdição.  

A volta ao passado datará do descobrimento do Brasil, do país como colônia e as 

evoluções legislativas que se apresentaram após a Independência, contextualizando as 

alterações legislativas nacionais com o que estava ocorrendo no exterior, notadamente na 

Europa e nos Estados Unidos, que também influenciou a legislação pátria. 

Inicia-se falando da estreita afinidade jurídica existente entre Brasil e Portugal, 

afinidade esta que se soma às tradições próximas. Apesar da independência do Brasil, em 7 de 

setembro de 1822,estes países se influenciam mutuamente e, em diversas ocasiões, andam em 

paralelo. No plano constitucional, observa-se que o Brasil teve oito Constituições, 

considerando-se a Emenda Constitucional nº 1, de 1969, como uma Constituição autônoma16 e 

Portugal teve 6 Constituições. 

Prosseguindo, será examinada a promulgação do Código de Processo Civil de 1973, 

suas sucessivas reformas, notadamente após a Constituição de 1988, verdadeiro divisor de 

águas para a profunda mudança que viria ocorrer na legislação processual civil e finalmente ao 

movimento, que culminou com o Código de Processo Civil de 2015. 

O estudo da trajetória das alterações legislativas ajudará a compreender em que contexto 

social e histórico a Constituição de 1988 foi promulgada, as alterações legislativas que a 

sucederam e, enfim, o Novo Código de Processo Civil. 

                                                 
15SIQUEIRA, Gustavo S.In: “Justiça Rápida E Barata Para Todo O Brasil”, Um “Código Para Acabar Com As 

Chicanas Do Direito”: O Código De Processo Civil De 1939 E Alguns Discursos Sobre O Judiciário". Revista 

Eletrônica de Direito Processual – REDP, Rio de Janeiro, a.11, v.18, n.2, maio/ago. 2017, p.245-60. 
16OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. Morte e vida da Constituição Dirigente. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, 

p. 161. 
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Portanto, a contextualização histórico-social da nova legislação é necessária, já que o 

fenômeno jurídico retrata a cultura de uma civilização e, ainda que de forma atrasada, são 

reflexos de mudanças sociais e ideológicas. 

Como os demais ramos do direito, o Processo Civil, longe de ser um conjunto isolado 

de regras, retrata ou deve retratar a cultura de sua época e somente faz sentido se estudado de 

acordo com a conjuntura política, social e econômica e sociológica para não perder o contato 

com o cidadão, destinatário final do ordenamento. 

 

2.1 Um passeio no processo civil do Brasil Colônia ao Código de Processo Civil de 1939 

 

No Brasil Colônia, os Municípios tinham grande importância como núcleos 

administrativos. Neles, a jurisdição cabia aos juízes ordinários ou da terra, nomeados dentre os 

"homens bons" em uma eleição sem participação da Metrópole. 

Nas Capitanias Hereditárias, era dever dos donatários regerem as questões judiciais 

provenientes de suas terras, dentro dos limites das leis advindas do Reino, então denominadas 

Cartas Forais. Como Brasil e Portugal formavam um Estado único17, as leis processuais 

portuguesas também tinham aplicação no Brasil. 

Vigoravam, nesta época, as Ordenações Afonsinas, de 1456, inspiradas no direito 

canônico, no direito romano e nas leis gerais elaboradas a partir do reinado de Afonso II 

(período do Descobrimento). Estas cuidavam, quase que inteiramente, de questões atinentes a 

administração pública. O processo civil foi objeto do seu livro III, com 128 capítulos, 

abrangendo procedimentos de cognição, execução e recursos. 

Seguiram-se as Ordenações Manuelinas, de 1521, as primeiras editadas em território 

nacional, que não trouxeram grandes alterações na legislação anterior, continuando a prestigiar 

a monarquia e a nobreza. 

Promulgadas em 1603, seguiram-se as Ordenações Filipinas, de grande importância ao 

direito brasileiro, vez que vigoraram por um período após a independência. Tinham uma 

estrutura considerada moderna para a época, com 5 (cinco) livros, dentre os quais, o terceiro 

tratava da parte processual civil. O processo era marcantemente formalista, com prevalência 

escrita e forte valorização do princípio dispositivo. 

No entanto, com a independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822, era necessário 

refundar o direito brasileiro. A primeira Constituição brasileira é datada de 1824 e introduziu, 

                                                 
17GRECO, Leonardo. Jurisdição voluntária moderna, capítulos I a III, Dialética, São Paulo, 2003. 
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no ordenamento, diversas inovações e princípios fundamentais, principalmente na seara penal, 

abolindo, por exemplo, a tortura e todas as penas cruéis. 

Determinou-se a separação de poderes e criou-se o Poder Moderador, centrado nas mãos 

do Imperador, com a função de harmonizar o relacionamento entre as funções do Estado. 

Destaca-se que a conciliação está presente na primeira Constituição do Brasil, de 1824 

vez que nesta foi estipulada a necessidade e a obrigatoriedade de um juízo conciliatório 

prévio.18Ou seja, a necessidade e o estímulo a conciliação, ao menos na seara legislativa, não 

parece uma inovação da nova era, posto que já no século XIX havia a preocupação de não 

sobrecarregar a justiça com causas que poderiam ser resolvidas previamente com um acordo. 

O advento da Constituição Imperial não retirou, automaticamente, a vigência das 

normas da antiga metrópole e as Ordenações Filipinas continuaram produzindo efeitos. Em 

1876 o governo imperial baixou uma Consolidação das Leis do Processo Civil, com força de 

lei. 

Com a proclamação da República brasileira, em 15 de novembro de 1889, é promulgada, 

no Brasil, uma nova constituição, em fevereiro de 1891. Esta consagra a República, a Federação 

e o Presidencialismo. Transmitiu-se aos Estados Membros a competência legislativa sobre 

matéria processual. 

No Rio de Janeiro, então Distrito Federal, foi editado o Código Judiciário de 1919, Lei 

nº 1.580, de 20 de janeiro, sendo em seguida substituído pelo Código de Processo Civil do DF, 

de 31 de dezembro de 1924, devidamente promulgado pelo Decreto nº 16.751. 

Volta-se o olhar atento para o que ocorria na Europa e nos Estados Unidos no final do 

século XIX e início do século XX, que influenciaram a legislação brasileira. 

O final do século XIX e início do século XX foi marcado pelo declínio da ideologia 

liberal, no campo político e econômico para a ascensão do campo social.19 

Na ideologia liberal, o processo era entendido como coisa privada das partes, o que, 

decerto, refletia a mentalidade da sociedade da época, o individualismo e o privativismo. O Juiz 

não possuía papel de destaque, sendo um mero aplicador da lei, passivo no processo e sem 

                                                 
18Interessante transcrever, aqui, os Arts. 161 e 162 da Constituição do Império, que estabeleciam, 

respectivamente, a tentativa prévia de conciliação como pressuposto de constituição válida do processo e a 

atribuição de competência ao juiz de paz para tentar promove-la. Vide: “Art. 161. Sem se fazer constar, que se 

tem intentado o meio da reconciliação, não se começará Processo algum. Art. 162. Para este fim haverá juízes 

de Paz, os quaes serão electivos pelo mesmo tempo, e maneira, por que se elegem os Vereadores das Camaras. 

Suas attribuições, e Districtos serão regulados por Lei.”MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de direito 

processual (quinta série). Saraiva: São Paulo, 1994, p.95. 
19ABREU, Rafael Sirangelo Belmonte de. Vertentes culturais do processo civil na passagem do século XIX ao 

século XX: as vertentes francesa e austríaca como marcos da passagem do Estado Liberal. Revista de Processo, v. 

229, p. 84, mar. 2014. Disponível em: http://www.academia.edu/6982519/Rafael_Sirangelo_de_Abreu_-

_Vertentes_Culturais_do_Processo_Civil. Acesso em 11 nov. 2018. 
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poderes de direção. O processo liberal exibia perfil lento e formalista, dando espaço para a 

lentidão e o abuso. 

O Código Civil francês de 1806 reflete bem a mentalidade liberal da época, sendo 

considerado um grande monumento legislativo, delimitando um processo longo, custoso e 

complicado. 

Assim como na América Latina, os países europeus se influenciam mutuamente. O 

Código Civil Francês influenciou o ZPO Alemã de 1877, primeiro código moderno liberal. O 

referido ordenamento foi elaborado tendo como premissa ser, o processo, um fenômeno social 

de massas que deve ser regulamentado como um instituto para promover o bem-estar social. O 

ZPO Alemã influenciou também o Código Civil Italiano de 1865, que foi inclusive recebido 

com críticas, entendido por muitos como um retrocesso legislativo. 

Já no início do século XX, vários fatores ensejaram reformas legislativas, que refletiram 

a passagem do Estado Liberal para o Estado Social. A duração excessiva e o custo do processo 

judicial começaram a ser questionados. Culturalmente o processo foi perdendo sua qualidade 

de "coisa privada" e passou a ser considerado como "coisa pública", alterando-se o papel e a 

função do juiz no processo. Alterações ideológicas trouxeram a preocupação com o sujeito no 

processo, visando à inserção de todos em condições de igualdade no processo. 

A transição do Estado Liberal para o Estado Social é refletida no processo, que passa a 

ser visto como meio para o alcance da justiça social. A socialização do processo tem como um 

de seus marcos a legislação austríaca e alemã de 1895. Tal movimento tem como um de seus 

maiores expoentes Giuseppe Chiovenda (1872-1937). Sua obra influenciou a cultura acadêmica 

Européia, marcando significativamente o Código de Processo Civil Português de 1940, 

chegando, através deste, no Brasil20. 

Chiovenda destacou para o processo a tríade "oralidade, concentração e imediação", que 

deveriam propiciar, entre outras vantagens, a celeridade e o baixo custo do processo, além de 

um processo civil fortemente publicizado. Para um processo mais rápido, eficiente e 

concentrado o sistema processual deveria ser construído tendo como base a oralidade e a 

identidade física do juiz.21 

                                                 
20Giuseppe Chiovenda foi um jurista italiano que viveu entre 1872 e 1937.Sua contribuição para o Direito deu-se 

principalmente na área direito processual, sendo conhecido como um dos maiores expoentes da doutrina jurídica 

italiana. Defensor do princípio da oralidade processual, seus pensamentos foram referências importantes na 

elaboração do Código de Processo Civil italiano de 1940. 
21MENDONÇA, Luís Correa de. O pensamento de Franco Cipriani sobre a justiça civil. Revista de Processo, São 

Paulo, n. 172, p.55-120, jun. 2009. 



24 

 

Apesar de Chiovenda já atentar para os bons resultados que a oralidade traz ao processo, 

esta, ainda hoje, é a meta a ser alcançada pela prática judiciária no processo civil brasileiro. 

Com raras exceções, como nos Juizados Especiais, as partes devem se fazer representar por 

patronos, que se manifestam, por estas, em Juízo, o que ilustra a anulação da identidade do 

indivíduo perante o Estado. A parte somente será ouvida no processo civil quando houver 

necessidade e deferimento do depoimento pessoal. Muitas vezes, a oitiva das partes é negada 

pelo Juízo ao argumento de que a tese desta já estaria exposta na inicial ou na contestação. 

Percebe-se que, na prática, a oralidade, já defendida por Chiovenda no século passado, 

para trazer maior eficiência e celeridade ao processo, ainda não foi alcançada no processo civil 

pátrio, apesar de presente, de fato, na legislação, doutrina e na jurisprudência. Como bem 

observado por Bárbara Luppeti, a oralidade como se pretende nos livros ainda é distante na 

prática judiciária22. 

A revolução de 1930 depõe o Presidente Washington Luis, dando ensejo à Revolução 

Constitucionalista de 1932 e lugar à presidência de Getúlio Vargas. É promulgada a segunda 

Constituição Brasileira, em 1934, que, contrariando certa tendência mundial do Fascismo na 

Itália em 1922, da Constituição de Weimar na Alemanha em 1933 e da ditadura de Salazar em 

Portugal, preconizava uma democracia de matriz liberal e social. 

Com o fim da República Velha, a Constituição de 1934 passou a atribuir competência 

exclusiva para a União Federal legislar sobre direito processual. A tendência foi mantida 

com a Carta outorgada de 193723, em seu art. 16, XVI, culminando com a edição do Código 

Brasileiro de Processo Civil, por meio do Decreto-lei nº 1.608, de 18 de setembro de 1939. 

A ditadura do Estado Novo, iniciada em 11 de novembro de 1937, contribuiu para 

uma ampla reforma jurídica no Brasil. Além da Carta outorgada de 1937, foi elaborado não 

somente o Código de Processo Civil de 1939, mas também a Código de Processo Penal de 

1941, a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) em 1943 e o Código Penal de 1940. 24 

A unificação processual foi importante pela premente necessidade de se tratar de 

maneira uniforme o processo civil, ante a profusão de leis estaduais que não se mostravam aptas 

                                                 
22BAPTISTA, Bárbara Gomes Lupetti. Os rituais judiciários e o princípio da oralidade. Porto Alegre: Sérgio 

Fabris, 2008. 
23Todas as Constituições que se seguiram mantiveram essa unificação, inclusive a de 1988, de acordo com seu art. 

22, I. Todavia, nossa atual Constituição, no art. 24, X e XI, estabelece a competência concorrente da União, Estados 

e Distrito Federal para legislar sobre “criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas” e 

“procedimentos em matéria processual”, criando, assim, duas exceções à regra geral do art. 22, I. 
24Sobre o tema, ver SIQUEIRA, Gustavo S. “Justiça Rápida E Barata Para Todo O Brasil”, Um “Código Para 

Acabar Com As Chicanas Do Direito”: O Código De Processo Civil De 1939 E Alguns Discursos Sobre O 

Judiciário". Op. Cit. 
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a tutelar de forma satisfatória os direitos dos particulares. 

O CPC de 1939, a maior construção Jurídica do Governo Vargas, 25trouxe ao país 

algumas das mais modernas doutrinas européias da época, com a introdução de importantes 

inovações em nosso ordenamento processual, como o princípio da oralidade e a combinação do 

princípio dispositivo e do princípio do juiz ativo, com o objetivo de possibilitar maior celeridade 

nos procedimentos. 

O diploma era composto por 1.052 artigos, dispostos em dez livros. Desde seu 

surgimento, o Código foi alvo de divergências e críticas, sendo alterado por diversas leis 

extravagantes o que, com o passar dos anos, tornou a legislação processual civil brasileira uma 

"colcha de retalhos". 26 

A reforma do CPC/1939 surgiu pela necessidade de corrigir seus defeitos e redigir um 

novo código que se adequasse a pluralidade de culturas, crenças e ideais da sociedade brasileira 

e de aperfeiçoar os institutos. Este se manteve em vigor até o último dia do ano de 1973. 

 

2.2 O Código de Processo Civil de 1973 e as sucessivas reformas processuais pós 

Constituição de 1988 

 

Dando-se seqüência, chega-se ao segundo Código de Processo Civil, introduzido pela 

Lei 5.869 de 1973, tendo como base o anteprojeto de autoria de Alfredo Buzaid. A criação de 

um novo Código era mais aconselhável do que a reforma, tendo em vista a existência de uma 

pluralidade de leis especiais, além de lacunas e falhas no Código de 1939.27
 

A conjuntura política, quando da elaboração do novo código, era de turbulência. Nos 

anos 60 e 70, em toda América Latina, assim como no Brasil, ocorreu à derrocada dos 

movimentos populares com a imposição de regimes ditatoriais, o que impediu o avanço o 

Estado Democrático e as instituições a este ligadas. 

                                                 
25Id. Ibid. 
26A disposição do Art. 1º do CPC/39 previa que “O processo civil e comercial, em todo o território brasileiro, 

reger-se-á por este Código, salvo o dos feitos por ele não regulados, que constituam objeto de lei especial.", o que 

permitiu que o CPC/1939 fosse alterado por várias leis. 
27Alfredo Buzaid, no primeiro capítulo da Exposição de Motivos do Código de Processo Civil de 1973 aduz que 

era mais difícil corrigir o Código velho do que escrever um novo: “A emenda ao Código atual requeria um concerto 

de opiniões, precisamente nos pontos em que a fidelidade aos princípios não tolera transigências. E quando a 

dissensão é insuperável, a tendência é de resolvê-la mediante concessões, que não raro sacrificam a verdade 

científica a meras razões de oportunidade.” BRASIL. Exposição de motivos do Código de Processo Civil. Lei nº 

5.869, de 11 de janeiro de 1973. Brasília-DF, 2 de agosto de 1972. 1972. Disponível em: 

http://www.rafaelcasellipereira.com.br/files/historia/exposicao-de-motivos-codigo-de-processo-civil-1973.pdf. 

Acesso em: 25 jun. 2019. 

http://www.rafaelcasellipereira.com.br/files/historia/exposicao-de-motivos-codigo-de-processo-civil-1973.pdf
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No Brasil, mais uma vez foi instaurado um governo ditatorial, dos anos de 1964 a 198528 

e neste período, o CPC de 1973 foi promulgado. 

No código, foram incorporadas idéias instrumentalistas do processo, pelas quais o 

processo não seria mais um fim em si mesmo. Apesar de não ter representado uma revolução 

em relação ao código anterior, vez que consagrava um modelo processual equivalente ao seu 

antecessor, o Código de 1973 veio com uma superioridade técnica inegável frente ao Código 

de 1939, com melhor aspecto estético no tocante a alguns institutos, aperfeiçoando outros.29 

Apesar de editado em período ditatorial, o novo Código foi amplamente debatido, e 

também criticado por alguns juristas, trazendo diversas inovações. 

Houve a reformulação de institutos do Código anterior, a fim de possibilitar melhor 

manuseio, com simplificação estrutural e racionalização dos procedimentos para tornar o 

processo civil um "instrumento acessível à administração da justiça".30 

Como inovações, foi abordada a lealdade das partes, ou seja, o dever de proceder com 

lealdade e boa-fé, condenando o litigante de má-fé. 

O direito processual civil passou por diversas reformas após a entrada em vigor do CPC 

de 1973, porém as maiores reformas ocorreram após o processo de redemocratização do país, 

com a promulgação da Constituição de 1988. 

O processo de redemocratização no país, bem como dos países de América Latina estão 

ligados, além do movimento espontâneo da população, à articulação dos Estados Unidos e da 

necessidade de revisão de políticas públicas para que os Estados Unidos pudessem manter sua 

hegemonia mundial, principalmente no Cone Sul.31 

                                                 
28Fala-se o último período de ditadura, tendo em vista que o país já havia atravessado por período ditatorial no 

século XX, de 1930 a 1945, a chamada "Era Vargas". 
29Neste sentido, cita-se MIOTTO, Carolina Cristina. A evolução do direito processual civil brasileiro: de 1939 à 

análise dos objetivos visados pelo Projeto de Lei n. 8.046 de 2010". Revista da UNIFEBE, v.1, n.11, 2013. 

Disponível em: http://periodicos.unifebe.edu.br/index.php/revistaeletronicadaunifebe/article/view/135. Acesso 

em: 25 jun. 2019. 
30PACHECO, José da Silva. "Evolução do processo civil brasileiro: desde as origens até o advento do novo 

milênio". 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. 
31Conforme destacado por Carlos Eduardo Martins: “A crise das ditaduras, o seu desmonte e a falta de um projeto 

de desenvolvimento por parte do hegemón levam à busca de alternativas e à aproximação e colaboração entre os 

latino-americanos. Criam-se tentativas de renegociação coletiva da dívida externa, mediante a liderança do Sela, 

Grupo de Cartagena e de um ativo papel de Cuba nesse processo. Brasil e Argentina, através dos governos Sarney 

e Alfonsín, estabelecem as bases de um acordo de integração econômica que priorizou setores estratégicos, 

buscando a integração do segmento de bens de capitais, a cooperação científica e nuclear, e mercados para a 

produção de trigo.” MARTINS, Carlos Eduardo. Globalização, dependência e neoliberalismo na América Latina. 

São Paulo: Boitempo. 2011, p. 318. 

http://periodicos.unifebe.edu.br/index.php/revistaeletronicadaunifebe/article/view/135
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Em 1987, foi instaurada a Assembléia Nacional Constituinte. Após dezoito meses de 

trabalho, com a participação da sociedade civil, oprimida, após duas décadas de autoritarismo, 

foi promulgada a Constituição democrática em 1988. 

Na América Latina, a ofensiva neoliberal teve como principal referência ideológica o 

"Consenso de Washington". Com uma conjugação de medidas formuladas em 1989 por 

economistas de instituições financeiras situadas em Washington D.C, o mesmo previa um 

ajustamento macroeconômico dos países em desenvolvimento que passavam por dificuldades. 

Foi estabelecido um amplo programa de desenvolvimento da América Latina, para 

implementação de políticas públicas para a retomada do desenvolvimento, aumento da 

competitividade e redução da pobreza das economias latino-americanas.32 

Vê-se, neste ponto, a transição, ao menos teórica (posto que, de fato, o Estado Social no 

Brasil é um projeto ainda não concretizado nacionalmente) do Estado Liberal para o Estado 

Social de Direito e, com isto, a necessidade de formulação de uma nova Carta Constitucional 

que estabelecesse o Estado Social como um norte a ser seguido e implementado. 

Com a Constituição Brasileira de 1988, houve a ruptura de paradigmas, vez que esta 

estabelece, em seu texto, inúmeras garantias para satisfação dos interesses da sociedade. O 

processo é alçado a instrumento fomentador do jogo democrático, impondo procedimento que 

atendesse aos princípios constitucionais e às exigências da efetividade das normas, trazendo 

resultados úteis. 

Uma das marcas do Estado Social é a grande produção legislativa, fomentada pela 

expansão das atribuições estatais, sendo o que ocorreu no Brasil33·. Em virtude das mudanças 

internas, mas também atento aos mercados internacionais, tendo por influência o Consenso de 

Washington, várias medidas governamentais começaram a ser tomadas no Brasil com o 

objetivo de adequar a Constituição da República e assegurar os direitos nela existentes, como 

será a seguir explanado. 

O surgimento de demandas sociais trouxe a necessidade de fazer diversas alterações no 

Código de 1973 a partir da década de 1990, que serão analisadas a seguir. 

O presente capítulo é encerrado com a observação de que o Estado Social ainda não foi 

implementado no Brasil em sua integralidade, ao contrário, pode-se dizer que este está em crise, 

                                                 
32ALMEIDA, Marcelo Pereira de. A influência do neoliberalismo no movimento de reformas processuais 

direcionadas a otimização de processos repetitivos. 2015. Disponível em: 

http://portal.estacio.br/media/2485/revistas-juris-poiesis-14.pdf. Acesso em: 2 mar. 2019. 
33SAUSEN, Danton. Reflexões sobre a justiça atual: a insuficiência/ausência dos critérios de justiça almejados e 

os instrumentos de estandardização e bloqueio de acesso à justiça. Revista de Processo, São Paulo: RT, v. 35, n. 

179, p.336-359, jan. 2010. 
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porém com sua importância assegurada para a construção da solidariedade e da igualdade 

social.34 

 

2.3 A busca pela celeridade processual 

 

Após a promulgação da Constituição de 1988, foi necessário adequar à legislação 

pretérita a fim de que houvesse compatibilização por conta de hierarquia normativa, evitando, 

portanto, a não recepção, com a consequente revogação das normas anteriores incompatíveis 

com a Constituição. 

A própria Constituição introduziu institutos como o habeas data, o mandado de injunção 

(que pode ser considerado a raiz da curva ativista do Poder Judiciário) e o mandado de 

segurança coletivo, destinados à tutela das liberdades, assegurando uma extensa lista de direitos 

processuais como o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal, o duplo grau de 

jurisdição, dentre outros. 

Percebe-se uma tendência socializante do processo, não dissociada da crescente 

conflituosidade social. Razões políticas, sociais e ideológicas culminaram com a edição de leis 

especiais, tais como o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), o Código de 

Defesa do Consumidor (Lei nº 8.78/90), Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais (Lei nº 

9.099/95), Lei da Arbitragem (Lei nº 9.307/96). 

Também o Código de Processo Civil de 1973 passou por inúmeras alterações 

legislativas, a fim de melhor se adequar a Constituição de 1988 ao Estado Social, nesta 

imiscuído. Barbosa Moreira, no livro "Os novos rumos do processo civil brasileiro", de 1994, 

descreve a evolução do processo civil: "pouco a pouco, foi-se tomando consciência mais clara 

da ligação entre problemas processuais e as mil condicionantes políticas, sociais, econômicas, 

do contexto histórico em que a atividade judicial é convocada a exercer-se".35 

Assim, com o discurso democrático e socializante, mas também para garantir interesses 

de mercado, sobretudo internacional, inúmeras leis reformaram o Código de Processo Civil de 

1973, sendo a maioria destas de iniciativa do Poder Executivo. As referidas normas pretendiam 

dar maior funcionalidade, efetividade e celeridade ao processo. 

                                                 
34ESTEVES, João Luiz Martins. Cidadania e judicialização dos conflitos sociais. Disponível em: 

http://www.uel.br/portal/index.php?pagina=404&urlProcurada=www.uel.br/cesa/direito/doc/estado/. Acesso em 

30 maio 2019. 
35MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de direito processual (sexta série). Saraiva: São Paulo, 1997. 
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Pode-se dizer que a reformas buscaram a eficiência quantitativa no sistema processual, 

na tentativa de se alcançar um processo mais rápido e barato, focado na produtividade, sem, no 

entanto, ter a devida preocupação com o contexto público e garantista que deveria revestir o 

sistema de tutela dos direitos em um Estado Democrático.36 

Em 1994, ocorreu a primeira reforma significativa do Código, com a sistematização da 

tutela antecipada e da tutela específica das obrigações de fazer e não fazer, bem como o novo 

regime do recurso de agravo, entre outras modificações. 

Entre 2001 e 2002, com as leis nº 10.352/2001, 10.358/2001 e 10.444/2002, houve a 

segunda grande reforma do Código de Processo Civil, com destaque para medidas que visavam 

limitar os casos de reexame necessário, permitir a fungibilidade entre as providências 

antecipatórias e as medidas cautelares incidentais, reforçar a execução provisória, permitir ao 

relator a conversão de agravo de instrumento em retido e limitar os casos de cabimento de 

embargos infringentes.  

Destaca-se ainda a Lei nº 8.038/90, que regulamentou os procedimentos no STF e STJ, 

Lei nº 9.139/95 que trouxe a negativa de seguimento de recurso por decisão monocrática, 

alterando o art. 557 CPC/73, Lei nº 9756/98, que ampliou os poderes do Relator na condução 

dos recursos, Lei nº 11. 276/06 e Lei nº 11.277/06, sobre o julgamento liminar de 

improcedência; Lei nº 11. 417/06 que dispôs sobre o procedimento para edição, cancelamento 

e revisão da súmula vinculante, todas de iniciativa do Poder Executivo. 

As mudanças refletem a necessidade de dar efetividade à prestação jurisdicional, 

buscando uma resposta jurisdicional mais rápida, tendo como base o princípio constitucional 

do acesso à justiça, (CF, art. 5º, XXXV). 

A macrorreforma do Poder Judiciário tem como marco inicial a Emenda Constitucional 

45/2004, também seguida de discurso reformista socializante, para alcançar a celeridade 

processual, a previsibilidade dos provimentos a atender a política judiciária de produtividade. 

Nesta, foi incluída a razoável duração do processo, a federalização das violações aos direitos 

humanos, a súmula vinculante, a repercussão geral da questão constitucional como pressuposto 

para a admissibilidade do recurso extraordinário e os Conselhos Nacionais da Magistratura e 

do Ministério Público, bem como os julgamentos sumários. 

                                                 
36ALMEIDA, Marcelo Pereira de. Op. Cit. 
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A expectativa trazida pela referida Emenda Constitucional seria de buscar a celeridade, 

alterando e introduzindo legislação, com o objetivo de estimular a eficácia quantitativa das 

decisões através da celeridade processual.37 

Em 2009, os Chefes dos Três Poderes assinaram o II Pacto Republicano, tendo como 

objetivo o viabilizar melhor acesso à justiça, especialmente dos mais necessitados, o 

aprimoramento da prestação jurisdicional e o aperfeiçoamento e fortalecimento das instituições 

do Estado.  

A prodigalidade legislativa acima destacada impressiona, não somente em relação ao 

número de dispositivos alterados, mas também em virtude do fato de alguns institutos terem 

sido modificados diversas vezes. 

As referidas reformas, revestidas (ao menos aparentemente) de ótimas intenções 

buscaram a eficiência quantitativa no processo, com a redução dos procedimentos e dos custos, 

sem se atentar para a qualidade das decisões, que somente são alcançadas com a devida 

fundamentação das decisões judiciais e o emprego de técnicas judiciais adequadas, corretas e 

justas, equânimes e democráticas para a solução dos conflitos. 

No entanto, buscar a celeridade somente para atender a metas e estatísticas não traz a 

garantia de um processo justo, já que uma decisão rápida demais corre o risco de não ser tomada 

sob premissas justas.38 

Por outra volta, uma decisão judicial que tenha passado por todas as fases processuais 

com calma e perfeição, por mais justa e correta que seja, muitas vezes pode ser ineficaz, se 

chega tarde ou se é entregue ao jurisdicionado quando não mais o interessa. A entrega da 

jurisdição, em tempo oportuno, dá credibilidade ao Poder Judiciário.39 

Ressalta-se também que as referidas reformas macroestruturais foram fruto de processos 

legislativos muito breves, sem a devida maturação ou debate, sem se escutar a opinião da 

sociedade civil organizada. 

Reformas macroestruturais exigem mais do que o processo legislativo formal, qual seja, 

a elaboração do projeto de lei, sua aprovação na comissão de constituição e justiça, votação nas 

duas casas e a sanção presidencial. 

                                                 
37SPENGLER, Fabiana Marion. O tempo do processo e o tempo da mediação. Revista Eletrônica de Direito 

Processual – REDP. v. 8., jul/dez. 2011. 
38Conforme bem observado por Humberto Dalla Bernardina de Pinho:Em outras palavras, tudo tem que ser rápido, 

muito rápido. O problema é que não se sabe muito bem o motivo da correria, e, não raras vezes, certos atos acabam 

tendo que ser refeitos, eis que declarados nulos (quer por falta de fundamentação, que por inobservância de forma 

prescrita em lei) pela instância superior (que, paradoxalmente, é a mesma que cobrava dos juízes que lhe são 

subordinados a tal pressa!” PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Manual de direito processual civil 

contemporâneo. São Paulo: Saraiva Educação, 2018 p. 99. 
39SPENGLER, Fabiana Marion. O tempo do processo e o tempo da mediação. Op. Cit. 
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Recomenda-se que antes da elaboração de projeto de lei que envolva uma reforma 

macroestrutural, deve ser feito um diagnóstico prévio e pesquisa sobre os institutos processuais 

com a agregação de diversos valores. Seria necessária a constituição de uma comissão de 

juristas para a elaboração de propostas. Após, é necessário tempo suficiente para discussão e 

apresentação de anteprojeto, com a realização de audiências públicas, congressos e a 

participação de não somente juristas, mas do cidadão e da sociedade civil organizada. 

Somente após toda a etapa prévia acima descrita, deveria ser elaborado o projeto de lei, 

observando-se as regras de processo legislativo formal. Com a sanção presidencial, indica-se 

um período de vacância essencial para a atualização dos operadores do direito a fim de que os 

mesmos apliquem as reformas. Com a atualização destes, pode-se esperar a reforma no 

judiciário e de suas rotinas. Para monitorar as reformas, sua aplicação e efetividade indica-se, 

por fim, formação de comissão de monitoramento das mesmas.4041 

No entanto, tanto a reforma macroestrutural do Código de Processo Civil de 1973, após 

a Constituição de 1988, muitas, frutos da Emenda Constitucional nº 45, as etapas prévias à 

elaboração do processo legislativo, bem como as providências que deveriam ser tomadas após 

a sanção do projeto em lei, acima descritas, foram negligenciadas. 

No que toca as etapas prévias, as mesmas também foram negligenciadas no projeto de 

lei que deu origem ao Código de Processo Civil de 2015, sendo ainda cedo para dizer se as 

providências recomendadas após a entrada da lei em vigor estão sendo regularmente tomadas.  

Pode-se dizer que inúmeras normas foram editadas para trazer eficiência na tramitação 

dos feitos e evitar a morosidade dos processos judiciais. No entanto, as reformas processuais 

não se preocuparam efetivamente com a satisfação do jurisdicionado, cada vez mais afastado 

do resultado do processo. 

A reforma do judiciário prometia um processo mais rápido e barato. Uma das 

consequências mais nefastas da celeridade processual é o risco concreto e eminente de decisões 

incompletas ou incorretas, já que uma solução justa exige tempo e co-participação das partes e 

do juiz no processo. 

Como observado por Luís Correia de Mendonça, Juiz Desembargador do Tribunal da 

Relação de Coimbra, em Portugal, nem sempre a lentidão ou a rapidez no processo está 

associada à boa ou má economia nacional “a Itália tem hoje um processo lentíssimo, talvez o 

                                                 
40ALMEIDA, Marcelo Pereira de. Op. Cit. 
41ALMEIDA, Marcelo Pereira de. A influência do neoliberalismo no movimento de reformas processuais 

direcionadas a otimização de processos repetitivos. 2015. Disponível em: 

http://portal.estacio.br/media/2485/revistas-juris-poiesis-14.pdf. Acesso em: 2 mar. 2019. 
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mais lento do mundo, mas isso não a impede de se encontrar entre os países mais ricos do 

mundo; pelo contrário (...) a Albânia tem um processo rapidíssimo (...), mas isso não a impede 

de se encontrar entre os países mais pobres do mundo." 42 

A qualidade da decisão judicial está associada à boa fundamentação das decisões 

judiciais, além da adoção de técnicas processuais adequadas, corretas e justas para a solução de 

conflitos em tempo razoável. 

 

2.4 Uma breve comparação das exposições de motivos do Código de Processo Civil de 

1939, 1973 e 2015 

 

Uma breve comparação entre as exposições de motivos dos três códigos de processo 

civil que já tivemos no Brasil é interessante para o presente trabalho. A exposição de motivos 

acompanha a lei, antecedendo esta, explicando a proposta e as razões para a edição de uma nova 

norma. Ali, podem ser encontradas as razões para a nova codificação, expectativas dos 

elaboradores dos códigos quando da criação da nova legislação, suas propostas de mudança, 

trazendo esperanças e a crença de um processo melhor. 

Em relação à exposição de motivos do primeiro código, conforme já narrado, com a 

ditadura do Estado Novo (com a política centralizadora do governo do Presidente Getúlio 

Vargas) e a Carta outorgada de 1937 (escrita por Francisco Campos), ocorreu uma ampla 

reforma jurídica no Brasil, culminando a elaboração do Código de Processo Civil e Comercial 

de 1939, (que também teve em Francisco Campos, um dos seus principais idealizadores e 

defensores, apesar de não ter sido escrita por este). A ampla reforma estava inserida em um 

projeto de modernização do Direito. 

O Código de 1939 está contextualizado na mentalidade de que é possível mudar o 

mundo através de leis e grandes reformas administrativas.43 

De 1937 a 1940, o debate jurídico sobre a nova legislação era recorrente não só no meio 

jurídico, mas também na imprensa nacional. Eram depositadas, nas novas, leis desejos, 

esperanças e crenças em um Poder Judiciário mais célere, justo e eficiente. 

Desta forma, as notícias sobre o novo Código de Processo Civil eram constantes nos 

jornais publicados no final do ano de 1937 e a comissão de juristas, formada por Edgard Costa, 

Álvaro Berford, Goulart de Oliveira, Álvaro Mendes Pimentel, Múcio Constantino e Pedro 

                                                 
42MENDONÇA, Luís Correa de. Op. Cit. 
43SIQUEIRA, Gustavo S.. “Justiça Rápida E Barata Para Todo O Brasil”, Um “Código Para Acabar Com As 

Chicanas Do Direito”: O Código De Processo Civil De 1939 E Alguns Discursos Sobre O Judiciário". Op. Cit. 



33 

 

Baptista Martins projetavam a esperança de uma mudança radical no judiciário brasileiro, com 

desejos e esperanças de um Poder Judiciário para célere, justo e eficiente. 

Curioso notar que o interesse da população na mudança da legislação na época não 

difere do interesse da população pelas novas leis das esperanças nela depositadas atualmente: a 

busca por uma justiça mais rápida, com restrição ao número de recursos, simplificação do 

processo com economia de tempo. 

Para alcançar a celeridade, o novo código impôs a criação de multas e penalidades para 

funcionários da Justiça e Advogados que perturbassem o andamento do processo. Estas seriam 

o instrumento certeiro para acabar com atrasos, malícias processuais e entraves para os 

julgamentos. 

A exposição de exposição de motivos do Código de 1939, redigida por Francisco 

Campos, ajuda a entender os princípios básicos da legislação, que apostava na superação de um 

passado arcaico para uma caminhada para o progresso, com a constante intervenção do Estado. 

Francisco Campos justifica a reforma processual aliando-a a um projeto de Estado autoritário e 

a uma visão publicista do processo. 

Segundo esta, a nova ordem política reclamava por um processo mais popular e 

eficiente, para uma real distribuição da justiça, orientado pelos princípios da oralidade e da 

concentração. 

A concepção do processo como instrumento de luta entre particulares seria substituída 

para a visão processo como instrumento de investigação da verdade, com grande destaque para 

a figura do juiz, verdadeiro representante da autoridade do Estado na administração da justiça.44 

Assim, verdade processual não estaria mais a cargo das partes, mas confiado em certa 

medida ao juiz, que deveria zelar pela observância formal das regras processuais e também 

intervir no processo para investigar e descobrir a verdade. Este poderia, inclusive, determinar, 

de ofício, e após o despacho saneador, novas investigações, diligências e esclarecimentos para 

obter o mais próximo da verdade real. 

                                                 
44Consta na exposição de motivos do CPC/1939: “Prevaleceu-se o Código, nesse ponto, dos benefícios que trouxe 

ao moderno direito processual a chamada concepção publicística do processo. Foi o mérito dessa doutrina, a 

propósito da qual deve ser lembrado o nome de Giuseppe Chiovenda, o ter destacado com nitidez a finalidade do 

processo, que é a atuação da vontade da lei num caso determinado. Tal concepção nos dá, a um tempo, não só o 

caráter público do direito processual, como a verdadeira perspectiva sob que devemos considerar a cena judiciária 

em que avulta a figura do julgador. O juiz é o Estado administrando a justiça; não é um registro passivo e mecânico 

de fatos, em relação aos quais não o anima nenhum interesse de natureza vital. Não lhe pode ser indiferente o 

interesse da justiça. Este é o interesse da comunidade, do povo, do Estado, e é no juiz que um tal interesse se 

representa e personifica.” BRASIL. Decreto-Lei nº 1.608, de 18 de setembro de 1939. Código de Processo Civil. 

Exposição de Motivos. Diário Oficial de 13 de outubro de 1939. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1608-18-setembro-1939-411638-norma-

pe.html. Acesso em: 2 dez. 2017. 
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Outro aspecto importante diz respeito ao tempo do processo. O pedido de prorrogação 

dos prazos processuais somente era concedido se houvesse o consentimento da parte contrária, 

após apreciação do juiz, a quem cabia a direção do processo, devendo zelar não somente pela 

observância formal das regras processuais, mas também intervir no feito para que este atingisse, 

pelos meios adequados, o objetivo da investigação dos fatos e a descoberta da verdade. 

Em toda exposição de motivos do Código de 1939, não há uma única menção ou 

incentivo à conciliação. Ao Estado, caberia a administração da justiça, não se cogitando em 

métodos alternativos ou adequados de resolução de conflitos fora ou paralelo ao Poder 

Judiciário. 

O novo código procuraria restituir, ao público, a confiança na Justiça e restaurar um dos 

valores primordiais da ordem jurídica, que é a segurança nas relações sociais reguladas pela lei. 

O dever do juiz era o de investigar a verdade e as audiências seriam meios de prova para 

a busca da verdade. O juiz deveria ver as partes e colher o depoimento destas e das testemunhas 

e perceber a atmosfera que envolve as mesmas no ato de depor, usando seu critério pessoal para 

medir o valor das provas e graduar seu peso, conferindo a cada uma seu coeficiente específico 

na formação de sua convicção, destacando assim o princípio da identidade física do juiz, pois, 

visando investigar a verdade. Somente o juiz que colheu a prova estaria apto ao julgamento da 

causa. 

Percebe-se a cultura da sentença, do litígio impregnado na legislação, sendo esta, a 

forma primordial de administração da justiça. 

As inúmeras alterações no Código de 1939 fizeram com que este ficasse como um 

mosaico, absolutamente remendado, justificando assim a necessidade de uma nova codificação. 

A exposição de motivos do CPC de 1973, redigida por Alfredo Buzaid, então Ministro da 

Justiça e um dos principais elaboradores do anteprojeto, inicia com a questão: “reforma ou novo 

código?” 

Para Buzaid esta dúvida demandou reflexão dos juristas, pois a reforma não 

representaria uma interrupção legislativa. 

A decisão por fazer um novo Código pareceu mais acertada, ante a necessidade de rever 

a legislação em linhas fundamentais, mais de acordo com as "conquistas modernas" e as 

"experiências dos povos cultos", usando como paradigmas os Códigos da Áustria, Alemanha e 

Portugal. 

A opção pela formulação de nova legislação, no entanto, conforme consta da exposição 

de motivos, não representou a substituição de todos os institutos do Código anterior, mas uma 

reformulação das disposições para facilitar o manuseio, com a simplificação estrutural, 
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racionalização dos procedimentos com a finalidade de tornar o processo civil um "instrumento 

acessível à administração da justiça." 45 

O Código prometia a racionalização do procedimento para simplificar o mesmo, a fim 

de que a prestação da sentença ocorresse com economia de tempo e despesas para os litigantes, 

evitando o retardamento na decisão das causas ou na execução dos direitos já reconhecidos em 

juízo. Assim, procurando alcançar um processo mais rápido e justo, estariam sendo tutelados 

os interesses das partes e a dignidade da justiça. 

Em relação ao princípio da oralidade, não houve grandes inovações, prosseguindo-se 

com o princípio da identidade física do juiz, a concentração das provas e a irrecorribilidade das 

decisões interlocutórias. Porém, foi justificada a mitigação de tal princípio, em atenção às 

condições próprias da realidade nacional (promoção do juiz para comarca distante). 

Segundo José da Silva Pacheco, não teria ocorrido progresso do CPC/1939 para o 

projeto do CPC/1973, sendo o procedimento ordinário citado por este como o maior empecilho 

comum aos dois ordenamentos, pois tal rito tenderia a predominar a ponto de postergar a 

solução dos litígios.46 

Também na exposição de motivos do CPC/1973 não há qualquer menção a conciliação 

e sua importância para a pacificação social, estando também presentes do litígio, ajustado 

através da sentença. 

O CPC de 2015 foi elaborado com o diferencial de ser a primeira codificação processual 

civil feita em período democrático, constando, logo no primeiro parágrafo, a necessidade de 

harmonizar as normas processuais com as garantias constitucionais de um Estado Democrático 

de Direito. 

A exposição de motivos do código foi redigida não por um autor, mas pela comissão de 

juristas que o elaborou: Luiz Fux, (então Ministro do Superior Tribunal de Justiça), Teresa 

Arruda Alvim, Adroaldo Fabrício, Benedito Pereira Filho, Bruno Dantas, Elpídio Nunes, 

Humberto Theodoro Júnior, Jansen Almeida, José Miguel Medina, José Roberto Bedaque, 

Marcus Vinícius Coelho e Paulo Cezar Carneiro. 

Traz como objetivo principal, da nova lei, fazer do processo meio eficiente, isto é, 

verdadeiro instrumento para viabilizar a realização concreta e efetiva do direito 

                                                 
45BUZAID, 1973, apud PACHECO, José da Silva. Op. Cit. 
46PACHECO, José da Silva. Op. Cit. 
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material.47Promete fazer um processo mais célere, mais justo, mais rente às necessidades sociais 

e menos complexo, com simplificação do sistema. 

Conforme já narrado, a Constituição de 1988 foi verdadeiro divisor de águas na 

sociedade, o que foi refletido na necessidade de mudanças e adequação não só da legislação 

processual, mas em toda legislação nacional. O Estado democrático e garantista precisaria 

buscar meios para a efetivação dos direitos. 

Constatou-se que, a partir dos anos 1990, foram necessárias sucessivas reformas 

processuais introduzindo modificações no CPC de 1973 para adaptar as normas processuais às 

mudanças na sociedade e ao funcionamento das instituições. A edição de inúmeras leis que 

alteraram o código de 1973, no entanto, causaram enfraquecimento na coesão entres as normas 

processuais, comprometendo sua forma sistemática. 

Percebe-se que o argumento da falta de coesão das normas após diversas alterações por 

leis ordinárias também foi usado expressamente por Alfredo Buzaid para justificar a elaboração 

de um novo código em 1973.48
 

A mesma traria "desorganização" do processo, gerando questões evitáveis, 

comprometendo a celeridade. 

Na exposição de motivos consta que a natureza fundamental do processo é ser um 

método de resolução de conflitos, meio para realizar os valores constitucionais. A coerência 

substancial é objetivo fundamental. 

Tal como nas legislações anteriores, foram criados institutos inspirados no direito 

estrangeiro, já que "a época em que vivemos é de interpretação das civilizações".49 Os trabalhos 

da comissão elaboradora do Código se orientaram por cinco objetivos: “1) estabelecer expressa 

e implicitamente verdadeira sintonia fina com a Constituição Federal; 2) criar condições para 

                                                 
47Assim consta da exposição de motivos do Novo Código de Processo Civil: "Sendo ineficiente o sistema 

processual, todo o ordenamento jurídico passa a carecer de real efetividade. De fato, as normas de direito material 

se transformam em pura ilusão, sem a garantia de sua correlata realização, no mundo empírico, por meio do 

processo". BRASIL. Código de Processo Civil e normas correlatas. 7. ed. Brasília: Senado Federal, Coordenação 

de Edições técnicas, 2015. Disponível em: 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/512422/001041135.pdf. Acesso em: 25 jun. 2019. 
48Segundo exposição de motivos do CPC/1973: “Mas pouco a pouco nos convencemos de que era mais difícil 

corrigir o Código velho do que escrever um novo. A emenda ao Código atual requeria um concerto de opiniões, 

precisamente nos pontos em que a fidelidade aos princípios não tolera transigências. E quando a dissensão é 

insuperável, a tendência é de resolvê-la mediante concessões, que não raro sacrificam a verdade científica a meras 

razões de oportunidade. O grande mal das reformas parciais é o de transformar o Código em mosaico, com 

coloridos diversos que traduzem as mais variadas direções.” BRASIL. Exposição de motivos do Código de 

Processo Civil. Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Brasília-DF, 2 de agosto de 1972. 1972. Disponível em: 

http://www.rafaelcasellipereira.com.br/files/historia/exposicao-de-motivos-codigo-de-processo-civil-1973.pdf. 

Acesso em: 25 jun. 2019. 
49Id. Ibid. 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/512422/001041135.pdf
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que o juiz possa proferir decisão de forma mais rente à realidade fática subjacente à causa; 3) 

simplificar, resolvendo problemas e reduzindo a complexidade de subsistemas, como, por 

exemplo, o recursal; 4) dar todo o rendimento possível a cada processo em si mesmo 

considerado; e, 5) finalmente, sendo talvez este último objetivo parcialmente alcançado pela 

realização daqueles mencionados antes, imprimir maior grau de organicidade ao sistema, 

dando-lhe, assim, mais coesão.” 50 

Ao trabalhar o segundo princípio, ou seja, de criar condições para que o juiz possa 

proferir decisão de forma mais rente à realidade fática subjacente à causa, é pela primeira vez 

na história do processo civil inserida na exposição de motivos a importância da conciliação e 

da mediação para a pacificação social. 

O processo então seria incluído no contexto social para produzir resultados. É aduzido 

que, na reforma processual que inspirou o processo civil alemão, a tendência é criar condições 

para a transação.51
 

Observa-se que ao citar o modelo alemão aponta-se a orientação de trazer a tentativa de 

conciliação como uma das condições da ação, algo antecedente a esta, como requisito de 

admissibilidade da ação, tal qual hoje ocorre na Argentina. 

No entanto, a inclinação observada em alguns países estrangeiros de ser, a tentativa de 

transação, uma das condições da ação, não foi adotada no modelo nacional, muito 

provavelmente em razão da regra Constitucional da inafastabilidade do Poder Judiciário. 

A solução encontrada pelas partes e não imposta pelo juiz teria a possibilidade de 

traduzir uma satisfação mais efetiva para as partes do que a decisão imposta pelo juiz. 

É então explicado, de forma concisa, o novo modelo do rito ordinário. Conforme já 

apontado, o rito ordinário, tal como previsto nos códigos anteriores, foi imputado, pela doutrina, 

como um dos maiores empecilhos comuns aos dois ordenamentos, vez que postergava a solução 

dos litígios. 

Também como, quando da edição do CPC de 1973, é esclarecido que a nova legislação 

não pretende “deitar abaixo as instituições do Código vigente, substituindo-as por outras, 

                                                 
50Id. Ibid. 
51Com efeito, explica Barbosa Moreira que “já anteriormente, por força de uma lei de 1999, os órgãos legislativos 

dos ‘Lander’ tinham sido autorizados, sob determinadas circunstâncias, a exigirem, como requisito de 

admissibilidade da ação, que se realizasse prévia tentativa de conciliação extrajudicial. Doravante, nos termos do 

art. 278, deve o tribunal, em princípio, levar a efeito a tentativa, ordenando o comparecimento pessoal de ambas 

as partes. O órgão judicial discutirá com elas a situação, poderá formular-lhes perguntas e fazer-lhes observações. 

Os litigantes serão ouvidos pessoalmente e terá cada qual a oportunidade de expor sua versão do litígio.” 

MOREIRA, José Carlos Barbosa. Breve notícia sobre a reforma do processo civil alemão. 2004. Disponível em: 

http://www.idclb.com.br/revistas/23/revista23%20(7).pdf. Acesso em: 26 jun. 2019. 

http://www.idclb.com.br/revistas/23/revista23%20(7).pdf
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inteiramente novas”, não se devendo fazer "taboa rasa" das conquistas alcançadas, devendo ser 

aproveitado o que havia de bom no sistema anterior.52
 

Em comum às três exposições de motivos, pode ser observado que a cada Código 

renasce a esperança de um processo melhor, mais célere e efetivo. Somente vivenciando a nova 

legislação para apurar o que deu certo e o que ficou apenas na expectativa, resposta esta que 

somente o tempo dirá. 

 

2.5 O advento do Novo Código de Processo Civil - A expectativa na nova legislação e 

questões que já nasceram polêmicas 

 

Em 2009, foi formada uma Comissão de Juristas, para elaborar o anteprojeto para o 

Novo Código de Processo Civil. A proposta foi submetida a 8 (oito) audiências públicas, com 

mais de 1.000 sugestões. Após, foram consultados os Ministros dos Tribunais Superiores e, 

somente depois, iniciado o processo legislativo. O projeto foi apresentado ao presidente do 

Senado em 2010. 

A despeito do Código 2015 ter tramitado por quatro anos, pode-se dizer que não houve, 

na elaboração da nova legislação, o cumprimento das etapas prévias à elaboração do 

anteprojeto, em especial a elaboração de diagnóstico prévio com os problemas e crises do 

Código anterior. A Comissão de juristas que elaborou o projeto de lei não explicou os objetivos 

estruturantes da proposta, embora nas audiências públicas fosse recorrente o argumento de que 

a nova legislação buscaria a celeridade e a eficiência. Com isto, o projeto de lei foi enviado ao 

Senado em 8 de junho de 2010, sem o esperado debate público de seu conteúdo.53 

Após inúmeras reformas, pontuais e também macroestruturais, a fim de adequar as leis 

ordinárias ao novo paradigma constitucional, aproveitando um momento de boa oportunidade 

política, em 16 de março de 2015, após 4 anos de tramitação legislativa, foi promulgado o novo 

Código de Processo Civil, o primeiro publicado em regime democrático, que veio com a grande 

expectativa de viabilizar um processo mais eficiente, justo, célere e conciliador. 

                                                 
52E assim concluem: “O Novo CPC é fruto de reflexões da Comissão que o elaborou, que culminaram em escolhas 

racionais de caminhos considerados adequados, à luz dos cinco critérios acima referidos, à obtenção de uma 

sentença que resolva o conflito, com respeito aos direitos fundamentais e no menor tempo possível, realizando o 

interesse público da atuação da lei material.” BRASIL. Exposição de motivos do Código de Processo Civil. Op. 

Cit. 
53ALMEIDA, Marcelo Pereira de. Op. Cit. 
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O texto aprovado buscou o balanceamento entre as boas idéias já existentes e a 

necessidade de mudança, sempre com o objetivo de assegurar maior celeridade na prestação 

jurisdicional.54 

Com a nova legislação processual civil, está sendo defendida a idéia de ser preciso 

construir, a partir de agora, o sistema do processo civil brasileiro. Ou seja, a partir da nova 

legislação, pretendeu-se não apenas modificar, mas construir algo novo, uma nova perspectiva 

processual, um novo olhar para o processo como meio de resolver os conflitos. 

A mudança legislativa trouxe grande expectativa na comunidade jurídica e na sociedade, 

no sentido de se viabilizar um processo mais justo, célere e conciliador. 

Trabalhou-se para elaborar uma lei que privilegiasse a simplicidade da linguagem e da 

ação processual, para alcançar a celeridade do processo e a efetividade do resultado, além do 

estímulo à inovação e à modernização de procedimentos. O Código foi estruturado com uma 

nova compreensão do processo civil, além da preocupação em sintonizar as regras legais com 

os princípios constitucionais. 

Como primeiro Código de Processo Civil publicado em regime democrático, a Lei nº 

13.105/2015 veio com a missão de construir, a partir dele, um novo sistema do processo civil. 

É certo que a cada mudança da lei processual, nasce a esperança de um processo mais 

eficaz e justo. A exposição de motivos do Código Processual Civil de 1939 também invocava 

a missão da nova lei em viabilizar melhor acesso à justiça para todos. Consta nesta que "as 

delongas processuais, o mau ajustamento da máquina de distribuição da justiça e o exagerado 

formalismo do processo representam incalculável prejuízo de tempo para todos quantos, 

particulares ou serventuários, participam do funcionamento da justiça." 55 

Assim também ocorreu com o Código de Processo Civil de 1973, onde, conforme 

também a exposição de motivos, a reforma total na legislação racionalizaria o sistema, 

tornando-a útil para a administração da justiça. A nova lei tinha como objetivo conferir aos 

órgãos jurisdicionais os meios de que necessitassem para que a prestação da justiça se efetuasse 

com a presteza indispensável à eficaz atuação do Direito.  

Logo na Parte Geral, Capítulo I do novo Código de Processo Civil de 2015, Arts. 1º a 

12, são trazidos princípios e regras de Direito Processual Fundamental. Alguns artigos 

                                                 
54PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Manual de direito processual civil contemporâneo. São Paulo: Saraiva 

Educação, 2019, p. 77. 
55BRASIL. Decreto-Lei nº 1.608, de 18 de setembro de 1939. Código de Processo Civil. Exposição de Motivos. 

Op. Cit. 
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reproduzem enunciados normativos constitucionais56·. Outros que não têm previsão expressa 

na Constituição, embora encontrem nela seu fundamento. 

A doutrina destaca que os princípios processuais elencados no Código não podem ser 

considerados exaustivos. Estes, no entanto, revelam-se como novidade trazida pela nova 

legislação, vez que não eram tipificados no Código de 1973. 

Assim, o novo código de processo civil traz como princípios, em rol não exaustivo, a 

inércia da jurisdição, a inafastabilidade da atuação jurisdicional, a celeridade, a boa-fé 

processual, a cooperação, a igualdade no processo, a hermenêutica processual civil, o 

contraditório, a publicidade e da motivação, dentre outros. 

Quanto ao princípio da cooperação, pontue-se que este é duramente criticado e 

considerado inconstitucional por alguns doutrinadores, como pelo Prof. Lênio Streck.57Este 

defende que não se pode exigir das partes, nem de seus patronos, que cooperem no processo, 

vez que pretendem, ao final, lograr êxito em duas pretensões. Aduz que a cooperação 

relativizaria o direito à ampla defesa. No processo, há verdadeiro embate e, assim, as partes e 

seus patronos podem e devem dispor de todos os meios legais para atingirem um fim parcial, 

não sendo papel destes cooperar para que o juiz encontre a verdadeira justiça. 

A legislação entrou em vigor com inúmeros artigos polêmicos e controvertidos. 

Somente com o tempo, aliado a um correto monitoramento da reforma, poderá ser averiguado 

como estas questões serão resolvidas para que, em médio prazo, possa a lei passar pelas 

adequações, inclusive de constitucionalidade ainda não declaradas. 

Algumas questões serão levantadas a seguir e irão ilustrar o alegado. Já contrariando as 

normas fundamentais do processo civil, o novo código traz o art. 33258, que autoriza, sem o 

prévio contraditório, o julgamento improcedente o pedido. Tal artigo tem nítida relação com o 

                                                 
56DIDIER JÚNIOR, Fredie. Novo Código de Processo Civil. Salvador: Jus Podvm, 2015. 
57STRECK, Lenio Luiz et. al. A cooperação processual do novo CPC é incompatível com a Constituição. 2014. 

Disponível em: https://www.conjur.com.br/2014-dez-23/cooperacao-processual-cpc-incompativel-constituicao. 

Acesso em 11 nov. 2018. 
58Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará 

liminarmente improcedente o pedido que contrariar: 

I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; 

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de 

recursos repetitivos; 

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; 

IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. 

§ 1º O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de 

decadência ou de prescrição. 

§ 2º Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 241. 

§ 3º Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 (cinco) dias. 

§ 4º Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo, com a citação do réu, e, se não houver 

retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. 
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tema da valorização dos precedentes e já é considerado inconstitucional por Nelson Nery Junior 

e Rosa Maria de Andrade Nery, por afrontar o contraditório prévio e a vedação de decisões 

surpresa. 

O legislador, no caso, não oportunizou ao autor se manifestar previamente aos fatores 

que ensejariam a improcedência liminar, o que destoa das demais inclinações do novo código. 

Em uma interpretação sistemática, entende-se que deve ser considerado imprescindível o 

contraditório prévio com o autor nos casos de improcedência liminar do pedido.59 

Em relação ao sistema de precedentes, o novo Código (Art.926 a 928) 60 encampou a 

racionalização decisória como meio eficaz de combate a litigância excessiva. Um sistema de 

precedentes bem estruturado pode ser meio eficaz de racionalização das demandas61, vez que a 

dispersão da jurisprudência compromete a credibilidade e desacredita o Poder Judiciário. 

A fim de evitar o engessamento da jurisprudência e a utilização equivocada dos 

precedentes, o dever de motivação do Magistrado, nas decisões, conta com regramento 

específico (art. 486), que visa romper com decisões conforme a consciência do Magistrado, a 

partir de julgamentos subjetivos ou ainda com as "pseudomotivações", que ocorrem de forma 

recorrente em virtude do excesso da litigiosidade traduzida pelo excesso de processos a serem 

julgados e das metas impostas pelo CNJ aos Magistrados. 

E por fim, destaca-se o ponto nodal, tema da presente dissertação, qual seja, alteração 

do procedimento ordinário, já tão criticado em relação aos códigos anteriores. Sistemas 

processuais modernos dimensionam o procedimento cognitivo em estruturas bifásicas, onde na 

primeira ocorre a preparação para os debates e na segunda fase a discussão endoprocessual. 

No CPC de 2015 o legislador optou por um modelo bifásico, onde a audiência de 

conciliação/mediação não preparatória ocorre no início do processo (art. 334)62.  

Um ponto a ser observado é que a audiência no início do processo pode gerar poucos 

frutos, tendo em vista a falta de maturidade processual quando ocorre a mesma. 

                                                 
59SANTOS, Silva Silva. Improcedência liminar no Novo Código de Processo Civil: contraditório prévio para o 

autor? Revista de Processo, v. 249, nov. 2015. Disponível em: 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/

bibli_boletim/bibli_bol_2006/RPro_n.249.09.PDF. Acesso em 11 nov. 2018. 
60Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. 

§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão 

enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante. 

§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que 

motivaram sua criação. 
61CAMBI, Eduardo; HELLMAN, Renê Francisco. Precedentes e dever de motivação das decisões judiciais no 

novo Código de Processo Civil. Revista de Processo: RePro, v. 40, n. 241, p. 413-438, mar. 2015. 
62Art. 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. 
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Ainda não se sabe qual será o alcance da lei, posto que o código  ainda é uma obra em 

construção.Não se sabe se este estará de acordo com as práticas judiciárias. Se, desta vez, os 

interesses do jurisdicionado estarão à frente das de interesses econômicos ou políticos dos 

grandes grupos de poder. 

Para tanto, recomenda-se o monitoramento da reforma por uma Comissão Institucional 

a fim de avaliar o impacto das modificações e realizar as modificações adequadas e ainda aferir 

a funcionalidade do sistema. 

Conclui-se o capítulo observando que a mudança do processo civil acompanhou, de 

certa forma a mudança da sociedade, notadamente do Estado Liberal para o Estado Social. 

No entanto, não somente fatores sociais foram responsáveis pela mudança na legislação 

(seja na derrocada dos regimes ditatoriais, seja na adequação da legislação ordinária a 

Constituição democrática) mas também fatores políticos e econômicos, nacionais e 

estrangeiros. 

A Constituição de 1988 é considerada como um divisor de águas e como grande 

propulsor do processo de adequação da legislação ordinária aos paradigmas da Lei Maior. 

Dando uma nova roupagem ao acesso à justiça, a Magna-Carta inovou, em muitos pontos, e 

criou uma agenda de direitos (sem, no entanto, especificar a fonte de recursos para tanto). O 

Estado assume, com a Constituição, a responsabilidade de resolver os problemas sociais. 

O processo para a efetivação de direitos é percebido tão importante quanto o direito 

instrumental, posto que não adianta o Estado estabelecer direitos sem que haja meios para a 

efetivação dos mesmos. 

A fim de ampliar o acesso à justiça, mas também para propiciar a abertura do Brasil ao 

mercado internacional, foi necessário alterar o processo e a forma de administração e resolução 

de demandas. 

A busca pela segurança jurídica, por um processo mais rápido, descomplicado e 

eficiente sempre foi um norte para as reformas legislativas. Sob o argumento de que se esperava 

do Judiciário celeridade, foram elaboradas leis que muitas vezes calaram debates necessários e 

que muitas vezes colocavam um fim padronizado e prematuro nos processos. 

Após a Constituição de 1988, a princípio, as mudanças na lei processual foram pontuais. 

Porém, com passar do tempo as alterações legislativas se intensificaram, ao ponto do mesmo 

tema ser modificado diversas vezes, em pouco espaço de tempo, pelo legislador ordinário. 

Novamente, o Código começou a ficar como um mosaico de normas com cores desconexas e 

diferentes, cenário este já visto no passado. 
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Com um cenário político e jurídico favorável, ressalvando o ingresso do Luiz Fux, em 

março de 2011, para ocupar o cargo de Ministro no Supremo Tribunal Federal63(vaga existente 

em decorrência da aposentadoria do então Ministro Eros Grau), o antigo código não se manteve 

e foi em 2015 substituído por uma nova legislação. 

A nova lei busca dar eficiência à prestação da tutela jurisdicional. No entanto, a 

eficiência quantitativa, preocupada com números, cumprimentos de metas e estatísticas pode 

pecar, se não ficar atenta para a qualidade da decisão judicial, que somente é alcançada com o 

devido contraditório e com a fundamentação verdadeira e não padronizada das decisões 

judiciais, além do emprego de técnicas judiciais adequadas e democráticas. 

Pode-se dizer que no Brasil existe ainda hoje (apesar do artigo 489 do novo CPC) déficit 

hermenêutico nas decisões. 

A interpretação das normas jurídicas aplicáveis a um caso concreto, se feita com 

instrumentos seguros e predeterminados, assegura a objetividade, neutralidade e cientificidade 

da decisão. Com a fundamentação das decisões, é possível controlar o Juiz e como conseqüência 

o Poder Judiciário no Estado Social. 

Por outra volta, técnicas processuais advindas de reformas da legislação somente 

representarão eficiência no sistema jurídico se representem de fato a sociedade e se vierem 

acompanhadas de políticas públicas de acesso à justiça. Somente a alteração legislativa poderá 

não trazer a melhora  almejada. 

A reforma da lei deve também vir acompanhada de uma ampla reforma no sistema de 

aplicação da lei, com a participação não somente do Judiciário, mas também de advogados, 

Defensores Públicos, Promotores de Justiça, Serventuários, Conciliadores, Mediadores dentre 

outros, tema que será abordado mais detalhadamente no curso da presente dissertação. 

Portanto, somente o tempo com o monitoramento da nova lei, poderá demonstrar se esta 

foi apta da conferir celeridade e eficiência qualitativa à prestação jurisdicional, seja através do 

acordo, seja através de uma boa de fundamentada sentença. O tempo, senhor de todas as 

reformas, poderá trazer a resposta. 

 

2.6 Mecanismos adequados de solução de conflitos - como chegamos onde estamos? 

 

                                                 
63Luiz Fuxpresidiu a comissão de juristas que elaborou o anteprojeto do novo Código de Processo Civil Brasileiro, 

concluído em 8 de junho de 2010. Uma de suas maiores preocupações foi a morosidade da Justiça e a limitação 

do número de recursos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_Processo_Civil_Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Morosidade_da_justi%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Recurso_(direito)
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As primeiras notícias da conciliação no ordenamento brasileiro datam das Ordenações 

Filipinas, promulgadas em 1603, que, conforme disposto na presente dissertação, foram de 

grande importância para o direito brasileiro, vez que vigoraram antes, mas também depois da 

Independência do Brasil de Portugal.64 

Com a proclamação da Independência do Brasil em 7 de setembro de 1822, foi 

promulgada a Constituição Imperial de 1824. Nesta65, e no Decreto nº 737/1850, foi 

estabelecida uma etapa de conciliação preliminar a propositura da demanda, de competência 

dos juízes de paz.66 

No entanto, a exigência da audiência prévia de conciliação pré-processual foi extinta em 

1899, já na República, por meio do Decreto n. 359, tendo em vista que o instituto foi 

considerado inútil. Muitos Estados, no entanto, mantiveram a conciliação, geralmente confiada 

a Justiça de Paz, porém com caráter meramente facultativo. 

Na segunda metade do século XIX, a conciliação foi esquecida, não tendo sido prevista 

pelo Código de Processo Civil de 1939. Apesar do destaque dado pela legislação ao princípio 

da oralidade, não há um artigo sequer no código a respeito da conciliação. A audiência tinha 

papel importante, mas como meio de prova a fim de que o magistrado pudesse formar sua 

convicção. 

Só em 1974 (com um novo Código de Processo Civil),a conciliação voltou ao 

ordenamento jurídico brasileiro, podendo ser citado como um motivos para tanto a sobrecarga 

dos tribunais, a complexidade da estrutura da Justiça Comum, o baixo acesso do povo à Justiça, 

as despesas altas com os processos, a busca por decisões mais bem aceitas, como alternativa de 

pacificação social e por fim, sempre ele, na busca por uma solução mais rápida para os litígios. 

No Código de Processo Civil de 1973, a audiência de conciliação era prevista no art. 

331, (alterado pela Lei nº8.952/94 e Lei nº10.444/2002) e também no art. 277 que versava sobre 

o extinto rito sumário.67A conciliação, novamente, ganhou força com a Lei nº 7.244/1984 

(antigo Juizado Especial de Pequenas Causas), que, em seu art. 2º, estabelecia que se deveria 

buscar, sempre que possível, a conciliação. 

                                                 
64SALGUEIRO, Ângela dos Anjos Aguar et al. Ordenações Filipinas online. 1998. Disponível em 

http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/ordenacoes.htm. Acesso em: 26 jun. 2019 
65Como pode ser aferido da leitura do Art. 161, "Do Poder Judicial: sem fazer constar, que se tem intentado o meio 

da reconciliação, não se começará processo algum". 
66O art. 23, do Decreto nº 737/1850 trazia norma no sentido de que não se deveria admitir causa comercial proposta 

perante o juízo contencioso, como regra, sem que fosse tentada a conciliação. 
67 O art. 277 do CPC/1973 assim previa: "O juiz designará a audiência de conciliação a ser realizada no prazo de 

trinta dias, citando-se o réu com a antecedência mínima de dez dias e sob advertência prevista no § 2º deste artigo, 

determinando o comparecimento das partes. Sendo ré a Fazenda Pública, os prazos contar-se-ão em dobro; § 1ºA 

conciliação será reduzida a termo e homologada por sentença, podendo o juiz ser auxiliado por conciliador.” 

http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/ordenacoes.htm
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Posteriormente, a Constituição previu, no artigo 98, inciso I, a criação dos Juizados 

Especiais, que teriam competência para conciliar causas de menor complexidade. 

Além dos Juizados Especiais,outras leis passaram a prever a conciliação, tais como a 

Lei de Arbitragem – Lei nº 9.307/96; a lei dos Juizados Especiais Federais – Lei nº10.259/2001, 

dentre outras. 

Imperioso ressaltar que nesta caminhada, que foi na Justiça do Trabalho onde o 

instrumento da transação mais se fortaleceu e tem sido levado realmente a sério na prática, já 

que a conciliação sempre foi objetivo precípuo do processo do trabalho. A conciliação é um 

dos princípios mais importantes deste ramo do direito.  

Em 2000, na Justiça do Trabalho, a Lei nº 9.958 instituiu as comissões de conciliação, 

com o objetivo da tentativa de conciliação prévia ser a ser obrigatória em qualquer demanda 

trabalhista, inserindo-se o art. 625-D na CLT. O referido dispositivo, no entanto, foi suspenso 

cautelarmente pelo STF, no que se refere ao caráter obrigatório da medida, por considerá-lo 

incompatível com a Constituição. 

Em 1994, com a edição da Lei nº 8.952, alterou-se o CPC/73 para incluir a conciliação 

entre os deveres do juiz e inseri-la como uma das finalidades da audiência preliminar. 

Vale também destacar a Semana da Conciliação, estimulada pelo Conselho Nacional de 

Justiça e realizada anualmente, em todos os tribunais brasileiros. Os resultados são publicados 

no site do CNJ, o qual mantém estatísticas de acordos realizados68. 

Com o passar do tempo a transação ganhou importância e papel de destaque na 

legislação. O Código de Processo Civil de 2015 prevê e regula o instituto da conciliação em 

diversos dispositivos. Os mais relevantes são os art. 139, V, 165, §2°, 334, 359 e 487, III, que 

serão melhor explorados ao longo desta obra. 

Em relação à mediação, o esforço do legislador em positivá-la é mais recente, 

diferentemente de outros países como Portugal, Argentina69, Canadá e Estados Unidos, por 

exemplo.  

                                                 
68CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Semana nacional da conciliação. Disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/conciliacao-e-mediacao-portal-da-conciliacao/semana-nacional-de-

conciliacao. Acesso em: 26 jun. 2019. 
69

Conforme palestra com o tema "Mediação Transnacional no Mercosul: uma análise do contexto – 

Brasil/Argentina”, ministrada pelo juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, Antônio Veloso 

Peleja Júnior, no dia 29 de maio de 2015, durante o Encontro Internacional de Magistrados, Professores e 

Estudantes da Unasul, foi dito que no modelo argentino a conciliação não é facultativa, mas sim obrigatória. 

Quando o cidadão ingressa com uma petição inicial ele é obrigado a apresentar uma certidão de que antes de 

judicializar buscou a conciliação. Caso contrário, a pessoa é encaminhada para tentar uma solução pacífica, 

evitando o litígio. Nenhum processo entra no Fórum sem antes tentar a mediação. Das 24 províncias argentinas, 

22 já possuem legislação obrigando buscar a conciliação e a mediação antes de ingressar com um processo na 

http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/conciliacao-e-mediacao-portal-da-conciliacao/semana-nacional-de-conciliacao
http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/conciliacao-e-mediacao-portal-da-conciliacao/semana-nacional-de-conciliacao
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Conforme Humberto Dalla, a mediação tem se desenvolvido com êxito em diversos 

países, como Estados Unidos, Inglaterra, Itália e Espanha, especialmente após o advento da 

Diretiva nº 52/2008 emitida pelo Conselho da União Européia, que fez com que seus Estados 

membros se empenhassem na implementação do instituto.70 

A partir dos anos 90 do século passado, sobretudo por influência da legislação argentina, 

editada em 1995, começou a haver interesse no Brasil pelo instituto da mediação. A primeira 

tentativa foi o Projeto de Lei nº 4.827/98, proposto pela Deputada Zulaiê Cobra, que trazia uma 

regulamentação concisa, estabelecendo a definição de mediação e elencando algumas 

disposições a respeito. Contudo, o Projeto de Lei acabou arquivado após oito anos de tramitação 

acidentada. 

A conciliação e a mediação foram objeto do II Pacto Republicano, assinado pelos três 

Poderes da Federação em 2009, em que, dentre os compromissos assumidos, constava o de “(...) 

fortalecer a mediação e a conciliação, estimulando a resolução de conflitos por meios 

autocompositivos, voltados à maior pacificação social e menor judicialização (...)”.71 

Com base nessa realidade, com um maior amadurecimento dos debates sobre a matéria, 

em 2010 o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº125/2010, que trata da Política 

Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder 

Judiciário, implementando, de forma definitiva, o denominado sistema multiportas. 

O art. 1º da Resolução institui a Política Judiciária Nacional de tratamento dos conflitos 

de interesses, a fim de garantir o direito à solução dos conflitos por meios adequados, 

explicitando, ainda, que é dever do Poder Judiciário, além da solução adjudicada mediante 

sentença, oferecer outras formas para resolver controvérsias, especialmente os chamados meios 

consensuais, como a mediação e a conciliação, bem como prestar atendimento e orientação ao 

cidadão.72 

A resolução 125/2010 foi seguida da  Lei n° 13.140/15, conhecida como a Lei de 

Mediação, sendo esta verdadeiro marco legal da mediação no ordenamento brasileiro. 

                                                 
Justiça. E os resultados disso? Redução de 30% do estoque processual. O modelo adotado na Argentina já é uma 

realidade consolidada em países europeus e nos Estados Unidos - PELEJA JÚNIOR, Antônio Veloso (palestra). 

Mediação Transnacional no Mercosul: uma análise do contexto – Brasil/Argentina. 2015. 

 
70PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. O Histórico da Lei de Mediação Brasileira: do Projeto de Lei 94 à Lei 

n° 13.140/2015. Revista de Arbitragem e Mediação, Ano 12, nº 46, Jul./Set. de 2015. 
71STF. II Pacto Republicano de Estado é assinado nesta segunda-feira (13) pelos chefes dos três Poderes. 2009. 

Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=106058. Acesso em: 26 jun. 

2019. 
72SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento de conflitos. Ijuí: 

Unijuí, 2010. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=106058
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O Novo Código de Processo Civil, pouco anterior à Lei nº 13.140/15, reconhece o 

instituto da mediação, trazendo, assim, um novo reforço à regulamentação do assunto, o que 

incentiva e traz segurança jurídica aos que aplicam ou se utilizam dessa técnica de solução de 

conflitos. 

O Código prevê a atividade de mediação dentro da estrutura do Poder Judiciário, o que 

não exclui a mediação prévia ou mesmo a possibilidade de utilização de outros meios de solução 

de conflitos (art. 175). São estabelecidos 7 (sete) princípios informativos da conciliação e da 

mediação, quais sejam: independência, imparcialidade, autonomia da vontade, 

confidencialidade, oralidade, informalidade e decisão informada (art. 166). 

Conforme previsão legal, a mediação deve ser conduzida por um mediador profissional. 

A função de mediar não deve, como regra, ser acumulada por outros profissionais, como juízes, 

promotores e defensores públicos. Os últimos, no entanto, podem e até devem participar da 

audiência de mediação.  

O art. 165, §§ 2° e 3°, o CPC/ 2015 distingue as figuras do conciliador e do mediador 

por dois critérios objetivos: pela postura do terceiro e pelo tipo de conflito. O Código não exige 

a inscrição na OAB, mas apenas a capacitação mínima em entidade credenciada, sendo que, na 

hipótese de o mediador judicial cadastrado ser advogado, ficará impedido de exercer a 

advocacia nos juízos em que desempenhem suas funções (art. 167, §§ 1º e 5º). 

Todos os dados relevantes da atuação dos mediadores deverão ser registrados, como 

informações sobre a desempenho do profissional, indicando, por exemplo, o número de causas 

em que participou, o sucesso ou o insucesso da atividade e a matéria sobre a qual versou o 

conflito. Esses dados serão publicados periodicamente e sistematizados para fins de estatística 

(art. 167, §§ 3º e 4º). 

Quanto à remuneração dos mediadores e conciliadores, prevista no art. 169 do CPC/ 

2015, foi editada a Resolução 271 do CNJ, que traz a tabela de honorários a serem pagos pelos 

serviços prestados por estes.73 

Percebe-se que o CPC se preocupa em regulamentar a mediação judicial. O Código não 

veda a mediação prévia ou a extrajudicial, apenas opta por não a regular, deixando claro que os 

interessados podem fazer uso dessa modalidade, recorrendo aos profissionais liberais 

disponíveis no mercado. 

                                                 
73Na prática, na mediação judicial, conforme observado na pesquisa de campo realizada no Foro Regional de 

Madureira, conciliadores e mediadores não são remunerados pelos serviços prestados, atuando como voluntários. 
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E assim, após o traçado histórico, passa-se ao da conciliação e da mediação relacionando 

os mesmos com o acesso à justiça e a cultura da judicialização, conforme será abordado no 

capítulo seguinte.  
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3 O FENÔMENO DA JUDICIALIZAÇÃO E O ACESSO A JUSTIÇA 

 

Após 20 anos de autoritarismo (o último período de ditadura no Brasil ocorreu de 1964 

a 1987), com regimes de exceção que impediam o avanço da democracia e todas as instituições, 

com a democratização, a Assembléia Constitucional foi instaurada, com a promulgação de uma 

verdadeira Constituição democrática em 1988. Com o advento desta, as portas do judiciário 

foram abertas, universalizando o acesso à Justiça à população.74 A justiça passou a ser acessada 

de forma mais fácil, de certa forma barata, muitas vezes gratuita. 

A promulgação da Constituição de 1988 pode assim ser considerada como um marco 

para a implementação de regras democráticas e de inclusão social da maioria da população, 

dando a esta mecanismos para tornar o acesso à justiça verdadeiramente efetivo. Nesta existe a 

previsão expressa, no art. 5º, inciso XXXV de que a lei não pode excluir do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça de lesão de direitos. Nesta, também, há a previsão de garantir acesso à justiça 

gratuita aos necessitados, direito este também considerado fundamental, conforme art.5º, inciso 

LXXIV da CF/88. 

A viabilização do acesso à justiça necessita de soluções práticas e a primeira destas, 

segundo Mauro Cappelletti e Bryant Garth, seria ultrapassar a barreira da pobreza e da falta de 

informação. 

Assim, a chamada primeira onda de acesso à justiça traz a necessidade de promover a 

assistência judiciária para os pobres, indicando a necessidade de a criação do sistema judicare, 

sistema através do qual a assistência judiciária é estabelecida como um direito para todas as 

pessoas, o modelo de assistência com advogados nomeados pelos cofres públicos e ainda 

modelos combinados. Com isto (acordo com Mauro Cappelletti e Bryant Garth) se buscaria 

ultrapassar os obstáculos de acesso à justiça pela a pobreza e a falta de informação.75
 

E aqui será aberto um parêntese para falar da Defensoria Pública e seu papel ativo no 

acesso à justiça. O Estado assumiu (até então de maneira ainda majoritária) o monopólio da 

Justiça, tendo, portanto, a obrigação de garantir às pessoas acesso ao Poder Judiciário. Para 

                                                 
74Conforme Mauro Cappelletti e Bryant Garth o acesso à justiça deve ser encarado como o requisito fundamental, 

o mais básico dos direitos humanos de um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não 

apenas proclamar os direitos de todos. CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Op. Cit., p.12. 
75Segundo estes autores, “Os primeiros esforços para incrementar o acesso à justiça nos países ocidentais 

concentram-se, muito adequadamente em proporcionar serviços jurídicos para os podres. Na maior parte das 

modernas sociedades, o auxílio de um advogado é essencial, senão indispensável para decifrar leis cada vez mais 

complexas e procedimentos misteriosos, necessários para ajuizar uma causa. Os métodos para proporcionar a 

assistência judiciária àqueles que não a podem custear são, por isso mesmo, vitais.” Id. Ibid., p.31-2. 
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tanto, existe a previsão constitucional da Defensoria Pública como Instituição e instrumento do 

direito de acesso à justiça, a assistência jurídica integral. 

A assistência jurídica integral deve compreender o acompanhamento jurídico judicial e 

extrajudicial, não somente às pessoas carentes de recursos, mas também às pessoas que sejam, 

de alguma maneira, vulneráveis.76
 

O aparelhamento da Defensoria Pública,em todo território nacional, pode ser apontado 

como responsável pelo grande movimento de acesso à justiça da população mais carente, que 

representa a grande maioria da população nacional.77 

O Poder Judiciário, por seu turno, foi crescendo cada dia mais para absorver a enorme 

quantidade de demandas, aumentando em tamanho, estrutura e aparelhamento. 

Hoje, como resultado, tem-se a massificação de processos em tramitação, grande desafio 

a ser enfrentado, especialmente em virtude da demora na solução de conflitos. 

A judicialização não é fenômeno somente nacional, mas mundial, sendo 

consubstanciada pelo endereçamento ao Poder Judiciário de questões políticas, sociais e morais, 

não resolvidas pela sociedade e pelo Poder Legislativo e Executivo. Engloba as expressões 

"judicialização da vida" e "judicialização da política".Inúmeras são as causas para a 

judicialização, podendo ser apontadas o princípio da inafastabilidade, consagrado na 

Constituição no art. 5º, XXXV, os direitos sociais com garantia constitucional e a aquisição de 

novos direitos resultou no aumento da litigiosidade.78
 

A Constituição analítica do Brasil, com extenso rol de direitos, muito festejada quando 

de sua promulgação e nos primeiros anos de vigência pela sua ampla proteção, passou a receber 

                                                 
76Conforme Cleber Francisco Alves e Pedro Gonzáles, o "necessitado" deve ser compreendido como aquele que 

por sua condição de vulnerabilidade não tem acesso aos recursos necessários para a defesa de seus direitos. Nesse 

sentido, a situação de vulnerabilidade pode ter como causa não somente razões de ordem econômica, mas também 

outras de origem social, cultural, étnica, de gênero, idade, deficiência, estado físico e mental, privação da liberdade 

etc. Ademais, comumente as causas de vulnerabilidade se somarão, ampliando ainda mais as barreiras de acesso à 

justiça e aos direitos. Por sua vez, a "insuficiência de recursos" pode ser referir não só aos de natureza financeira, 

mas também a recursos jurídicos -como é o caso do réu sem advogado em âmbito criminal e a curadoria especial 

em âmbito cível - ou organizacionais - a exemplo de diversos grupos que pretendem a defesa de direitos coletivos.” 

ALVES, Cleber Francisco, Gonzáles Pedro. Defensoria Pública no Século XXI: Novos horizontes e desafios. 1. 

ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p.17. 
77O caráter de Instituição essencial a função jurisdicional do Estado foi conferida á Defensoria Pública nos arts. 

5º, inciso LXXIV c/c 134 da CF/88. Nesta, fica estabelecida a necessidade de que todos os entes da federação 

concretizem suas respectivas Defensorias Públicas, com a obrigação destas prestarem serviço público eficiente e 

capilarizado. 
78Segundo Barroso: “(...) a redemocratização promovida pela Constituição de 1988, que fortaleceu o Poder 

Judiciário, expandiu a atuação do MP e da Defensoria Pública; a constitucionalização abrangente, tendência global 

e não somente na América Latina; e o amplo sistema brasileiro de controle de constitucionalidade, combinando 

aspectos dos sistemas americano e europeu, possibilitando os controles incidental ou difuso e o controle 

concentrado e franqueamento de legitimação a várias pessoas para a propositura das ações diretas.” BARROSO, 

Luís Roberto. O novo direito constitucional brasileiro. Contribuições para a construção teórica e prática da 

jurisdição constitucional no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 166. 
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críticas na mesma proporção em que subia o número de ações, essas amparadas justamente, 

pelas garantias nela constantes. 

Contextualizando historicamente o ocorrido, a Constituição de 1988 veio, após 20 anos, 

de período ditatorial, no qual a sociedade não podia se expressar, com desigualdades intensas. 

Assim, a Lei Maior visava justamente resguardar o maior número de direitos possíveis. 

A positivação de direitos tem um efeito relevante, didático, de fomentar a cultura de 

respeito aos princípios norteadores de uma sociedade mais igualitária. 

O quadro que se instalou com a da chegada de uma Constituição analítica, com amplo 

rol de direitos, em uma sociedade repleta de desigualdades e composta de relações complexas 

próprias da contemporaneidade foi o aumento das ações judiciais. 

Assim, o grande volume de processos pode ser explicado pelo aumento das garantias 

constitucionais, pela cultura da judicialização, resultante da conduta do próprio Estado de 

abarcar para si a atribuição da obrigação de solução de todo e qualquer conflito, e, por fim, pela 

reiterada inobservância de direitos, considerando uma lógica restrita.79
 

Apesar de todas as dificuldades resultantes, há um aspecto salutar no aumento do 

número de demandas, posto que se encontra assegurada a garantia fundamental de acesso à 

justiça, ainda que seja pelo direito de propor uma ação, reflexo da democratização. 

Mas algumas outras reflexões podem ser feitas. Nesse sentido, reflete-se sobre a 

inequívoca e crescente incapacidade das partes de autocomposição, tornando o Judiciário o 

destino primário de todo e qualquer conflito, como abordado por Ricardo Goretti: “(...) como 

superego de uma sociedade órfã do seu poder de tutela, e a consequente perda de autonomia de 

                                                 
79A questão é colocada de forma mais abrangente por Cittadino: “Esse processo de ampliação da ação judicial 

pode ser analisado à luz das mais diversas perspectivas: o fenômeno da normatização de direitos, especialmente 

em face de sua natureza coletiva e difusa; as transições pós-autoritárias e a edição de constituições democráticas 

– seja em países europeus ou latino-americanos – e a consequente preocupação com o reforço das instituições de 

garantia do estado de direito, dentre elas a magistratura e o Ministério Público; as diversas investigações voltadas 

para a elucidação dos casos de corrupção a envolver a classe política, fenômeno já descrito como ‘criminalização 

da responsabilidade política’; as discussões sobre a instituição de algum tipo de poder judicial internacional ou 

transacional, a exemplo do tribunal penal internacional; e, finalmente, a emergência de discursos acadêmicos e 

doutrinários, vinculados à cultura jurídica, que defendem uma relação de compromisso entre Poder Judiciário e 

soberania popular. Se considerarmos qualquer uma dessas chaves interpretativa, podemos compreender porque a 

expansão do poder judicial é vista como um reforço da lógica democrática. Com efeito, seja nos países centrais, 

seja nos países periféricos, na origem da expansão do poder dos tribunais, percebe-se uma mobilização política da 

sociedade. Não é por outra razão que esse vínculo entre democracia e ativismo judicial vem sendo designado como 

‘judicialização da política’.” CITTADINO, Giselse. Poder Judiciário, ativismo judiciário e democracia. Revista 

Alceu, v.5, n.9, p.105-13, jul./dez. 2004. Disponível em http://revistaalceu.com.puc-

rio.br/media/alceu_n9_cittadino.pdf. Acesso em: 26 jun. 2019. 
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indivíduos que se socorrem de uma intervenção judicial sem prévio esgotamento das 

possibilidades de administração autônoma de um conflito (...)”.80 

O direito de ingressar com uma ação judicial, apesar de parecer uma garantia de acesso 

à justiça, representa uma falsa idéia de cidadania, vez que representa o agigantamento do 

Estado, pelo Poder Judiciário, em detrimento da autocomposição do litígio.81 

Assim, com a justiça barata, quando não gratuita, acessível para todos ( impulsionada 

pela competente atuação da Defensoria Púbica), somado ao  papel de destaque do Poder 

Judiciário na sociedade brasileira atual (que pode ser pautado pela eficiência e alta técnica dos 

Magistrados), porque as partes iriam optar por métodos alternativos de resolução de conflitos? 

Por que  conciliar ou mediar previamente,  ainda mais quando a proposta de transação pode ser 

feita dentro das portas do Tribunal? 

Uma das questões que se coloca é justamente a impossibilidade de se propor no Brasil, 

como na Argentina,em alguns países europeus, Estados Unidos, Canadá ser a tentativa de 

autocomposição pré-processual obrigatória, como uma das condições na ação. 

Na Argentina, existe mediação obrigatória na Justiça Federal da Província de Buenos 

Aires, desde 1996. A atualmente, 22 das 24 províncias argentinas já possuem legislação sobre 

mediação,obrigando a parte a buscar a conciliação e a mediação antes de ingressar com o 

processo na justiça, o que levou a redução de 30% das ações judiciais. Ou seja, quando um 

cidadão ingressa com uma petição inicial na Argentina ele é obrigado a apresentar certidão 

comprovando que, antes de judicializar, buscou a solução consensual do litígio.82 

Na Colômbia, existe legislação sobre conciliação obrigatória em determinadas causas 

desde 1991. Note-se que nos Estados Unidos e no Canadá, a mediação vem sendo implementada 

com sucesso há alguns anos e também vem sendo desenvolvida, ainda que a passos lentos, nos 

países europeus.83 

                                                 
80SANTOS, Ricardo Goretti. Políticas públicas de efetivação da mediação pelo Poder Judiciário e o direito 

fundamental de acesso à justiça no Brasil. 2017. 410 f. Tese (Doutorado em Direitos e Garantias Fundamentais). 

Faculdade de Direito de Vitória, 2017. 
81A opção da sociedade, pela judicialização, em vez de qualquer outra forma de composição, representa confiança 

da população no Poder Judiciário. Segundo o Relatório Índice de Confiança da Justiça (ICJ), da Fundação Getúlio 

Vargas – SP, do primeiro semestre de 2016: “Dentre os entrevistados, 92% afirmaram que buscariam o Judiciário 

para solucionar um problema decorrente das relações de consumo. Tal ocorrência é menor para os demais tipos de 

conflitos, mas, ainda assim, mais de 80% dos entrevistados disseram que, na hipótese de passarem por um dos 

conflitos listados, procurariam o Judiciário para resolver o problema.” FGV-SP. Relatório ICJBrasil – 1º 

Semestre/2016. 2016. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/17204. Acesso em: 26 

jun. 2019. 
82PELEJA JÚNIOR, Antônio Veloso (palestra). Op. Cit. 
83SOUZA, Luciane Moessa de. Mediação: breve análise da proposta brasileira e das experiências Argentina e 

colombiana na normatização deste método de solução de conflitos. 2006. Disponível em: http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_%20leitura&artigo_id=1426. Acesso em: 26 jun. 2019. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/17204
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_%20leitura&artigo_id=1426
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_%20leitura&artigo_id=1426
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No entanto, no Brasil, regra em tal sentido seria prontamente declarada inconstitucional, 

em virtude do previsto artigo Constituição no art. 5º, XXXV da CF/88. Qualquer lei que venha 

a restringir ou vedar o acesso ao Poder Judiciário seria declarada inconstitucional84, tal qual 

ocorreu na justiça do trabalho. 85 

É inegável que o acesso à justiça é garantia fundamental do cidadão, essencial dentro 

do Estado Democrático de Direito e dele parte integrante, o que não justifica a sobrecarga da 

Justiça (com alto custo para a sociedade) com toda e qualquer demanda, que poderia ser 

resolvidas por uma acordo pré-processual ou em poucos minutos, na sala de audiência. 

Importante destacar, que não se pretende “discriminar” ou “desqualificar” a importância 

de demandas. O que se quer demonstrar é a valorização do acesso à justiça, que deve ser 

utilizado de forma consciente, após outras tentativas de resolução/composição, e não como 

primeiro e único meio de solução de conflitos. 

Mancuso faz considerações a esse respeito, no sentido de que essa procura imediata da 

solução adjudicada muitas vezes envolve conflitos “fora do ponto de maturação”, resultando 

em maior distanciamento e desentendimento entre as partes.86
 

A grande e indiscriminada procura do Judiciário acarreta resultado oposto ao que se 

espera dele, que é a entrega da prestação jurisdicional em tempo razoável e com qualidade. 

Destaca ainda Mancuso, que o direito constitucional do acesso à justiça, tão bem 

trabalhado por Mauro Cappelletti e Bryant Garth, como resultado do Projeto Florença, tomou 

                                                 
84CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito constitucional. 11. ed., rev. e atual. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, 

p.460. 
85 Para tanto, ver a decisão do STF, onde o plenário confirmou que a conciliação prévia não é obrigatória para 

ajuizar ação trabalhista. STF. Plenário confirma que conciliação prévia não é obrigatória para ajuizar ação 

trabalhista. 2018. Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=385353. 

Acesso em: 7 jul. 2019. 
86“Não é de hoje, nem constitui fenômeno exclusivo de nossa experiência judiciária, o registro de uma tendência 

a supervalorizar a solução adjudicada estatal, em detrimento de outros modos ‘não oficiais’ de resolução de 

conflitos, como se aquela primeira fosse o ponto ótimo, o modus judicandi por excelência, e estes últimos 

devessem ficar relegados a um plano secundário, uma sorte de ‘vagão de segunda classe’ no comboio da 

distribuição da justiça. Ada Pellegrini Grinover observara, logo após a Lei 7.244/1984, que criara os primeiros 

Juizados Especiais (então ditos de Pequenas Causas): ‘Do conjunto de Estudos sobre a conciliação, pode-se 

concluir que, durante um longo período, os métodos informais de solução de conflitos foram considerados como 

próprios das sociedades primitivas e tribais, ao passo que o processo jurisdicional representou insuperável 

conquista da civilização.’ [...] a resolução suasória dos conflitos projeta ainda uma externalidade positiva, qual 

seja a de estimular a vera cidadania, que consiste na busca da solução da pendência entre os próprios interessados, 

ainda que com um auxílio externo, e, não, no vezo de entregar todo e qualquer conflito, iminente ou já instaurado, 

em mãos do Estado-Juiz, geralmente antes e fora do ponto de maturação. Essa cultura demandista representa um 

falacioso exercício de cidadania, na medida em que promove o afastamento entre as partes, acirra os ânimos, e 

estende o conflito a um ponto futuro indefinido, esgarçando o tecido social e sobrecarregando a justiça estatal de 

controvérsias que, antes e superiormente, poderiam e deveriam resolver-se em modo auto ou heterocompositivo”. 

MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Acesso à Justiça: condicionantes legítimas e ilegítimas. ver. atual. e ampl. 2. 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 63-5. 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.stf.jus.br%2Fportal%2Fcms%2FverNoticiaDetalhe.asp%3FidConteudo%3D385353&data=02%7C01%7C%7Cddd02b8b21ab4f2231d308d6fca3d23c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636974177865316802&sdata=XqXDAR4X4SUAYaaUXfXMwlhcr8F5gVuQEIDwlhyuy%2BQ%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.stf.jus.br%2Fportal%2Fcms%2FverNoticiaDetalhe.asp%3FidConteudo%3D385353&data=02%7C01%7C%7Cddd02b8b21ab4f2231d308d6fca3d23c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636974177865316802&sdata=XqXDAR4X4SUAYaaUXfXMwlhcr8F5gVuQEIDwlhyuy%2BQ%3D&reserved=0
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outras proporções e significados87. O fim visado de um acesso à justiça franco, geral e 

incondicionado para aqueles que não dispõem de meios para suportar os custos não pode ser 

confundindo com um acesso facilitado. 

Por outro lado, analisando a sempre crescente Judicialização, pode-se questionar: o que 

há é uma cultura demandista ou uma cultura de descumprimento de obrigações? 

Como resposta ao constante aumento de demandas, as ações mais adotadas têm sido a 

criação de novas leis e o aumento da estrutura Judiciária, que representa, em parte, o incentivo 

estatal de propagar a idéia que somente o Poder Judiciário é capaz de proporcionar a solução 

de conflitos. Essas medidas têm apenas atenuado, mas não solucionado o problema, porque elas 

não enfrentam as causas, focando em soluções imediatistas. 

O agigantamento do Judiciário parece não ter fim e acaba por fomentar novas demandas, 

dando azo ao efeito bola de neve, o que metaforicamente é comparado com o jargão judicial de 

"enxugar gelo". O estudo do problema merece atenção especial para a descoberta de 

possibilidades e soluções, tal como a lenta e gradual tentativa de desjudicilizar o acesso à 

justiça, tema que será tratado em capítulo específico. 

Certo é que o acesso à justiça não pode mais ser condicionado e confundido com o 

acesso ao Poder Judiciário. Necessária a adoção de medidas aptas a evitar demandas volúveis, 

com desestímulo da litigância o estímulo da na autocomposição dos conflitos. Os métodos de 

heterocomposição são mencionados como grandes auxiliares para diminuição do número de 

demandas. 

O alcance dessas medidas suplanta a mera solução do insatisfatório gigantismo do 

Judiciário. Mais que isso, a adoção pela sociedade de outros métodos de composição de seus 

conflitos representa mudança de cultura, um resgate da verdadeira cidadania, na qual as partes 

podem se empoderar, deixando de depositar nas mãos de outrem a solução de toda e qualquer 

demanda do cotidiano. 

O professor Kazuo Watanabe também enxerga a solução para a judicialização dessa 

forma, com o ataque às causas e não aos efeitos e diante de um conceito atualizado de acesso à 

justiça que vai além dos órgãos judicializados, com maior acesso à informação e orientação do 

pleno exercício da cidadania.88 

                                                 
87Id. Ibid., p.141. 
88WATANABE, Kazuo. Modalidade de Mediação. [s.d]. Disponível em: 

http://www.tjap.jus.br/portal/images/stories/documentos/Eventos/Texto---Modalidade-de-mediacao---Kazuo-

Watanabe.pdf. Acesso em: 26 jun. 2019. 
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A crescente judicialização da vida acaba por prejudicar, ao invés de viabilizar, o acesso 

à justiça, implicando em maiores gastos para o Estado, no aparelhamento do Poder Judiciário e 

nas Instituições a este relacionadas, tendo implicâncias com o tempo do processo e na entrega 

da prestação jurisdicional, que será abarcado no capítulo que  segue. 

 

3.1 O fenômeno da judicialização e o princípio da razoável duração do processo 

 

Neste capítulo, será abordada a relação da cultura da judicialização com a duração 

razoável do processo. A conciliação, a mediação, o tempo do processo e suas implicações com 

a mudança prevista na nova lei processual civil para o rito ordinário, mais especificamente o 

Art. 334 do novo CPC, que trouxe na Parte Geral, como Norma Fundamental do Processo Civil, 

a conciliação e a mediação. 

A manifestação do acesso à justiça está retratada no conceito de jurisdição, de ação e na 

sua abrangência. O Estado chamou para si o monopólio da função jurisdicional, retirando do 

indivíduo a possibilidade de exercê-la sozinho. O processo é o meio para a efetivação do direito 

material e não pode ser considerado como um fim em si mesmo, devendo servir a este. Assim, 

o processo deve ser adequado ao direito material e a Constituição, a fim de viabilizar a prestação 

jurisdicional.89 

O século XX no Brasil foi marcado por décadas de autoritarismo e regimes de exceção, 

o que impediu o avanço do Estado Democrático e as instituições a este ligadas. O último período 

de ditadura no país foi entre os anos de 1964 e 1985. Em 1987 foi instaurada a Assembléia 

Nacional Constituinte, com a promulgação de uma constituição democrática em 1988. 

Com esta, o Estado Liberal foi sucedido pelo Estado Social de Direito.90 Isto de fato, 

pois o estado social no Brasil é um projeto ainda não concretizado nacionalmente. Uma das 

marcas do Estado Social é a grande produção legislativa, fomentada pela expansão das 

atribuições estatais e a necessidade, por conta das metas vinculantes (previstas, no caso do 

Brasil, no artigo 3º da Constituição). O estado social, apesar de estar em crise, tem sua 

importância assegurada para a construção da solidariedade e da igualdade social.91 

                                                 
89CIANCI, Mirna. A razoável duração do processo: alcance e significado: uma leitura constitucional da efetividade 

no Direito Processual Civil. RePro, v. 38, n. 225, p.13-60, nov. 2013. Disponível em: 

http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/78862. Acesso em: 26 jun. 2019. 
90Ao menos de fato, pois o estado social no Brasil é um projeto ainda não concretizado nacionalmente. 
91SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento de conflitos. Op. 

Cit. 

http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/78862
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A Constituição Brasileira de 1988 estabeleceu em seu artigo 5º, XXXV, que a lei não 

poderia excluir do poder judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito92, que traz o já 

reconhecido direito de capital importância, tratado no capítulo anterior, o acesso à justiça e em 

uma interpretação extensiva, o direito a uma justiça adequada e tempestiva.93 

Sob este estigma, por longo tempo, vigorou em nosso ordenamento jurídico a 

universalização do acesso à justiça, já que, com o conceito abstrato do direito de ação o 

jurisdicionado em o direito (poder) de socorrer-se do Estado, ainda que sujeito a resultado 

adverso, levando, por conseqüência, o congestionamento da máquina judiciária, inviabilizando, 

de certa forma, a prestação jurisdicional. 

O referido dispositivo Constitucional é praticamente repetido no caput do Art. 3º do 

Novo Código de Processo Civil de 2015, com uma fundamental diferença, qual seja, a lei 

processual prevê a não exclusão da apreciação jurisdicional de lesão ou ameaça de lesão a 

direito. Também traz o princípio da duração razoável do processo, em seu artigo Art. 4º. A 

referida alteração será tratada com mais detalhes, adiante no presente trabalho. 

Já o inciso LXXVIII, acrescido pela Emenda Constitucional nº45/2004, traz a 

determinação constitucional da duração razoável do processo e ainda os meios que garantam a 

celeridade de tramitação. Também previsto expressamente no art. 4o do CPC, tal princípio já 

encontrava tímida correlação com o CPC de 1973, nos Art. 125, II, que trazia o dever do juiz 

de zelar pela rápida solução de litígios, regra esta, mantida no art. 139, II do Novo Código. 

A Constituição vigente no Brasil possui sua força normativa intrinsecamente 

relacionada como o movimento histórico que deu margem a sua promulgação. O país vinha de 

um longo período de ditadura e aspirava por um regime democrático que restaurasse os direitos 

e garantias há muito perdidos ao longo do período ditatorial.  

Conforme ensina Konrad Hesse, as questões constitucionais não são somente jurídicas, 

mas políticas e a Constituição de um país expressa as relações de poder nele dominantes, poder 

militar, poder social, poder econômico e poder intelectual. Assim, o documento "constituição" 

                                                 
92Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: (...)XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito. 
93“De fato, o direito ao acesso efetivo tem sido progressivamente reconhecido como sendo de importância capital 

entre os novos direitos individuais e sociais, uma vez que a titularidade de direitos é "destituída" de sentido, na 

ausência de mecanismos para sua efetiva reivindicação. O acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como o 

requisito fundamental - o mais básico dos direitos humanos - de um sistema jurídico moderno e igualitário que 

pretenda garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos.”CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso 

à Justiça. Op. Cit., p.12. 
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tem sua capacidade limitada pela constituição real e sua normatividade submete-se a realidade 

fática, altamente mutável94. 

No entanto, como compatibilizar o acesso à justiça,  a crise que se instaurou no Poder 

Judiciário devido ao enorme aumento no número de demandas (onde o processo civil surge 

com verdadeiro vilão da crise da morosidade)  e ainda  a previsão constitucional da duração 

razoável do processo, vez que a demora na prestação jurisdicional equivaleria à sua própria 

negação  e a de todos os demais princípios? 95 

Como parte da cultura nacional, com o apoio da própria Constituição e da lei ordinária, 

o Poder Judiciário é permanentemente chamado para resolver toda sorte de conflitos, até 

mesmos os mais simples e familiares. Faz parte da cultura brasileira terceirizar seus problemas, 

para que o Estado, personificado no Judiciário na figura do Juiz, os resolva. 

Na opção do constituinte por um Estado intervencionista, visando objetivar uma 

sociedade mais justa, esperava-se que o Executivo e o Legislativo cumprissem com os 

programas especificados na constituição, o que não aconteceu.  

Por falta de políticas públicas, a Constituição não está sendo cumprida e o Judiciário 

surge como instrumento para o resgate dos direitos não realizados. O problema é que não se 

pode esperar que o Judiciário seja uma solução mágica dos problemas sociais.96 A título de 

ilustração, cita-se recente reportagem do jornal O GLOBO, acerca de documentário que irá 

mostrar como a crise na saúde sobrecarrega a justiça, contando o drama de pessoas que precisam 

recorrer à Justiça, principalmente aos plantões judiciários, para internar parentes em hospitais. 

O documentário foi selecionado para o Festival Internacional Colaborativo Audiovisual.97 

O Poder Judiciário, então, é chamado para ocupar o vazio provocado pela falta de efetiva 

atuação do Estado Social e a jurisdição passa a ser um modo normal de governo, assumindo o 

juiz a função de guardião da democracia. 

Assim, as partes, até mesmo com poucos recursos financeiros, acessam o Poder 

Judiciário sob o argumento de estarem "acessando a justiça", sem saber dos altos custos 

financeiros para o Estado (que acabam recaindo não por quem acessa a justiça gratuitamente, 

mas por toda população que paga impostos), os custos emocionais, o desgaste e o stress 

                                                 
94HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição.Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2009, p.18-9. 
95CIANCI, Mirna. Op. Cit. 
96SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento de conflitos. Op. 

Cit. 
97O GLOBO. Luta por vagas em hospitais do Rio vira filme. O Globo, 2 de dezembro de 2017. Disponível em: 

https://oglobo.globo.com/rio/luta-por-vagas-em-hospitais-do-rio-vira-filme-22141344. Acesso em: 2 dez. 2017. 
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causados por um processo, a imprevisibilidade do desfecho, o tempo de duração até uma 

solução final etc.  

Muitas vezes, os interessados não conseguiram ou sequer tentaram resolver seu 

problema extrajudicialmente antes de ingressar com uma ação na justiça, pouco informados 

acerca dos métodos alternativos de resolução de conflitos disponíveis.98 

Com isto, hoje, o Brasil se depara com um judiciário congestionado. Para ilustrar o 

alegado, através de simples pesquisa no site "Consultor Jurídico" (CONJUR), tramitaram no 

Judiciário no ano de 2015, 102 milhões de processos, conforme relatório de "Justiça em 

Números 2016", divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça. A base de dados é relativa ao 

ano de 2015.99 

No levantamento anterior, o número era de 100 milhões de processos. As informações 

apresentadas consolidam o total, por grau de jurisdição, de 90 Cortes de Justiça: quatro 

Tribunais Superiores (STJ, TST, TSE e STM), 27 Tribunais de Justiça Estaduais, cinco 

Tribunais Regionais Federais, 24 Tribunais Regionais do Trabalho, 27 Tribunais Regionais 

Eleitorais e três Tribunais de Justiça Militar Estaduais, excluindo-se tão somente processos que 

estavam no Supremo Tribunal Federal.100 

Considerando a soma dos casos baixados e pendentes, o Poder Judiciário finalizou o ano 

de 2015 com um estoque de quase 74 milhões de ações. Mesmo tendo baixado 1,2 milhão de 

ações a mais do que o quantitativo ingressado, o estoque aumentou em 1,9 milhão de processos 

(3%) em relação ao ano anterior.101 O número excessivo de demandas é explicado por uma 

conjunção de fatores, um levando a outro, tal qual uma bola de neve.102 

A falta de informação do jurisdicionado acerca dos métodos alternativos de resolução 

de conflitos e, ainda, da baixa efetividade destes, traz como consequência a judicialização da 

vida em sociedade, fruto de uma equivocada, irrealista e utópica leitura do já citado Art. 5º, 

                                                 
98Humberto Dalla, ao falar sobre a duração razoável do processo expõe que o conteúdo do comando constitucional 

e legal deve ser harmonizado com o conceito de jurisdição, no intento da efetividade, ao concentrarem-se na busca 

de formas diferenciadas de tutela de direitos, seja por meios alternativos de solução de conflito, seja pela 

participação democrática do cidadão na persecução da solução do conflito submetido ao Judiciário, como formas 

de viabilizar o Estado Democrático de Direito e os novos conflitos da sociedade moderna.PINHO, Humberto Dalla 

Bernardina de. Manual de direito processual civil contemporâneo. Op. Cit., p.100. 
99CONJUR. Mais de 102 milhões de processos passaram pelo Judiciário em 2015. 2016. Disponível em: 

https://www.conjur.com.br/2016-out-17/102-milhoes-processos-passaram-judiciario-2015. Acesso em: 26 jun. 

2016. 
100BRASIL. CNJ. Justiça em números. 2016. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-

em-numeros. Acesso em: 22 nov. 2017. 
101Id. Ibid. 
102GRINOVER, Ada Pellegrini. Os fundamentos da justiça conciliativa. Revista de arbitragem e conciliação, n. 

14, jul/set. 2007, p.17-8. 

https://www.conjur.com.br/2016-out-17/102-milhoes-processos-passaram-judiciario-2015
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XXXV da Constituição da República, o que leva ao crescimento desmesurado da máquina 

judiciária. 

O crescimento desmedido do Poder Judiciário faz com que este consuma cada vez mais 

verba do orçamento estatal, estimulando a demanda, o que acaba por criar um ciclo vicioso que 

desprestigia o judiciário e não serve a população. 

O elevado grau de litigiosidade, próprio da sociedade moderna, e os esforços rumo à 

universalidade da jurisdição (um número cada vez maior de pessoas e uma tipologia cada vez 

mais ampla de causas que acendem ao Judiciário) constituem elementos que acarretam 

excessiva sobrecarga de Juízes e Tribunais. E a solução não consiste exclusivamente no 

aumento do número de magistrados, pois quanto mais fácil for o acesso a Justiça, quanto mais 

ampla a universalidade da jurisdição, maior será o número de processos, formando uma 

verdadeira bola de neve.103Pode-se citar, ainda, importante reportagem a respeito do tema: 

 

Contas que não Fecham - Justiça ignora crise e pressiona para criar 5,5 mil cargos. 

Custo da medida, que precisa do aval do CNJ, seria de R$ 606 milhões - Os órgãos 

seriam para funções de confiança, bem como para funções gratificadas.  Apesar da 

crise, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) tem uma pilha de 15 pedidos de tribunais 

federais e do Distrito Federal para a criação de 5.516 novos cargos e funções 

gratificadas, alguns com salário inicial de R$ 27,5 mil. Os pedidos começam em 2013 

e vêm se acumulando. Os tribunais que reivindicam mais cargos são do STJ (1.548) e 

o TST (1.387). A presidente do CNJ, Carmen Lúcia, estaria sendo pressionada a 

colocar os pedidos em votação, mas advertiu que resistirá.O GLOBO. Justiça ignora 

crise e pressiona para criar 5,5 mil cargos com gasto de 606 milhões. O Globo, 14 de 

novembro de 2017. Disponível em: https://oglobo.globo.com/brasil/justica-quer-

criar-55-mil-cargos-com-gasto-de-600-milhoes-22066388. Acesso em: 2 dez. 

2017.104 
 

Como resultado da cultura da judicialização e da falta de efetivos métodos extrajudiciais 

de resolução de conflitos, que existem de maneira tímida, pouco acessível para a maior parte 

da população e ainda pouco divulgado, hoje se experimenta uma crise numérica no judiciário, 

que não mais demonstra ser capaz de dar conta de tantas demandas e assim promover o 

verdadeiro acesso à justiça. 

                                                 
103MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Op. Cit., p.58-9. 
104Contas que não Fecham - Justiça ignora crise e pressiona para criar 5,5 mil cargos. Custo da medida, que precisa 

do aval do CNJ, seria de R$ 606 milhões - Os órgãos seriam para funções de confiança, bem como para funções 

gratificadas.  Apesar da crise, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) tem uma pilha de 15 pedidos de tribunais 

federais e do Distrito Federal para a criação de 5.516 novos cargos e funções gratificadas, alguns com salário 

inicial de R$ 27,5 mil. Os pedidos começam em 2013 e vêm se acumulando. Os tribunais que reivindicam mais 

cargos são do STJ (1.548) e o TST (1.387). A presidente do CNJ, Carmen Lúcia, estaria sendo pressionada a 

colocar os pedidos em votação, mas advertiu que resistirá.O GLOBO. Justiça ignora crise e pressiona para criar 

5,5 mil cargos com gasto de 606 milhões. O Globo, 14 de novembro de 2017. Disponível em: 

https://oglobo.globo.com/brasil/justica-quer-criar-55-mil-cargos-com-gasto-de-600-milhoes-22066388. Acesso 

em: 2 dez. 2017. 
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Assim, o direito fundamental de acesso à justiça foi confundido com o direito de acessar 

o Poder Judiciário e litigar, levando quase à exaustão a máquina judicial. 

Sob este ponto de vista, pode-se dizer que é relativamente fácil ingressar na Corte, seja 

através de um advogado contratado e pago para isto, seja através da Defensoria Pública. O 

problema é terminar o processo em tempo razoável e com uma solução satisfatória, que 

efetivamente represente a justiça no caso concreto. 

A crise do Judiciário reforça a viabilidade dos meios alternativos de solução de 

conflitos. O acesso à justiça não poderia mais ser confundido tão somente com o acesso ao 

Poder Judiciário, devendo tal princípio constitucional ser adequado aos novos tempos. Os meios 

adequados de resolução de conflitos seriam auxiliares da jurisdição estatal e não excludentes 

desta, somando-se esforços para que o acesso à justiça seja efetivo.  

A terceira onda de acesso à justiça, já preconizadas por Cappelletti e Garth105 almejam 

do processo acesso à ordem jurídica justa, resultado da efetividade, que somente poderá ser 

atingida se a prestação jurisdicional ocorrer a tempo.106
 

Kazuo Watanabe refere que o princípio da inafastabilidade do controle pelo poder 

judiciário traz ínsito no sentido do acesso formal aos órgãos do Poder Judiciário, ao mesmo 

tempo, a efetiva e tempestiva proteção contra qualquer forma de degeneração da justiça.107 

Nos últimos anos vem se intensificando a busca por formas alternativas de resolução de 

conflitos, seja para alijar a jurisdição da excessiva carga que lhe é imposta, seja para conferir 

melhor tratamento a assuntos que estariam além do seu alcance. Métodos revelados através da 

                                                 
105CAPPELLETTI, Mauro. Processo, ideologias e sociedade. Trad. e notas de Elicio Cresci Sobrinho. Porto 

Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2008, p.390-1. 
106Cappelletti visualiza a “terceira onda” no movimento mundial por um direito e uma justiça mais acessível, 

alguns fins que destaca: a) o de adotar procedimentos acessíveis mais simples e racionais, mais econômicos, 

eficientes e especializados para certos tipos de controvérsias; b) o de promover e fazer acessível a um tipo de 

justiça que, em outro lugar, definimos como ‘coexistencial’, quer dizer, baseada sobre a conciliação e mediação e 

sobre critérios de equidade social distributiva, onde seja importante “manter” situações complexas e duradouras 

de relações entre indivíduos e grupos, em lugar de uma relação isolada, com rígidos critérios jurídicos de ‘razão’ 

e ‘sem razão’ essencialmente dirigidos ao passado; c) de submeter a atividade pública a formas frequentemente 

novas e de qualquer maneira mais acessíveis e quanto mais descentralizadas e ‘participatórias’, com a participação, 

em particular, de membros daqueles mesmos grupos sociais e comunidades que estejam diretamente interessados 

na situação ou controvérsia em questão e que são, particularmente, conscientes dessa situação ou controvérsia. Id. 

Ibid. 
107WATANABE, Kazuo. Tutela antecipatória e tutela específica das obrigações de fazer e não fazer. In: 

TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (coord.). Reforma do Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 1996, p.20. 
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negociação, mediação, arbitragem e suas variantes, são considerados uma alternativa108por 

serem mais baratos, mais consensuais e assim por diante.109
 

Volta-se então para a questão, em que consistiria a "duração razoável do processo"? 

Dois anos, três anos, um dia?110O conceito é vago, sendo muito difícil localizar onde houve 

ilícito do Estado pela demora excessiva para culpá-lo de omissão, gerando assim direito 

reparatório. 

Seguindo um critério objetivo, tempo razoável pode ser o tempo legal, ou seja, aquele 

previsto na legislação (lembrando que nem sempre existe um tempo previsto para cada etapa 

processual). Outra resposta seria que tempo razoável seria o tempo médio de duração de um 

processo no País.111 

Tempo razoável pode também ser entendido como o tempo necessário para a cognição 

da causa até a efetiva entrega (ou não) do bem pretendido pela parte, ou seja, todo iter processual 

até a efetivação do provimento final.112 

O princípio da razoável duração do processo poderia ser socorrido pelos princípios da 

boa-fé e cooperação? As partes teriam a obrigação de velar pela rápida solução do litígio? 

Teoricamente sim. De acordo com a previsão legal do art. 5º, a boa-fé foi elevada à categoria 

de norma fundamental do processo civil, devendo ser observada por todos os sujeitos do 

processo, parciais e imparciais, podendo, caso não levada a cabo, ser penalizada pela litigância 

de má-fé (art. 79/89 do CPC). Ainda, de acordo com o art. 6o, caberia as partes, ao provocar a 

atuação jurisdicional cooperar, evitando delongas e incidentes injustificados no processo. 

No entanto, como exigir de partes adversas, com interesses antagônicos, cooperar com 

o processo? Na grande maioria das vezes é interesse no autor que o processo acabe logo, ao 

                                                 
108PRESS, Sharon. Institutionalization: Savior or Saboteur of Mediation? Florida State University Law Review. 

v. 24, 1997, p. 903. 
109Vide Sharon Press: “The use of these processes has become so increasingly pervasive that the ‘alternative’ of 

ADR is increasingly being dropped in favor of such terms as ‘complementary’, ‘additional’, ‘appropriate’, or 

simply ‘dispute resolution’. In addition, points out that “Interestingly, some of mediator’s greatest supporters are 

not in favor of dropping the ‘alternative’ from the description of ADR because they fear that by doing so, the 

process will become just like more traditional methods of dispute resolution – expensive, time-consuming, and not 

necessarily just”. Em tradução livre: “O uso desses processos tornou-se cada vez mais difundido que a "alternativa" 

de ADR está sendo cada vez mais descartada em favor de termos como "complementares", "adicionais", 

"apropriados" ou simplesmente "resolução de disputas". Além disso, salienta-se que “Curiosamente, alguns dos 

maiores defensores do mediador não são a favor de abandonar a 'alternativa' da descrição do ADR porque temem 

que, ao fazê-lo, o processo se torne igual aos métodos mais tradicionais de resolução de litígios - caro, demorado, 

e não necessariamente apena”. 
110Samuel Miranda Arruda observa que “não há como identificar tempo razoável com um ano e meio, cinco anos 

e meio, quatro anos, sem que essa fixação seja reputada de discricionariedade abusiva”. ARRUDA, Samuel 

Miranda. O direito fundamental à razoável duração do processo. Brasília: Brasília Jurídica, 2006, p.289. 
111RODRIGUES, Horácio Wanderlei. Acesso à justiça e prazo razoável na prestação jurisdicional. In: WAMBIER, 

Teresa Arruda Alvin. Reforma do Judiciário. Primeiras reflexões sobre a emenda constitucional n. 45/2004. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 288. 
112PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Manual de direito processual civil contemporâneo. Op. Cit. 
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contrário do réu, que tem o direito de usar todos os recursos legais lícitos para que o processo 

não acabe nunca... 

Diversos institutos são colocados à disposição no ordenamento processual civil para 

tornar o mesmo mais eficiente, tais como o deferimento da tutela de urgência, a possibilidade 

de execução provisória da sentença, o julgamento de processos repetitivos, o sistema de 

precedentes, a institucionalização das astrientes e  a oportunização de métodos alternativos de 

resolução de conflitos antes e durante o processo. Tais medidas, em rol não exaustivo, serviriam 

para ajudar na inaptidão do Poder Judiciário em oferecer justiça em tempo razoável.  

Existem critérios que podem ser adotados para dar molde à razoável duração do 

processo, tais como a  complexidade e natureza da causa e dos interesses envolvidos, que serão 

a medida da instrução e do devido processo legal, a  atuação das partes, que deverá ser exigente 

e responsável na condução do processo, com a utilização de todos os meios disponíveis a dar 

efetividade ao direito imediato e a  da jurisdição, onde dispõe Estado-juiz de meios cada vez 

mais ampliados de dar efetividade às decisões judiciais e de punir as condutas 

procrastinatórias.113 

O jurisdicionado pode e deve utilizar todos os meios disponíveis e aptos a dar 

efetividade à aceleração dos ritos e, portanto, do processo, sabendo que não existe solução 

mágica para a perfeita harmonia na ponderação dos princípios do acesso à justiça, da celeridade 

e da duração razoável do processo.   

A duração razoável do processo, no contexto legal e constitucional, tem o sentido de 

disponibilizar ao jurisdicionado meios processuais aptos a conferir, obedecidas as garantias 

legais, o menor prazo possível para o alcance do direito material.  Os métodos adequados, 

consensuais, de resolução de conflitos (arbitragem, conciliação e mediação), ministrados antes 

da propositura da ação ou durante o processo, conforme previsto no art. 334 e 695 do CPC 

podem traduzir na efetividade pretendida, com uma melhor solução para o litígio  e ainda com 

economia de tempo e dinheiro para as partes e para o Estado.  

Porém, a busca pela efetividade do processo não se esgota com as constantes 

modificações legislativas. Uma nova mentalidade, seja das partes, seja dos integrantes do 

Judiciário, deve ser adotada, vez que a morosidade da justiça atinge a todos. 

Ainda hoje, a despeito de toda mudança legislativa é fácil entrar na justiça. Difícil é sair 

dela, a despeito do preceito contido na Emenda Constitucional nº 45/2004, que na tentativa de 

                                                 
113CIANCI, Mirna. Op. Cit. 
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dar respostas céleres às demandas, trouxe o instituto da razoável duração do processo e dos 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação, introduzindo ao Art. 5º, LXXVIII. 

Conclui-se dizendo que o verdadeiro acesso à justiça, como exigem os tempos 

modernos, pressupõe na prestação jurisdicional eficiente, cercada de todas as garantias 

constitucionais, ágil e tempestiva, sendo a conciliação e a mediação um dos meios adequados 

para a obtenção da mesma. 

No entanto, o "tempo" do processo pode não ser o mesmo "tempo" da conciliação e da 

mediação, o que será analisado no capítulo que se segue.  

 

3.2 O tempo do processo e o tempo da mediação e da conciliação 

 

A preocupação com a passagem do tempo é algo natural e ínsito do ser humano. É 

decorrência lógica da sua capacidade de previsão, de memória mais detalhada, de maior 

conhecimento do que está acontecendo e do que está por vir.114 

Tempo é a sucessão contínua de instantes nos quais se desenvolvem eventos e variam 

as  coisas. Para a Teoria dos Sistemas é a observação da realidade a partir da diferença entre 

passado e futuro. Todo processo de tomada de decisões está vinculado a uma noção de Tempo. 

Decidir é fazer. É participar do processo de produção do futuro e por isso decidir é produzir 

Tempo.115 

Pode-se dizer que a palavra "tempo" designa, simbolicamente, a relação de um grupo 

de seres vivos dotados de uma capacidade biológica de memória e síntese que se estabelece 

entre dois ou mais processos, um dos quais é padronizado para servir aos outros como quadro 

de referência e padrão de medida. Para Norbert Elias, o fato dos homens deverem e poderem se 

orientar em seu mundo, adquirindo um saber, é uma das particularidades que diferenciam o ser 

humano de todos os outros seres vivos.116 

E o tempo no processo? A busca por julgamentos rápidos, pela celeridade processual e 

por um processo de duração razoável não é mera expectativa e tem base constitucional, previsto 

expressamente no art. 5º, inciso LXVIII da Constituição brasileira, incluído pela Emenda nº 

                                                 
114

Em razão ao que foi dito, Piter Singer, ao falar das aptidões mentais do ser humano aduz que uma das diferenças 

entre o ser humano e os demais animais está na capacidade de raciocínio em relação ao tempo e ao que está por 

vir. Esta capacidade de percepção explica por que um ser humano que está morrendo de câncer provavelmente 

sofra mais do que um rato: "A angústia mental é o que torna a situação humana tão mais difícil de suportar".PITER, 

Singer. Ética Prática. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p.70. 
115ROCHA, Leonel Severo. Tempo. In: BARRETO, Vicente de Paulo. Op.Cit., p.800-1. 
116ELIAS, Norbert. Sobre o tempo. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998, p.39-40. 
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45/2004, estudados no capítulo anterior. O referido artigo da Constituição, conforme traduz 

José Augusto Garcia de Sousa, possui uma concepção tricotômica da tempestividade do 

processo, possuindo três vertentes: a duração razoável do processo, a tempestividade estrutural 

e a celeridade.117 

A duração razoável do processo está prevista em dispositivo constitucional que densifica 

direito fundamental. O mesmo, como não poderia deixar de ser, foi ratificado pelo Novo Código 

de Processo Civil nos artigos 4º e 139. 

Processo com duração razoável dever ser entendido como aquele que não contem 

dilações indevidas, como um encaminhamento dedutivo do devido processo legal.118 

Duração razoável tanto pode significar aceleração da marcha processual como 

desaceleração, em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 

Já o princípio da celeridade, também incluído na Constituição e festejado pelo 

jurisdicionado, tem como objetivo uma Justiça mais rápida. O referido princípio gera 

controvérsias na doutrina, sendo inclusive refutado por muitos.119120 

José Augusto Garcia de Sousa observa que os eleitores brasileiros, em sua esmagadora 

maioria, não têm idéia do que vem a ser duração razoável do processo. O que eles realmente 

desejam é uma Justiça mais rápida. Tal observação foi uma constante na pesquisa de campo 

realizada, tendo em vista que grande parte do jurisdicionado entrevistado reclamou da 

morosidade da Justiça. Quando perguntados sobre qual seria a expectativa de duração do 

processo, caso não houvesse acordo, com o prosseguimento do feito, davam respostas como 

"de três a seis meses".  

Assim, após a audiência de conciliação ou mediação a expectativa era de que o processo 

terminasse em menos de um ano, o que, para o jurisdicionado, já era considerado muito 

tempo.121 

                                                 
117SOUSA, José Augusto Garcia de. A Tríade Constitucional da Tempestividade do Processo (em sentido amplo): 

Celeridade, Duração Razoável e Tempestividade Estrutural. In: MENDES, Alúbio Gonçalves de Castro et. al. 

(col.) Estudos de Direito Processual em Homenagem a Paulo Cezar Pinheiro Carneiro. ed. 1. Rio de Janeiro: LMJ 

Mundo Jurídico, 2019, p. 527-565. 
118DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo de conhecimento. 18. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016, p.96. 
119Fredie Didier destaca que "Não existe um princípio da celeridade. O processo não tem que ser rápido/célere: o 

processo deve demorar o tempo necessário e adequado à solução do caso submetido ao órgão jurisdicional".Id. 

Ibid., p.98. 
120Já para José Augusto Garcia de Sousa, "o reconhecimento da celeridade como princípio fundamental certamente 

não tem os efeitos desastrosos imaginados por alguns".SOUSA, José Augusto Garcia de. Op. Cit. 
121Id. Ibid. 
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No entanto, em determinadas situações, deve ser defendido o "direito a demora" 

chegando a dizer Antônio do Passo Cabral que "o processo é feito para demorar".122 

É certo, no entanto, que conforme ressaltado por José Augusto Garcia a justa demanda 

por celeridade se choca com imperativos igualmente justos ligados à qualidade da atividade 

jurisdicional. Em consequência, o equilíbrio no manejo do tempo do processo torna-se uma jóia 

preciosa.123 

O litígio é matéria viva que não pode se solidificar no início do processo. O 

procedimento deve integrar as evoluções do litígio que resultam da atividade das partes, do juiz 

e da legislação.124 

Portanto, o litígio no processo tem um tempo próprio, de maturação e da busca da 

verdade, ao menos a constante nos autos, que viabilize um julgamento correto de mérito. Já a 

conciliação e a mediação possuem outro tempo, o tempo de recuperar o diálogo, o tempo do 

acordo. 

A conciliação e a mediação são considerados meios adequados de tratamento de 

conflito. Estas podem acontecer em ambiente extrajudicial, quando as partes optam por sua 

própria iniciativa a composição do conflito (o que se dá antes da propositura da demanda) ou 

no curso do processo. A mediação foi regulamentada pela Lei 13.140/15, pouco anterior a 

edição do Novo CPC. A decisão homologatória da autocomposição judicial ou extrajudicial é 

título executivo judicial.  

Em relação à mediação, cada sessão é diferente e pede não somente um tempo, mas um 

tempo próprio, diferente de outra mediação. Nesta, conforme Fabiana Marion Spengler, está 

presente a arte do mediador de compor o tempo para que a mediação tenha êxito.125126
 

Assim, a conciliação e a mediação, quando alcançadas antes do processo, preventiva a 

propositura da demanda ou ainda no curso do processo, porém no início deste, respeitando o 

                                                 
122“Para julgar adequadamente, o julgador - seja ele juiz ou autoridade administrativa - deve se debruçar com 

cuidado sobre as questões posta para sua cognição. Além disso, o contato constante e reiterado com as partes é 

também essencial para o amadurecimento do processo decisório. O juiz deve, literalmente, "dormir" o conflito, ler 

as alegações iniciais naquele primeiro momento da fase postulatória, reunir-se com as partes em audiência, 

acompanhar a produção de prova, considerar suas alegações, para somente então, com sobriedade e reflexão detida, 

prolatar sua decisão”. CABRAL, Antonio do Passo. A duração razoável do processo e a gestão do tempo no projeto 

de novo Código d Processo Civil. In: FREIRE, Alexandre e outros (Orgs.). Novas tendências do processo civil: 

estudos sobre o projeto do novo Código de Processo Civil. Salvador: Juspodivm, 2013, p.79-81. 
123SOUSA, José Augusto Garcia de. Op. Cit. 
124SPENGLER, Fabiana Marion. O tempo do processo e o tempo da mediação. Op. Cit. 
125Id. Ibid. 
126“Possuidora de uma cadência temporal própria, colocando-se "entre" as partes e agindo como instrumento de 

justiça social, a mediação pode organizar as relações sociais, auxiliando os conflitantes a tratarem os seus 

problemas com autonomia, reduzindo a dependência de um terceiro (juiz), possibilitando o entendimento mútuo e 

o consenso.”Id. Ibid. 
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devido processo legal e a igualdade processual, podem representar a verdadeira efetivação da 

justiça e o alcance daquilo que não seria obtido após anos de verdadeira batalha judicial. 

Diverso do processo contencioso e do seu tempo, que tem como expectativa alcançar a 

verdade, a mediação é um procedimento de sensibilidade que institui um novo tipo de 

temporalidade. 

Quando alcançadas antes do processo, a mediação e a conciliação podem seguir seu 

curso, seu ritmo, sem a imposição de tempo e prazos. O convite para a mediação pode ser feito 

por qualquer meio de comunicação, com a data e o local para a primeira reunião.  Enquanto 

transcorre a mediação ocorre à suspensão do prazo prescricional. Muitas vezes mais de uma 

sessão de mediação é necessária para que as partes alcancem o acordo. 

O mediador pode se reunir com as partes em conjunto ou separadamente, podendo ainda 

solicitar as informações necessárias para o entendimento entre aquelas. 

Amplamente popularizada fora dos Tribunais norte-americanos, à mediação tornou-se 

alvo de um movimento para sua institucionalização. No Brasil, a mesma foi institucionalizada 

no sistema judicial.  

Ao contrário da mediação extrajudicial, que não conta com prazos, podendo seguir o 

ritmo necessário para a recuperação do diálogo e solução da controvérsia, a mediação no curso 

do processo ganha novo ritmo. Com o processo em curso a mediação e a conciliação não podem 

seguir ritmos próprios. É necessário providenciar a entrega da prestação jurisdicional de forma 

célere, sem dilações. E ainda, os Magistrados possuem metas mensais a cumprir. 

Conforme disposto nos artigos 334 e 695 do novo código, não sendo o caso de 

improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou mediação. O 

autor, caso não deseje a audiência deve expressar expressamente na inicial. A conciliação ou a 

mediação, somente, não serão realizadas se ambas as partes decidirem neste sentido. Havendo 

litisconsórcio, a dispensa da audiência somente ocorre se todos os litisconsortes se 

manifestarem neste sentido. O não comparecimento injustificado à audiência é considerado ato 

atentatório a dignidade da justiça.  

Com a leitura dos referidos artigos e seus parágrafos pode-se concluir que a designação 

de audiência de conciliação é quase obrigatória, somente podendo ser dispensada conforme a 

observância de critérios legais.127 

                                                 
127Repita-se que esta é a interpretação ouvido-se as vozes normativas, tendo em vista que na prática inúmeras 

variáveis podem levar a não observância do rito ordinário tal que expresso na lei. Neste sentido ver Barbara L. 

Baptista e Klever Paulo L. Filpo em artigo publicado na Confluências - Revista interdisciplicnar de sociologia e 

direito ISSN 1678-7145//EISSN 2318-4558) "Solução Consensual de Conflitos no Código de Processo Civil 

Brasileiro: entre as esperanças do legislador e as possibilidades da empiria".  
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A posição legislativa de tornar a mediação processual quase obrigatória é criticada. A 

institucionalização e a obrigatoriedade de participação na audiência, embora pareçam soluções 

rápidas e eficazes, que confeririam celeridade ao desfecho do processo, são, na verdade, 

esquemas que comprometem a essência do instituto, ao argumento de que seria uma forma de 

educar a população e implementar uma nova forma de política pública de administração de 

conflitos. 128 

Consta ainda na lei que poderá haver mais de uma audiência de conciliação e mediação, 

caso necessário para composição das partes, iniciando-se o prazo para contestar no prazo de 15 

(quinze) dias após a última audiência de conciliação (art. 335). 

O modelo bifásico processual implantado pela alteração legislativa adia o contraditório 

e, portanto, retarda o início do contencioso processual abrindo espaço para permitir o 

estabelecimento do diálogo entre as partes. No entanto, ao retardar o início do contraditório, 

retarda-se também a marcha processual. 

O legislador e os doutrinadores têm investido na cultura da cooperação e do consenso, 

todavia não se pode esquecer que quando no processo existe a lide, tendo autor e réu interesses 

antagônicos, o princípio da cooperação não passa de um ideal legislativo, que certamente não 

será seguido pelas partes. Conforme já exposto, o interesse do autor é que o processo acabe o 

mais rápido possível, enquanto, para o réu a demora na resolução da lide é, ou ao menos pode 

ser vantajosa.129 

Portanto, o tempo do processo é um para o autor, outro para o réu e ainda outro para os 

operadores do direito. O mesmo se pode disser em relação ao interesse pela celeridade na 

resolução do litígio. Retardar o início do contraditório pode significar também retardar a entrega 

da prestação jurisdicional para quem mais precisa desta, ou seja, o autor, presumindo-se que 

basta um advogado habilidoso do outro lado para, com todas as anuências legais, procrastinar 

o feito ao máximo em benefício de seus clientes. Ora, não foi justamente para isto que ele foi 

contratado?130
 

                                                 
128PINHO, Humberto Dalla Bernadina de; PAUMGARTTEN, Michele Pedrosa. Os efeitos colaterais da crescente 

tendência à judicialização da mediação. Revista eletrônica de Direito Processual Civil, vol. XI, ano 7, jan.-jun. 

2013. 
129Para Carnelutti, lide é “um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida”. Dessa conceituação, 

abstrai-se dois elementos: o “interesse” e a “pretensão”. Carnelutti explica tais significados conforme ensina 

Theodoro Jr.: “(...). Explica Carnelluti que interesse é a ‘posição favorável para a satisfação de uma necessidade 

assumida por uma das partes’ e pretensão, ‘a exigência de uma parte de subordinação de um interesse alheio a um 

interesse próprio’”.CANELUTTI, Francesco. A arte do Direito. 4. ed. São Paulo: Bookseller, 2005. 
130Sobre a cooperação na nova sistemática processual civil, vide: “Então agora as partes deverão cooperar entre 

si? Parte e contraparte de mãos dadas a fim de alcançarem a pacificação social... Sem ironias, mas parece que 

Hobbes foi expungido da “natureza humana”. Freud também. O novo CPC aposta em Rousseau. No homem bom. 
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Não é difícil imaginar que manejando o processo, este ter inúmeras e infrutíferas 

audiências de conciliação e mediação, somente com a finalidade de retardar o início do 

contencioso e com isso, "ganhar tempo"  e retardar a prolação de sentença a consequente 

execução do julgado.  

É certo que o tratamento adequado do conflito, através da resolução consensual do 

mesmo não pode ser acusado de retardar o processo, e considerado, portanto, um vilão da 

celeridade processual, mas muitas vezes é o que se opera ou pode se operar na prática.131 

Não se pode, também, esquecer que todos os juízes trabalham com metas. Existe uma 

meta de sentenças a serem dadas a cada mês por cada magistrado e uma cobrança absurda destes 

magistrados para cumprimento dos objetivos. Porém, a mediação e a conciliação não podem ter 

compromisso com metas quantitativas ou mesmo acordos obrigatórios simplesmente com a 

finalidade de se atingir o número exigido e esperado de sentenças naquele mês. 

A preocupação do judiciário com a celeridade e com o cumprimento de metas, já 

abordada no presente trabalho, pode ser o "calcanhar de Aquiles" na entrega da boa e correta 

prestação jurisdicional. Na prática verifica-se que muitos magistrados encerram processos 

antecipadamente somente em função dos objetivos a serem cumpridos, vez que estes têm que 

apresentar uma boa produtividade para o Tribunal, sob a constante ameaça de sofrerem 

represálias caso não o façam. O tempo do Judiciário certamente não é o tempo da mediação e 

da conciliação. 

A questão do tempo da jurisdição ser totalmente diferente do tempo da mediação fica 

ainda mais clara na leitura do parágrafo 12 do artigo 334 do CPC. O mesmo prevê que a pauta 

de audiência de conciliação e mediação deve respeitar o intervalo mínimo de 20 minutos. 

Neste ponto cabe falar na diferença entre o "tempo da jurisdição" e o "tempo da 

mediação". O tempo da jurisdição é dilatado. É o tempo da necessidade, já que na realidade 

                                                 
Ou seja, com um canetaço, num passe de mágica, desaparece o hiato que as separa justamente em razão do litígio. 

Nem é preciso dizer que o legislador pecou ao tentar desnudar a cooperação aventurando-se em setor cuja atuação 

merece ficar a cargo exclusivo da doutrina. E o fez mal porque referido texto legislativo está desacoplado da 

realidade, espelha visão idealista e irrefletida daquilo que se dá na arena processual, onde as partes ali se encontram 

sobretudo para lograr êxito em suas pretensões. Isso é, digamos assim, natural, pois não? Disputar coisas é uma 

coisa normal. Não fosse assim não haveria “direito”. Direito é interdição. É opção entre civilização e barbárie. 

Desculpem-nos nossa franqueza”STRECK, Lenio Luiz et. al. A cooperação processual do novo CPC é 

incompatível com a Constituição. 2014. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2014-dez-23/cooperacao-

processual-cpc-incompativel-constituicao. Acesso em 11 nov. 2018. 
131O principal ganho a partir da conciliação e da mediação é justamente de que, através do tratamento adequado 

do litígio haja a prevenção de novos conflitos, evitando que o problema retorne ao Poder Judiciário ou a Central 

de Mediação na forma de um novo conflito. É, portanto uma forma qualitativa de "desafogar" o 

Judiciário.SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação de conflitos: da teoria a prática. 2. ed. rev. e ampl. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2017. 
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tudo já aconteceu e se pretende evitar o pior. O tempo da mediação é outro. Trabalha-se com a 

necessidade de se encontrar o tempo da paciência e da prudência. Por isso não se deve fixar um 

tempo certo para a mediação, já que é difícil dizer qual o tempo necessário para restabelecer a 

comunicação perdida entre os envolvidos.  

No processo, não se pode perder tempo. A regra de 20 minutos para cada sessão de 

mediação visa justamente dar o tempo mínimo para que as partes possam começar a dialogar. 

No entanto, o que pode parecer um tempo adequado para o legislador é simplesmente ínfimo 

para o mediador. Em 20 minutos não se faz uma mediação, a não ser que as partes não tenham 

comparecido ou que digam categoricamente que não há qualquer possibilidade de acordo.132. 

Ainda assim, em caso de presença das partes e mesmo com a alegação de que não querem 

acordo de forma alguma é muito provável que as mesmas permaneçam mais do que 20 minutos 

na sala de mediação.133 

Olhando-se o problema por outro ângulo, na prática judiciária, muitas vezes a 

designação de audiência de medição foi apontada como causa de demora no processo. Assim, 

a reação dos atores do campo tem sido, então, boicotá-la, já que não parece contribuir para 

atingir o propósito da celeridade processual134. Como conclusão, diversos magistrados tem 

deixado de designar a audiência justamente em nome da celeridade, sob a alegação que a 

designação de audiência é "perda de tempo" 135 

Voltando a falar do tempo, o processo judicial tem sua marcha estabelecida na lei, não 

podendo ficar parado. A mediação trazida para o processo pode indicar uma pausa no litígio, 

na tentativa de aproximação das partes e recuperação do diálogo. A mediação pode, assim, 

representar uma desaceleração na marcha processual.  

Percebe-se o conflito do que foi idealizado pelo legislador e pela doutrina do que pode 

ocorrer na prática processual. O tempo do processo pode ser refletido por uma sentença de 

mérito ou por um acordo bem celebrado, com maior atenção as partes. Certamente, no último 

caso, um problema adequadamente resolvido por um bom acordo certamente não retornará ao 

judiciário. 

                                                 
132Em relação ao tempo da mediação, Fabiana Marion Spengler se manifesta no sentido de que é temerária a 

imposição de prazo para a conciliação e mediação pois, ao contrário do processo tradicional, ela não é um 

procedimento ritualizado, sendo sua principal característica a flexibilidadeId. Ibid. 
133A pesquisa de campo no Fórum do Méier, a título de exemplo, demonstrou que as audiências de mediação são 

marcadas com o intervalo mínimo de 2:30. Existem 3 (três) horários para designação de audiências: 10h30, 14h30 

e 16h30. 
134BAPTISTA, Bárbara Gomes Lupetti; MELLO, Kátia Sento Sé. Op. Cit. 
135BAPTISTA, Bárbara L.; FILPO, Klever Paulo L. Op. Cit. 
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A questão colocada é delicada e repleta de variantes, valendo, no entanto, para 

questionar a efetividade da adjudicação estatal da função de conciliar e mediar no curso do 

processo, já que o processo e a negociação possuem tempos próprios e diferentes. 

A primeira vista, a institucionalização da mediação e da conciliação no processo pode 

parecer um avanço, mas ainda é carente de efetividade e acaba por refletir o temor estatal da 

perda do monopólio na resolução eficaz dos conflitos. 

 

3.3 A lenta e gradual tentativa de "desjudicializar" o acesso à justiça 

 

A opção pela via conciliatória, ora positivada no ordenamento ordinário e trazida de 

forma enfática para o procedimento ordinário, reflete movimento antigo de acesso à justiça, 

trazido a lume já na década de 70 por  Mauro Cappelletti e Bryant Garth , vez que o processo 

tradicional pode ser citado como o terceiro obstáculo de acesso à justiça, já que este muitas 

vezes demonstrou não ser o melhor caminho para a vindicação efetiva de direitos. 

O acesso à justiça, ideal perseguido por toda e qualquer reforma estrutural do direito 

processual, deve ser para todos, devendo ser estimulado o uso de remédios alternativos para 

alcançá-lo, na medida em que tais alternativas podem ajudar a tornar a justiça equitativa mais 

justa, já que a justiça tradicional pode ser lenta, cara e ainda hoje, de certa forma,inacessível 

para o povo. 

Como já é lugar comum dizer que o judiciário não comporta todas as demandas que nele 

são propostas136, a desjudicialização está na moda, apesar de ainda pouco usada disseminada 

na prática. 

Desjudicializar é racionar a prestação jurisdicional, o que leva a uma releitura, 

atualização ou ainda a um redimensionamento do comando constitucional de não se excluir da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito, vez que o acesso à justiça, 

conforme enfatizado pela mudança no caput do Art. 3º do CPC é também a oportunidade de 

solucionar conflitos no campo privado. Desjudicializar é a jurisdição fora do judiciário.Nas 

palavras de Humberto Dalla: 

 

A jurisdição contemporânea passa, portanto, a se preocupar em colocar as coisas em 

seus devidos lugares, possibilitando que as partes, quando necessário e viável, optem 

por submeterem seus conflitos de interesses a estruturas não estatais, o que não 

                                                 
136RIBEIRO, Moacyr Petrocelli de Ávilla. Diálogos para a "desjudicialização". 2014. Disponível em: 

http://www.notariado.org.br. Acesso em: 2. dez. 2017. 
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significa dizer que se esteja diante de uma estrutura completamente desvinculada do 

Estado.137 

 

Como opção para ampliar o acesso à justiça têm-se alternativa na negociação,como a 

conciliação, arbitragem e mediação, que podem trazer resultados mais justos para as partes. 

Em seu embrionário, com elas surgiram questões árduas a serem resolvidas: quais 

seriam as melhores instituições para promover a arbitragem, a conciliação e a mediação e os 

procedimentos simplificados que dela podem derivar? Quais seriam as pessoas mais indicadas 

para trabalhar com tais institutos? Leigos? Pessoas envolvidas e pessoalmente familiarizadas 

com o mesmo tipo de interesse das partes? Qual o padrão mínimo e garantias a serem mantidas 

já que os julgadores não teriam o mesmo treino dos juízes ordinários. Qual seria o procedimento 

a ser adotado?138 

Apesar dos problemas encontrados, a terceira onda de acesso à justiça teve 

prosseguimento, tendo em vista as inúmeras vantagens apresentadas, vez que os resultados com 

os meios alternativos de resolução de conflitos muitas vezes demonstraram ser melhores até 

quantitativamente do que os resultados do processo contencioso. 

Nos anos noventa, Cappelletti já relatava na França a existência de projeto, largamente 

criticado, sob o argumento de estar privatizando a justiça, a ser adotado por todos os tribunais 

onde os juízes deveriam, no início do processo remeter as partes para um mediador, considerado 

como um auxiliar do juiz, para tentar promover no início do processo um acordo entre as partes. 

Tal prática também podia ser encontrada na Alemanha e na Itália, onde se esperava que os 

juízes tentassem promover, no início do processo o acordo entre as partes.139 

Exemplo antigo e feliz de desjudicialização, com grande efetividade é encontrado na  

Lei de Registros Públicos de 1973, que unificou uma série de procedimentos esparsos no 

ordenamento jurídico. 

Outro exemplo é a Lei 13.140/15, que dispõe sobre a Mediação, que também é 

expressamente prevista nos Arts. 166 e 334 do Novo Código de Processo Civil, trazendo os 

princípios da independência, imparcialidade, autonomia da vontade, confidencialidade, 

oralidade, informalidade e da decisão informada. 

                                                 
137PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Jurisdição e pacificação: limites e possibilidades do uso dos meios 

consensuais de resolução de conflitos na tutela dos direitos transindividuais e pluri-individuais. Curitiba: CRV, 

2017, p.39-40. 
138CAPPELLETTI, Mauro [s/ indicação de tradutor]. Os Métodos Alternativos de Solução de Conflitos no Quadro 

do Movimento Universal de Acesso à Justiça. Revista de Processo, v. 74, 1994. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1994, p. 82-97. 
139Id. Ibid. 
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Para viabilizar a mediação é importante a figura formal e profissional do mediador, que 

não deve ser o advogado, juiz, promotor ou defensor da causa. Mediador não precisa ser 

advogado, não precisa ter inscrição na OAB. 

A palavra-chave já prevista em lei para distinção da mediação e a conciliação é a 

existência de vínculo ou não entre as partes. Assim, somente deve existir mediação quando 

existir o vínculo anterior entre as partes pois o objetivo é  justamente preservar ou restaurar 

vínculos. Tal distinção, infelizmente, muitas vezes não é levada em conta, na prática 

processual,quando a mediação e a conciliação são realizadas dentro do Poder Judiciário. 

Como tentativas de desjudicializar o acesso à justiça podem ser citadas também: a Lei 

da Arbitragem, Lei nº 9.307/96 com as alterações impostas pela Lei 13.129/15, a lei de 

reconhecimento de paternidade Lei nº 8.560/92, a Lei nº 8.951/94, que trata da consignação 

extrajudicial de obrigação em dinheiro, Lei nº 9514/97, da alienação fiduciária em garantia de 

coisa imóvel, Lei nº 10.931/2004, referente ao patrimônio de afetação nas incorporações 

imobiliárias, que introduziu a retificação administrativa, a Lei 11.441/2007, que introduziu o 

divórcio e o inventário extrajudicial, Lei 11.790/2008, que desjudicializou o registro de 

nascimento após transcorrido o prazo legal e a Lei 11.977/2009 ("minha casa, minha vida"), 

que permitiu a regularização da propriedade dos imóveis após 5 anos de uso. 

O Novo Código de Processo Civil manteve e acrescentou algumas hipóteses de 

desjudicialização, tais como as do Art. 1071, que desjudicializou o procedimento de usucapião, 

incorporando-o à Lei de registros públicos, o Art. 571, §2º, que versa sobre a homologação do 

penhor legal, o Art. 733, que prevê a possibilidade de fazer o divórcio por escritura pública, o 

Art. 384, dentre outros. 

Percebe-se que, ao menos no campo legislativo, a resolução de conflitos está sendo 

levada para o espaço extrajudicial aos poucos, homeopaticamente.Algumas leis já tem 

efetividade plena, tais como a que admite o inventário e o divórcio em Cartório. Outras ainda 

carecem de efetividade e possuem aplicação reduzida, como a lei que possibilita a regularização 

da propriedade de imóvel, através da usucapião, em cartório. 

Então se coloca a pergunta: a quem caberia a responsabilidade de incentivar a 

disseminação da cultura da pacificação, por meio da valorização da jurisdição voluntária 

extrajudicial e dos meios consensuais de resolução de conflitos?Ao Estado, com a criação de 

políticas públicas para tanto? Aos operadores do direito?  

E, na contramão da história da lenta, mas contínua tentativa de desjudicializar o acesso 

a justiça, a mediação é institucionalizada e incorporada aos Tribunais. Questiona-se, desde já,  
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a opção legislativa de colocar a mediação como etapa preliminar (e quase obrigatória) do 

procedimento ordinário, como será melhor analisado no que se segue. 
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4 CAMINHOS E DESCAMINHOS DA CONCILIAÇÃO E DA MEDIAÇÃO NA 

NOVA SISTEMÁTICA PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRA 

 

No presente capítulo será abordada a mudança legislativa, com a institucionalização e 

incorporação, no Código de Processo Civil, da conciliação e da mediação como fase inicial, 

quase obrigatória, no início do processo. 

Serão estudados os dois institutos, previsões legais, suas diferenças e a grande confusão 

que ocorre na prática.Será abordado também o papel do magistrado na conciliação. 

O capítulo contará também a experiência empírica, com a pesquisa realizada no Fórum 

Regional do Méier, onde foram feitas entrevistas com o jurisdicionado e colhidas informações 

nos Cartórios sobre a alteração e a aplicação do novo rito ordinário. A pesquisa realizada não 

possui pretensões estatísticas, mas ajudará a ilustrar como a alteração legislativa está sendo 

operacionalizada em Foro Regional do Estado do Rio de Janeiro. Por fim, trará algumas 

observações jurisprudenciais acerca do novo rito. 

 

4.1 A conciliação e a mediação no novo código de processo civil 

 

A nova lei processual civil, decretada e sancionada em 16 de março de 2015, após 4 

anos de tramitação legislativa, trouxe grande expectativa na comunidade jurídica e na sociedade 

em geral, tendo como objetivo viabilizar um processo mais justo, célere, conciliador.  

Trabalhou-se para elaborar uma lei que privilegie a simplicidade de linguagem, visando 

à celeridade processual e a efetividade do resultado. Como o primeiro Código de Processo Civil 

publicado em regime democrático, a Lei 13.105/2015 foi promulgada com a missão de se 

construir, a partir dele, um novo sistema processual civil. 

É certo que a cada mudança da lei processual nasce a esperança de um processo mais 

eficaz e justo. A exposição de motivos do Código Processual Civil de 1939 também invocava 

a missão da nova lei em viabilizar melhor acesso à justiça para todos. Conforme Gustavo S. 

Siqueira, “durante os anos de 1937, 1938, 1939 e 1940 foi comum observar notícias da imprensa 

nacional sobre os novos Códigos. Desejos, esperanças, crenças em um Poder Judiciário mais 

célere e eficiente eram depositadas nas novas leis”.140 

                                                 
140SIQUEIRA, Gustavo S. “Justiça Rápida E Barata Para Todo O Brasil”, Um “Código Para Acabar Com As 

Chicanas Do Direito”: O Código De Processo Civil De 1939 E Alguns Discursos Sobre O Judiciário". Op. Cit. 
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Consta nesta que as delongas processuais, o mau ajustamento da máquina de 

distribuição da justiça e o exagerado formalismo do processo representam incalculável prejuízo 

de tempo para todos quantos, particulares ou serventuários, participam do funcionamento da 

justiça.141 

Assim também ocorreu com o Código de Processo Civil de 1973, onde, conforme 

também a exposição de motivos, a reforma total na legislação racionalizaria o sistema, 

tornando-a útil para a administração da justiça. A nova lei tinha como objetivo conferir aos 

órgãos jurisdicionais os meios de que necessitassem para que a prestação da justiça se efetuasse 

com a presteza indispensável à eficaz atuação do Direito. 

Portanto a missão do novo código não é pequena. A nova lei deve ser a melhor para o 

Brasil e ser apta a resolver problemas de todos os brasileiros, de qualquer Estado ou região, e 

em qualquer situação financeira. 

A missão conciliatória do novo Código de Processo Civil aparece logo no início do 

código, no Capítulo I, na Parte Geral, Art. 3ª, §§ 2º e 3º142, onde estão dispostas as Normas 

Fundamentais e da Aplicação das Normas Processuais e segue ao longo da legislação143. É 

função do Magistrado promover a qualquer tempo a autocomposição, conforme dispõe o Art. 

139, V: "Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe: (...)V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente 

com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais".144 

Deve-se observar, de plano, que o caput do referido artigo, parece reproduzir o art. 5º, 

inciso XXXV da constituição da República. Em uma leitura mais afoita, pode passar 

despercebida, sutil, porém fundamental diferença de redação da legislação constitucional para 

a lei processual. Ao modificar a palavra Poder Judiciário para “apreciação jurisdicional”, 

pretendeu o legislador ordinário ampliar o direito de acesso à justiça, fazendo um 

redimensionamento da garantia constitucional à luz dos princípios da efetividade e da 

adequação.145 

Conforme Leonardo Greco, a função jurisdicional é preponderantemente estatal, mas 

não somente, podendo ser delegada para serventias extrajudiciais ou ser exercida por câmaras 

                                                 
141BRASIL. Decreto-Lei nº 1.608, de 18 de setembro de 1939. Op. Cit. 
142BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Op. Cit. 
143Art. 2o O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas 

em lei. Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. 
144BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Op. Cit. 
145PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Jurisdição e pacificação: limites e possibilidades do uso dos meios 

consensuais de resolução de conflitos na tutela dos direitos transindividuais e pluri-individuais. Op. Cit. 
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comunitárias, centros ou mesmo conciliadores e mediadores extrajudiciais, ganhando dimensão 

à figura da jurisdição voluntária extrajudicial.146 

A previsão de solução consensual de conflitos, (prevista no Artigo 3º do Código de 

Processo Civil) está relacionada à função jurisdicional do Estado e foi colocada em etapa 

preliminar ao procedimento ordinário, em posição de destaque em relação aos Códigos 

anteriores, logo após a distribuição da demanda, antes da resposta pelo réu, servindo a audiência 

prevista no Art. 334 (e Art. 695)  do CPC, inclusive, como marco inicial para a  contagem do 

prazo para contestar. 

A dispensa da mesma é hipótese remota e de difícil verificação no novo procedimento, 

vez que, para tanto, precisa ser dispensada por todas as partes ou ainda por determinação 

judicial, sendo, conforme a lei, quase uma "ficção" jurídica sua não ocorrência.147
 

Em contraponto ao entendimento citado acima, cita-se Fabiana Marion Spengler, que 

entende que o artigo 3º do novo CPC deixa claro que a proposta não é tornar obrigatória a 

mediação ou a conciliação, ao contrário do que determina a Lei nº 13.140/2015, no seu art. 22, 

mas estimulá-la, e que tal incentivo deve ser tarefa de todos os operadores do Direito, mesmo 

quando já ajuizada a ação. Ou seja, tem-se por importante a busca pela solução composta, sem 

torná-la obrigatória.148 

E em busca dos ideais de celeridade e efetividade da justiça, houve a grande mudança 

no rito ordinário a ser problematizada. Após o deferimento da petição inicial, o juiz designa 

audiência de conciliação ou de mediação, conforme Art. 334 e, somente após a última sessão 

de mediação e conciliação, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para o réu apresentar 

contestação. 

A mudança legislativa é repleta de boas intenções, mas necessário verificar se a mesma 

terá a efetividade pretendida ou se será mais uma tentativa buscar a celeridade processual. 

De fato, a conciliação no início do processo pode representar poupança de tempo, 

evitando para as partes o desgaste e o estresse que todo processo causa, representando o alcance 

da justiça que uma sentença de mérito, muitas vezes após um longo processo judicial não traria. 

                                                 
146GRECO, Leonardo. Jurisdição voluntária moderna, capítulos I a III, Dialética, São Paulo, 2003. 
147Sobre a obrigatoriedade, ou não, da audiência de conciliação e mediação, prevista no Art. 334, cita-se o 

comentário a seguir: “Um ponto que merece aprofundamento e reflexão diz respeito à natureza obrigatória ou 

facultativa das audiências do art. 334 do Novo CPC. Em uma interpretação literal, ela é obrigatória. Na prática, 

nem sempre estão ocorrendo. Um juiz nos disse claramente: "eu não acho que estamos obrigados a marcar essa 

audiência.” BAPTISTA, Bárbara L.; FILPO, Klever Paulo L. Op. Cit. 
148SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação de conflitos: da teoria a prática. Op. Cit. 
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Fabiana Splenger destaca que a confiança na justiça torna-se frouxa e débil quando se verifica 

que a tutela jurisdicional acontece "a destempo".149 

A conciliação representaria a realização de justiça no caso concreto, ainda que as partes 

abram mão de parcela do que entendem devido, dando, inclusive, efetividade a ao art. 5º, 

LXXVIII, introduzida pela Emenda nº 45/2004 e ao Art. 4º do NCPC. 

Isto porque se uma sentença de mérito pode não trazer a melhor solução para o 

problema, imagina-se então, uma sentença sem resolução de mérito. Basta pensar na hipótese, 

não remota, de, ao final de todo processado, inclusive após a produção de todas as provas, após 

anos de batalha judicial, advir uma sentença extintiva do feito, sem resolução de mérito, por 

faltar algum pressuposto processual, como uma das condições da ação. 

A varredura técnica feita oportunamente pelo Juiz quando do recebimento da inicial, 

hipóteses do Art. 321 do CPC ou nas causas que dispensem a fase instrutória, Art. 332, 

permitiria à parte fazer as retificações necessárias para o processo ter seu regular 

prosseguimento, sem retirar desta, logo no início, o acesso ao judiciário ou ainda julgar 

liminarmente improcedente o pedido. No entanto, tal varredura, na prática, é pouco verificada. 

Problema maior surge quando, ao final do processo, muitas vezes após longos anos de 

tramitação, o processo é julgado improcedente (quando o julgamento de improcedência deveria 

ter ocorrido liminarmente) ou pior, extinto sem resolução de mérito, ficando a parte sem 

qualquer resposta do conflito social envolvido, mas somente com a resposta técnica, que não 

administra, nem de longe, o conflito subjacente ao feito.150 

A tão esperada sentença de mérito pode também não trazer a solução para o conflito 

social presente no processo. Conforme Humberto Dalla, 

 

O enfileiramento de casos a espera de julgamento, que, em muitas ocasiões, ignora a 

riqueza do fato individual, revela uma jurisdição autista que somente fala consigo, 

recolhe-se ao seu limitado mundo, sem primar pela busca do consenso entre as 

relações, fazendo desaparecer a dimensão dialógica do processo.151 

 

Portanto, oportunizar, no início do processo a conciliação ou a mediação pode ser forma 

direita de viabilizar o acesso à justiça, trazendo a solução sob medida para as partes e de forma 

rápida.  

                                                 
149Id. Ibid. 
150

 Vide: DUARTE, Fernanda. “A construção da verdade no processo civil.” 
151PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Jurisdição e pacificação: limites e possibilidades do uso dos meios 

consensuais de resolução de conflitos na tutela dos direitos transindividuais e pluri-individuais. Op. Cit., p.99. 
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No entanto, não se sabe ainda se a referida norma terá efetividade. Se esta representa, 

de fato uma solução para pacificação da sociedade ou é tão somente o desejo do legislador e o 

sonho daqueles que idealizaram o novo Código de Processo Civil. Pior, ao que parece, esta está 

longe de representar a sociedade brasileira e seu imaginário de passividade, colaboração, 

cooperação e conciliação.  

Não que o conflito deva ser visto como algo anormal, patológico em uma sociedade. 

Pelo contrário, este é inevitável e salutar, devendo ser tratado como um fato.Porém, cada 

sociedade apresenta constantemente processos de consolidação dos usos para costumes e dos 

costumes para as leis. Assim deveria ser. Igualmente, os papéis da sociedade encontram-se em 

constante mudança. Leis perdem a razão de ser pela mudança do contexto social.152 

E quais seriam as notas marcantes dos costumes na sociedade brasileira a ser destacada 

para o presente trabalho que trata de conciliação?O apadrinhamento, o mandonismo, o 

patrimonialismo, a belicosidade e uma cultura jurídica impregnada pelo catolicismo, centrado 

nos rituais e na figura do sacerdote. O próprio processo é um ritual e justamente por isso carrega 

um repertório de palavras, gestos, fórmulas, discursos,  templos e locais consagrados, 

destinados justamente a acolher o conflito153. No judiciário, espera-se o paternalismo por parte 

do juiz e da administração tendo o jurisdicionado a necessidade de ter contato com o Juiz, 

sacerdote do processo, para escutar para resolver problemas, de preferência ao seu favor.154 

As partes, unidas pelo conflito, esperam que um terceiro, o juiz, o solucione, diga quem 

tem mais direito e quem é o vencedor do processo (exatamente o oposto do que ocorre na 

mediação, onde estas devem encontrar as soluções possíveis para a controvérsia). Esperam 

também encontrar com o juiz e explicar pessoalmente o problema.  

No entanto, na prática, o tão esperado encontro da parte com o Juiz somente acontecerá, 

na grande maioria das vezes,na audiência de instrução e julgamento, se houver.E ainda, a parte 

somente será escutada se seu depoimento pessoal for requerido pela outra parte e deferido pelo 

Juízo. Ou seja, as chances da parte ser pessoalmente ouvida pelo juiz é muito pequena.  

Na busca pela solução do conflito pela via processual os dois lados poderão vencer ou 

perder e as partes muitas vezes não querem desistir do confronto, principalmente no início deste. 

Ao contrário do acordo, que não pode ser impugnado via recurso, uma  sentença não 

seja favorável, ainda que juridicamente correta, pode ser objeto de recurso até a última 

                                                 
152SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento de conflitos. Op. 

Cit. 
153SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação de conflitos: da teoria a prática. Op. Cit. 
154GARAPON, Antoine; PAPAPOULOS, Ioannis. Julgar nos Estados Unidos e na França. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2008. 
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instância, o que incentiva as partes a não prestigiarem, muitas vezes a via conciliatória, gerando 

a cultura da sentença, na expressão de Kazuo Watababe. 

Assim, apesar do esforço legislativo em conciliar, questiona-se a efetividade das vias 

conciliatórias no curso do processo. José Carlos Barbosa Moreira, ao discorrer sobre os 

equívocos no manejo da prestação jurisdicional já questionava a idéia se ser possível resolver 

as mazelas do sistema judiciário através de sucessivas alterações da lei processual e alerta ser 

enganosa a idéia de uma solução satisfatória por via legislativa, não podendo jogar todas as 

fichas nesta aposta.155 

Tal como entende Humberto Dalla, "de fato, as reformas legislativas são importantes e 

a lei cumpre um papel de destaque em nosso ordenamento. De toda forma, não se pode acreditar 

que somente a lei é capaz de tudo".156 

O Judiciário está congestionado e sucumbido pela carga de tarefas a ele submetidas, 

tendo como consequência a morosidade e a falta de qualidade técnica nas decisões, o que traz 

desprezo e descrédito do cidadão pela justiça.157E com este quadro, em virtude da opção do 

legislador ordinário, a este é atribuída mais uma função, a de conciliar e mediar no curso do 

processo. 

A inflacionada demanda por justiça é um problema complexo, que parte da dependência 

social dos Tribunais, seja em virtude da cultura demandista, seja pelo incentivo estatal que, 

temendo a perda do monopólio, faz o Poder Judiciário propagar a idéia de que somente ele é 

capaz de proporcionar uma solução eficaz dos conflitos, incorporando a este a solução 

consensual.158 

Apesar da institucionalização dos meios consensuais ter sido uma opção do legislador, 

auxiliado pela competente comissão que participou da elaboração do novo código, esta também 

foi fruto do  temor estatal de perder o monopólio do tratamento do conflito, o que estaria na 

contramão da história, pois a idéia da mediação e conciliação é justamente a de substituir a 

cultura da sentença pela cultura do acordo e mostrar ao cidadão que ele não precisa do Estado, 

sempre, para resolver seus problemas.159 

                                                 
155MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Op. Cit., p.146. 
156PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Jurisdição e pacificação: limites e possibilidades do uso dos meios 

consensuais de resolução de conflitos na tutela dos direitos transindividuais e pluri-individuais. Op. Cit., p. 55. 
157SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento de conflitos. Op. 

Cit. 
158PINHO, Humberto Dalla Bernadina de; PAUMGARTTEN, Michele Pedrosa. Op. Cit. 
159SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento de conflitos. Op. 

Cit. 
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Desde já, a efetividade da lei é posta em xeque, ante as tantas variantes encontradas nos 

casos concretos. Faz-se norma para organizar, estabelecer direitos, regrar, estabilizar, fazer 

evoluir a sociedade, mas de que importa a produção incessante de normas se estas não trazem 

sequer pista para delineamento ou mesmo possibilidade de cumprimento por seus destinatários? 

A norma sem eficácia social é instrumento estatal vazio, formalmente existente mas sem 

operatividade, trazendo sensação de frustração social. Esta questão é significada por Jean Cruet, 

para quem "vê-se todos os dias a sociedade reformar a lei;nunca se viu a lei reformar a 

sociedade"160.E ainda: 

 

O vezo de responder as ocorrências da vida em sociedade com (novas) normas, ao 

invés de antes e superiormente, analisar cumpridamente os fatos, em ordem a adotar 

providências idôneas e eficazes, acaba por frustrar as expectativas, porque a norma, 

isoladamente, desacompanhada de condutas concretas e apropriadas, não consegue 

alterar ou corrigir substancialmente a situação objetiva (...) por aí se compreendendo, 

dentre nós, que a sabedoria popular identifique as “leis que não pegam”.161 

 

Repitam-se as dificuldades encontradas na prática processual, não alcançadas pelo 

legislador ao estabelecer  a mudança do procedimento, a começar pela conciliação no âmbito 

dos processos de competência da  Justiça Federal, estabelecida no art. 109 da Constituição da 

República, onde a União, Entidades Autárquicas e Empresas Públicas dificilmente chegam à 

audiência prevista no art. 334 com propostas de acordo. 

Em relação aos processos de competência da Justiça Estadual, a audiência demanda 

grande suporte de pessoas e serviços e mais gastos financeiros, tendo em vista a necessidade de 

advogados para comparecem as audiências, acompanhados de prepostos no caso de pessoas 

jurídicas, mais Defensores Públicos (no caso da parte ser vulnerável ou hipossuficiente) para 

viabilizar comparecimento a todas as audiências de conciliação e mediação,maior estrutura de 

conciliadores e mediadores de preferência em formados e treinados para tanto e uma pauta 

interminável de audiências etc. Teria o Poder Judiciário e o Estados e estruturado para tanto? 

Teria o judiciário à capacidade de dispor do tempo necessário, com o processo em curso, 

para fazer quantas audiências de conciliação e mediação forem necessárias para que seja 

restabelecida a comunicação entre as partes estas concluírem o que é melhor para elas e 

chegarem a uma composição amigável.  

E por falar em tempo, tema já trazido no capítulo anterior, nunca é demais lembrar que 

somente após a última audiência de conciliação e mediação, depois de todas as necessárias para 

                                                 
160CRUET, Jean. A vida do direito a intimidade e a inutilidade das leis. Lisboa: José Bastos & Cia., 1908. 
161MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Op. Cit., p.66. 
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entabular o acordo, não sendo o mesmo alcançado, que finalmente se inicia o prazo para 

contestar. 

Conforme já visto, o "tempo do processo" e o "tempo da mediação" são diferentes, vez 

que a segunda segue um tempo, um ritmo próprio. A mediação deve buscar o diálogo rompido 

pelos litigantes, colocando as partes em equilíbrio, não demandando necessariamente sequer 

uma decisão. 

No que tange aos inúmeros processos patrocinados em Juízo pela Defensoria 

Pública,estaria esta, dentre suas inúmeras funções constitucionais, pronta e aparelhada como 

número de Defensores Públicos suficientes para enfrentar o novo rito, tendo em vista a 

exigência legal de comparecimento dos patronos a todas as audiências? 

Teria o Estado aparelhado o Poder Judiciário com conciliadores e mediadores, com 

treinamentos adequados e capacidade técnica suficiente para que as partes possam chegar a um 

acordo na audiência prévia? Estariam os Juízes aplicando o novo rito processual previsto no 

Código? 

Atenta-se ainda ao fato de que a  mediação deve ser um procedimento voluntário, optado 

pelas partes porque acreditam e atribuem ao mediador a competência para ajudá-las a lidar com 

o conflito. Impostas e de  má vontade é difícil cooperar com a resolução consensual do conflito. 

Transformar a mediação e a conciliação em etapa obrigatória no processo poderá servir 

para propósitos estatísticos, mas certamente não atenderá a necessidade do jurisdicionado, 

conforme já destacado por Humberto Dalla.162 

A imposição do legislador pela conciliação e mediação é clara e o não comparecimento 

injustificado na audiência prevista no art. 334 é considerada como ato atentatório a dignidade 

da justiça, sancionado com multa. 

A opção legislativa de jurisdicionalizar a conciliação e principalmente a mediação reduz 

a mesma a mero instrumento a serviço do sistema judiciário em crise, podendo não trazer a tão 

almejada paz social. 

 

4.2 O papel do magistrado para solução consensual 

 

Em relação aos Magistrados, estes possuem papel importante conferido não só pela 

sociedade, mas pela lei, na solução consensual de conflitos. 

Mediador, conciliador e juiz possuem papéis diferenciados no processo judicial. 

                                                 
162PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Jurisdição e pacificação: limites e possibilidades do uso dos meios 

consensuais de resolução de conflitos na tutela dos direitos transindividuais e pluri-individuais. Op. Cit., p. 117. 
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O mediador tem como função principal o reforço da parte frágil do conflito, 

reequilibrando a posição dos conflitantes. Na recuperação do diálogo o mediador tentar 

conhecer as partes e os problemas que as afligem  dar soluções. As opções possíveis para 

solução das controvérsias têm que ser encontradas pelas partes. No processo judicial se trabalha 

com a lógica do ganhador/perdedor, enquanto a mediação pretende restabelecer a comunicação 

entre os conflitantes.  

Na conciliação o papel do conciliador é ajudar na negociação, podendo dar sugestões e 

palpites. 

Já o juiz no curso do processo, como destinatário da prova, está em busca da verdade 

real dos fatos, a fim de, por ocasião do julgamento, trazer a solução mais justa e correta para o 

caso. No entanto, a busca pela verdade real pode e deve ser abandonada na tentativa de conciliar 

os litigantes.163 

Deve o magistrado, na primeira oportunidade, alertar as partes sobre suas manifestações 

infundadas, demonstrando as vantagens para solução consensual, ajudando-as a enxergar as 

reais possibilidades de sucesso e fracasso em suas pretensões, sem que isto comprometa sua 

parcialidade.  

A primeira oportunidade de conciliar as partes no processo está nos arts. 334 e 695, 

do CPC, devendo o juiz designar a audiência para realização de mediação ou conciliação, 

quando a lei assim o determinar (art. 334, do CPC/2015). Ressalta-se que o magistrado não 

está presente nestas.  

Não sendo alcançado o acordo  na primeira oportunidade, deve o magistrado tentar 

conciliar as partes na audiência e instrução e julgamento, nos termos do art. 359 do CPC/2015, 

independentemente de já ter tentado fazer isso antes. 

Assim, a atividade de tentar conciliar as partes decorre não da vontade do magistrado, 

mas do ofício de juiz.164 

                                                 
163Repita-se, pois necessário que a busca pela conciliação é expressamente prevista no § 2º do art. 3º do Código 

de Processo Civil, que estabelece que "o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos 

conflitos" e no § 3º, do mesmo artigo, dispõe que "a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do 

Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial". Na sequência, o art. 6º, do CPC/2015, impõe que 

"todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva". No tocante aos poderes, deveres e responsabilidades, o art. 139, inciso V, preceitua que 

incumbe ao juiz "promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de 

conciliadores e mediadores judiciais". Note-se que não se trata de novidade o que foi exposto até aqui, pois o 

art. 125, inciso IV, do CPC/1973 (lei 5.869/1973), já estabelecia que competia ao juiz "tentar, a qualquer tempo, 

conciliar as partes". 
164Como ponderam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inciso V do ar t. 139 

do CPC/2015, "a atividade de tentar conciliar é decorrente do ofício de magistrado, de sorte que não pode ser 
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Apesar do mediador, conciliador e do juiz possuirem papéis diferenciados e do processo 

judicial e o procedimento de mediação portarem características e rituais diversos e autônomos, 

não se pode ignorar que processo e mediação se combinam em uma relação complexa de 

formalidade e informalidade. 

A mediação não deve ser vista como uma alternativa a justiça tradicional, mas como um 

lugar de exercício da interdisciplinaridade e da interpretação de diferentes modalidades de 

regulação social. 165. Ressalta-se que não existe mediação judicial e mediação extrajudicial, mas 

apenas uma mediação, que pode ocorrer dentro ou fora das portas do Tribunal.  

A contribuição do juiz na negociação processual está justamente em não negligenciar 

os institutos que foram colocados a sua disposição, mas ao contrário, a utilizá-los da forma 

correta e adequada. Cabe ao Magistrado, portanto, identificar quais processos devem ser 

remetidos para a medição ou para a conciliação e em que casos a primeira poderá ter efetividade 

ou não.  

Cabe também a este também monitorar os resultados nas negociações e juntar esforços 

para que estas, de fato, funcionem.  

Porém, por outro lado, repisa-se que a mediação deve ser um procedimento voluntário, 

optado pelas partes porque acreditam e atribuem ao mediador competência para ajudá-las a lidar 

com o conflito, já que de má vontade é difícil cooperar com a resolução consensual do conflito. 

Transformar a mediação e a conciliação em etapa obrigatória no processo poderá servir 

disseminar os institutos ainda pouco conhecidos (sobretudo a mediação). Somente com 

propósitos estatísticos a ênfase na negociação processual certamente não atenderá a necessidade 

do jurisdicionado, conforme já destacado por Humberto Dalla.166 

A imposição do legislador pela conciliação e mediação é clara e o não comparecimento 

injustificado na audiência prevista no art. 334 é considerado como ato atentatório a dignidade 

da justiça, sancionado com multa. A conclusão que se chega é que a obrigatoriedade está na 

apresentação correta dos institutos para as partes, identificando os mesmos, técnicas e objetivos. 

Caso não queiram conciliar ou mediar à obrigatoriedade deve parar aí.  

A opção legislativa de trazer para o judiciário a função de conciliar e mediar sem que 

os magistrados saibam e apliquem corretamente os mesmos pode reduzir negociação processual 

                                                 
vista como caracterizadora de suspeição de parcialidade do juiz, nem de prejulgamento da causa. Para tanto, 

deve o juiz fazer as partes anteverem as possibilidades de sucesso e de fracasso de suas pretensões, sem prejulgar 

a causa e sem exteriorizar o seu entendimento acerca do mérito". NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria 

de Andrade. Comentários ao código de processo civil: novo CPC. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 584. 
165SPENGLER, Fabiana Marion. O tempo do processo e o tempo da mediação. Op. Cit. 
166PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Jurisdição e pacificação: limites e possibilidades do uso dos meios 

consensuais de resolução de conflitos na tutela dos direitos transindividuais e pluri-individuais. Op. Cit. 
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a mero instrumento a serviço do sistema judiciário em crise, confundindo e descaracterizando 

os institutos, podendo não trazer a tão almejada paz social. 

O papel ativo do Magistrado no processo de transformação social, ao menos do cartório 

que está sob sua responsabilidade, é fundamental.  

 

4.3 A pesquisa empírica: Descrevendo o campo escolhido 

 

Conforme narrado na introdução da presente dissertação, a possibilidade de realização 

de pesquisa empírica para mim sempre foi sedutora. Esclareço, no entanto, que a pesquisa 

realizada visa ilustrar, no sentido literal de iluminar o que foi estudado e pesquisado nos livros 

acadêmicos, na doutrina e nas aulas para a elaboração do presente trabalho. Com a mesma 

pretendo também  somar, ainda que de forma tímida, às demais pesquisas de campo que vem 

sendo realizadas em todo país por inúmeros juristas, estudantes e pesquisadores após a entrada 

em vigor da nova legislação processual civil.  

Assim, não há no presente trabalho de campo qualquer compromisso com estatísticas, 

vez que o mesmo representa uma mínima parcela do jurisdicionado nacional, de um país 

continental e repleto de variáveis, seja de ordem econômica, social, territorial dentre inúmeras 

outras. 

O Poder Judiciário Brasileiro, por previsão constitucional (art. 92 da Constituição da 

República), compõe-se de diversos órgãos, a saber: Supremo Tribunal Federal; Conselho 

Nacional de Justiça; Superior Tribunal de Justiça; Tribunais Regionais Federais e Juízes 

Federais; Tribunais e Juízes do Trabalho; Tribunais e Juízes Eleitorais; Tribunais e Juízes 

Militares; e Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. 

A estrutura e organização da Justiça Estadual do Rio de Janeiro, está prevista na Lei nº 

6956/2015 que dispõe sobre a organização e divisão judiciárias do Estado do Rio de Janeiro. A 

Justiça Estadual do Rio de Janeiro também é constituída por distintos órgãos, quais sejam: 

Tribunal de Justiça; Conselho da Justiça Militar; Juizados Especiais Cíveis e Criminais e suas 

Turmas Recursais; Juízes de Direito e Tribunais do Júri.  

Cada um desses órgãos possui diversas atribuições e competências. O Estado Do Rio de 

Janeiro conta com 82 (oitenta e duas) comarcas167. A comarca da Capital conta com 10 (dez) 

                                                 
167RIO DE JANEIRO. Lei nº 6.956, de 13 de janeiro de 2015. Dispõe sobre a organização e divisão judiciárias do 

estado do rio de janeiro e dá outras providências. Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Rio de janeiro, 14 

jan. 2015. 
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foros regionais.168O presente estudo teve como limite de atuação a área cível e de família do 

Direito, com processos vinculados a matérias dessa competência. 

A pesquisa de campo se deu no âmbito das Varas Cíveis e de Família no Fórum Regional 

do Méier, Comarca da Capital. A escolha do foro Regional se deu em virtude das características 

peculiares à população atendida pelo Fórum, mormente composta por famílias de classe média, 

mas também de comunidades carentes, o que será demonstrado pelos dados a seguir expostos. 

Explicando e contextualizando um pouco o campo de pesquisa, os 161 bairros da cidade 

do Rio de Janeiro agrupam-se em 33 Regiões Administrativas.169 Estas regiões, por sua vez, 

agrupam-se em áreas de planejamento170, conforme corroborado pelo Portal Geo171 e pela 

Prefeitura do Rio de Janeiro.172 

O Foro Regional do Méier, com sede na Rua Aristides Caire, nº 53, tem como área de 

abrangência, em termos de competência territorial, a XII Região Administrativa (Inhaúma), que 

engloba os bairros de Del Castilho, Engenho da Rainha, Higienópolis, Inhaúma, Maria da Graça 

e Tomás Coelho; a XIII Região Administrativa (Méier), que abrange os bairros de Abolição, 

Água Santa, Cachambi, Consolação, Encantado, Engenho de Dentro, Engenho Novo, Jacaré, 

Lins de Vasconcelos, Méier, Piedade, Pilares, Riachuelo, Rocha, Sampaio, Correia, São 

Francisco Xavier e Todos os Santos; e a XXVIII Região Administrativa, que abarca os bairros 

do Jacarezinho, Vieira Fazenda e Complexo de Manguinhos173 

Segundo dados colhidos do último censo realizado pelo Instituto Brasileiro De 

Geografia e Estatísticas (IBGE), realizado em 2010, o somatório do número de habitantes destas 

três regiões administrativas atingia 571.546 de pessoas. A Região XII contava com 134.349 

pessoas; a XIII, com 399.358 pessoas e a XXVIII, 37.839 pessoas. 

                                                 
168TJ-RJ. Fóruns regionais da Capital. [s.d]. Disponível em: 

http://portaltj.tjrj.jus.br/consultas/endereco_telefones/endtel/foruns-regionais-da-capital. Acesso em: 27 jun. 

2019. 
169RIO DE JANEIRO. Lei Orgânica do Município. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Centro de Estudos da 

Procuradoria-Geral do Município, 2010. Disponível em: 

<http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4946719/4126916/Lei_Organica_MRJ_comaltdo205.pdf>. Acesso em: 

2 mar. 2019. 
170ARQUILOG. Região Administrativa. [s.d.]. Disponível em: https://www.arquilog.com.br/glossary/regiao-

administrativa. Acesso em: 2 mar. 2019. 
171PORTALGEO. Município do Rio de Janeiro – Regiões de Planejamento, Regiões Administrativas e Bairros. 

2017. Disponível em: 

http://portalgeo.rio.rj.gov.br/website/Output/AjusteMigracao_15122017/Arquivos_CARREGAR%20ARQUIVO

%20NOVO_15dez2017/3465.pdf. Acesso em: 2 mar. 2019. 
172PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO. Regiões Administrativas do Rio de Janeiro. Disponível em: 

http://www.rio.rj.gov.br/web/cvl/Ra. Acesso em: 2 mar. 2019. 
173CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Fóruns Regionais da Capital. 

Disponível em: http://cgj.tjrj.jus.br/foruns-regionais-capital. Acesso em: 2 mar. 2019. 

http://portaltj.tjrj.jus.br/consultas/endereco_telefones/endtel/foruns-regionais-da-capital
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Em relação ao rendimento mensal domiciliar médio, por região, com base no 

levantamento de 2010, a média de rendimento mensal domiciliar em aglomerados subnormais 

da Região Administrativa XII, era de R$ 1.119,50; (um mil, cento e dezenove reais e cinqüenta  

centavos); da Região Administrativa XIII, R$ 1.179,90 (um mil, cento e setenta e nove reais e 

noventa centavos) e da Região Administrativa XXVIII, de R$ 1.114,31(um mil,cento e quatorze 

reais e trinta e um centavos). Aglomerado subnormal, conceituado pelo IBGE em 1987, diz 

respeito às “áreas conhecidas ao longo do país por diversos nomes, como favela, comunidade, 

grotão, vila, mocambo, entre outros.” 174 Ou seja, a população do jurisdicionado do Foro 

Regional do Méier ganha, aproximadamente, um salário mínimo.175 

Já em relação ao rendimento mensal domiciliar médio dos habitantes da referida área, 

na Região XII, é de R$ 2.325,93; na Região XIII, é de R$ 3.526,21 e na Região XXXVIII, R$ 

1.429. 

Em 2008, para o Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a 

classe média seria contida na faixa de renda domiciliar de R$ 1.064,00 a R$ 4.591,00.176 

No ano de 2012, contudo, o governo brasileiro, por intermédio da Secretaria de Assuntos 

Estratégicos (SAE) da Presidência da República definiu que quem tivesse renda per capita na 

faixa de renda que vai de R$ 291,00 a R$ 1.019,00 era considerado dentro da referida classe.177 

A comissão que analisou as propostas de definição de classe média, partiu, da renda familiar, 

como critério básico de estratificação social, e ainda dividiu a mencionada classe em três: “(...)a 

baixa classe média, composta por pessoas com renda familiar per capita entre R$ 291 e R$ 441, 

a média classe média, com renda compreendida entre R$ 441 e R$ 641 e a alta classe média, 

com renda superior a R$ 641 e inferior a R$ 1.019”.178 

Um novo critério foi adotado, para definição das classes sociais no Brasil, a partir de 

2014, pela Associação Brasileira de Empresas e Pesquisas (Abep) – critérios estes contrastantes 

com os preteritamente adotados pelo governo. Com base nos paradigmas trazidos pela Abep, o 

Grupo 4 (baixa classe média, segundo a SAE), contaria com renda média familiar de R$ 

                                                 
174IBGE. Aglomerados Subnormais – Informações Territoriais. Disponível em: 

https://ww2.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000015164811202013480105748802.pdf. 

Acesso em: 2 mar. 2019. 
175Id. Ibid. 
176FGV – CPS. A Nova Classe Média. 2008. Disponível em: https://www.cps.fgv.br/cps/classe_media. Acesso 

em: 2 mar. 2019. 
177BRASIL. Governo diz que nova classe média tem renda entre R$ 291 e R$ 1.019 familiar per capita. 2012. 

Disponível em: http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2012/05/governo-diz-que-nova-classe-media-tem-

renda-entre-r-291-e-r-1.019-familiar-per-capita. Acesso em: 2 mar. 2019. 
178Id. Ibid. 
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2.674,00; o Grupo 5 (média classe média, segundo a SAE), R$ 4.681,00 e o Grupo 6 (alta classe 

média, segundo a SAE), R$ 9.897,00. 

A crítica à estratificação social realizada em 2012 era de que a renda per capita não 

poderia servir de parâmetro exclusivo para tal diferenciação, na medida em que há que se 

considerar, também, outros aspectos, como a regionalização das famílias: 

A SAE tem oito estratos socioeconômicos, a renda corrente é igual tanto para quem 

mora em São Paulo quanto para uma família que mora na beira do Rio Amazonas. Só que o 

poder aquisitivo de quem tem R$ 300 de renda per capita (por pessoa) é diferente nos dois 

lugares.179 

O critério adotado pela ABEP leva em conta a composição familiar, já que a renda 

permanente em um domicílio permite padrões de vidas diferentes, de acordo com a quantidade 

de pessoas que moram no mesmo local.180 Em 2014, a FGV definiu a faixa de renda familiar 

da Classe C, de R$ 2.005,00 a R$ 8.640,00.181 

Apesar de haver certo dissenso a respeito dos critérios e das exatas faixas de renda 

familiar da chamada classe média (tampouco é o objetivo da presente pesquisa lançar definição 

última a respeito de tal ponto), depreende-se que as Regiões Administrativas XII, XIII e 

XXVIII, que atende o jurisdicionado do Foro Regional do Méier são regiões que podem ser 

incluídas entre as Classes D e C (classe média). 

Em relação à distribuição de ações judiciais, a escolha do referido Foro Regional 

também se mostrou adequada.  

No ano passado, em 2018, a Assessoria de Imprensa do Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio de Janeiro noticiou que “a produtividade de magistrados e servidores do TJRJ é a maior 

do país”.182Segundo a nota, “magistrados e servidores possuem a maior carga de trabalho e o 

maior índice de produtividade entre os tribunais estaduais de todo o país”.183 

Segundo o Relatório Justiça em Números 2018, divulgado pelo Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), nesta segunda-feira, dia 27, a carga de trabalho dos juízes fluminenses de 

primeira instância foi de 21.519 processos em 2017. O número é 161% maior do que é média 

nacional, e 74% superior à carga média dos juízes do TJSP, a segunda maior do país. 

                                                 
179Id. Ibid. 
180Id. Ibid. 
181FGV – CPS. Qual a faixa de renda familiar das classes? 2014. Disponível em: https://cps.fgv.br/qual-faixa-de-

renda-familiar-das-classes. Acesso em: 2 mar. 2019. 
182TJ-RJ. Glossário de Termos Estatísticos – versão reduzida. 2015. Disponível em: 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/glossario-de-termos-estatisticos-em-versao-reduzida. Acesso em: 2 mar. 2019. 
183Id. Ibid. 
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Os juízes do TJRJ também lideraram o ranking do CNJ em 2017, em número de casos 

novos. Em média, os magistrados receberam 2.913 novos processos no ano passado, resultado 

82,29% maior do que a média nacional registrada nos TJs estaduais.  

A alta carga de trabalho dos juízes do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro vem 

acompanhada por uma grande produtividade. Juízes e desembargadores do TJRJ tiveram em 

média o maior número de processos baixados ao longo do ano passado. Segundo o CNJ, cada 

juiz fluminense "deu baixa" de 3.321 processos em 2017. 

A carga de trabalho e a produtividade também são elevadas entre os servidores do Poder 

Judiciário do Rio de Janeiro. O número de processos por servidor do TJRJ é o mais alto de todo 

o Judiciário brasileiro, com 1.328 processos, quase o dobro da média dos servidores dos 

tribunais estaduais do país. E o número de processos baixados (232) por servidor também é o 

mais elevado, segundo o CNJ. 

Conforme pesquisa realizada no Conjur, o número de demandas ajuizadas cresceu nos 

últimos anos. Entre janeiro e novembro de 2018, O TJRJ recebeu 1.684.875 novos processos – 

2,5% a mais do que o número recebido em 2017.184 

Para localizar a pesquisa feita no universo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 

conforme também pesquisa efetuada no período compreendido entre janeiro e dezembro de 

2010, as varas e secretarias cíveis e criminais do Foro Regional do Méier contaram com 41.993 

processos tombados e 30.239 processos decididos.185 Em 2018, os números de processos 

tombados foram 33.718 e arquivados, 31.489.186 

O que se observa é que, a partir dos números acima levantados, em 2010, foram 

distribuídos 13,6 processos por habitante, no Foro Regional do Méier. Em 2018, esta proporção 

aumenta para 16,9, se considerados, ainda, os números do censo anterior, podendo concluir que 

o referido Foro Regional acompanhou o aumento do número de demandas percebido no 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 

Após a escolha do campo de pesquisa, foi obtida a autorização da Dra Juíza de Direito, 

Cláudia Márcia Gonçalves Vidal, Diretora do Foro Regional do Méier187 e a pesquisa foi 

submetida à aprovação pela Plataforma Brasil. A aprovação do projeto ocorreu em dezembro 

de 2018 e a colheita de dados teve início em janeiro de 2019, logo após o recesso forense.  

                                                 
184CONJUR. TJ do Rio recebeu mais de 1,6 milhão de novos processos em 2018. 2019. Disponível em: 

<https://www.conjur.com.br/2019-jan-03/tj-rio-recebeu-16-milhao-novos-processos-2018>. Acesso em: 2 mar. 

2019. 
185TJ-RJ. Op. Cit. 
186TJ-RJ. Produtividade de magistrados e servidores do TJRJ é a maior do país. 2018. Disponível em: 

http://www.tjrj.jus.br/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5810558. Acesso em: 2 mar. 2019. 
187 O consentimento da Direito do Foro Regional do Méier é um dos anexos do presente trabalho 
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A partir de então,foram realizadas várias incursões no Fórum do Méier, em variados 

horários e dias da semana, para realizar entrevistas com as partes que aguardavam audiências 

de conciliação e mediação, cíveis ou de família. Foram realizadas 80 entrevistas, nos corredores 

do Fórum, enquanto as partes aguardavam a audiência. A colheita de dados foi encerrada em 

maio de 2019.Seguem os resultados.  

 

4.4 Conciliação e a Mediação - Alguns aspectos práticos e o  Ponto De Vista Do 

Jurisdicionado 

 

Durante 5 (cinco) meses, de janeiro á maio de 2019 realizei  entrevistas com partes que 

aguardavam audiências no Fórum do Méier. Para tanto, me apresentava como pesquisadora. 

Somente me identificava como Defensora Pública se o entrevistado perguntava se eu era 

advogada ou qual era minha profissão. No entanto, ainda quando identificada, tinha o cuidado 

de dizer que ali estava na função de pesquisadora. O diálogo teve como guia um questionário 

simples, preenchido por mim, com anotações e observações, conforme as respostas obtidas 188. 

Não houve gravação das conversas. 

Antes de iniciar a conversa, os entrevistados eram convidados a assinar um termo de 

livre consentimento 189 

Também foram colhidas informações nas serventias dos cartórios e no centro de 

mediação, localizado no 4o andar do Fórum. Nos Cartórios e no centro de mediação me 

identificava como Defensora, mas na qualidade de pesquisadora, explicando que os dados 

colhidos seriam utilizados para pesquisa de Mestrado.  

Para tanto, conversei com 12 serventuários que trabalhavam nos gabinetes(secretários 

dos Juízes) e com dois Magistrados de Varas Cíveis ( um titular e um substituto). No centro de 

mediação do Méier conversei com 3 (três) mediadores e com a coordenadora do Cejusc do 

Méier. Com os servidores e mediadores  foram obtidas informações a respeito da formação dos 

mediadores, dos  conciliadores e também informações sobre os critérios para enviar um 

processo para a conciliação ou para a mediação.  

                                                 
188 Todos os questionários estão devidamente armazenados e disponíveis para consulta. O modelo do mesmo segue 

em anexo a presente dissertação  
189 O "Termo  de Consentimento Livre e Esclarecido" era assinado antes de iniciar a entrevista. Caso a parte não 

desejasse assinar, esta não ocorria. No mesmo, cujo modelo segue como anexo ao presente trabalho, o título 

conferido  a dissertação é diferente do título final escolhido. Apesar de tratarem do mesmo tema, o título original 

da dissertação era " A cultura da judicialização e o tempo do processo - O novo rito ordinário, a conciliação e a 

mediação previstas no art. 334 do Código de Processo Civil" . 
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Com isto, eu desejava saber um pouco como na prática estava sendo levada a cabo a 

alteração legislativa pesquisada. Para estes não foi formulado questionário, com a anotação das 

respostas.  

A colheita de tais dados servirá para ilustrar como o Poder Judiciário se estruturou para 

receber as alterações legislativas e como está funcionando na prática a alteração do rito 

ordinário.  

Repita-se que a amostra colhida não possui a pretensão de demonstrar estatisticamente 

o que está ocorrendo em todo território nacional, mas tão somente em uma pequena parte desta, 

analisada por conta da pesquisa de campo feita. 

Coloca-se, desde já, a observação que, apesar da legislação ser federal a mesma lei é 

aplicada de forma diversa pelos operadores do direito, o que foi demonstrado inclusive no 

pequeno universo pesquisado, ou seja, em 11 Cartórios do  Foro Regional do Méier (1a, 2a, 3a, 

4a, 5a, 6a, e 7a Varas Cíveis e 2a, 3a, 4a e 5a Varas de Família). 

Começa-se então pela estrutura do Poder Judiciário para receber as alterações 

legislativas  

Como são os mediadores e como se formam os mediadores judiciais? Segundo 

informações obtidas no centro de a Mediação do Méier, o citado Foro Regional conta com 35 

mediadores e 2 ou 3 observadores. As mediações ocorrem de segunda a sexta feira, nos horários 

de 10:30h, 12:30h, 14:30h e 16:30h, sendo reservada, para cada sessão de mediação, de 2 (duas) 

horas. Em relação aos conciliadores, em cada vara, cível ou de família, existem uma média de 

3 conciliadores, pouco variando este número. 

Para ser um medidor judicial é necessário que o candidato à vaga faça um curso de 

mediação no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas 

(NUPEMEC). O curso é gratuito e no caso, ministrado no Foro Regional do Méier e a este foro 

regional o mediador ficará, ao menos inicialmente vinculado. 

O candidato deve ter formação,há pelo menos dois anos, em curso de nível superior (não 

necessariamente em Direito). 

Terminado o curso, o pretenso mediador deve fazer estágio sob supervisão, onde este 

irá assistir a sessões de mediações, como observadores. Necessário complementar o curso 

ministrado pelo Tribunal de Justiça com outros cursos de mediação. Os cursos podem ser 

oferecidos pela OAB, Emerj, Ministério Público, Defensoria Pública,dentre outros, podendo 

ser gratuitos ou não. O candidato também deve apresentar, além de seus documentos pessoais, 

certidões, inclusive criminais do 1º ao 4º Ofício.  
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A certificação do mediador ocorre em aproximadamente um ano. Após um ano da 

certificação o mediador passa a fazer parte da lista de mediadores do Foro onde fez o curso de 

mediação, permanecendo no Cejusc onde foi treinado por pelo menos um ano. Após este prazo 

o mediador pode escolher atuar em outro local (em outro Foro do Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro), caso haja a vaga. 

O mediador e o conciliador, na prática, não recebem qualquer remuneração pelos 

serviços prestados, apesar de já existir tabela do CNJ de honorários. 

Em relação aos conciliadores, conforme informações colhidas nas serventias, constatei 

que os mesmos são estagiários de direito ou advogados formados. Geralmente os candidatos a 

conciliadores são escolhidos por funcionários das serventias (geralmente, pelo secretário do 

juiz), variando o critério de seleção de uma para outra vara (apresentação de currículo, 

preenchimento de ficha cadastral, aviso na porta do cartório dentre outros).Em cada vara, cível 

ou de família, existem em média de 3 a 4 conciliadores.  

Conforme informações colhidas com 10 secretários de Juízes, atualmente o conciliador 

deve fazer um curso de 17 (dezessete) aulas, ministradas online pelo Tribunal de Justiça.  Após 

o curso, o candidato deve fazer uma prova, ou seja, ser avaliado pelo Tribunal de Justiça, através 

do ESAJ - Escola de Administração Judiciária. Caso o candidato passe na prova, este poderá 

ser conciliador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e então atuar na Vara onde inicialmente 

foi recrutado, podendo permanecer como conciliador por 2 (dois) anos, podendo tal período ser 

renovado pelo Tribunal de Justiça. 

O trabalho do conciliador também é exercido sem qualquer gratificação, podendo o 

mesmo, no entanto, ganhar um histórico (e não certificado) da prestação de serviço. 

Percebe-se que a formação do medidor difere da formação do conciliador, assim como 

a forma de atuação destes no processo. O conciliador precisa demonstrar algum conhecimento 

jurídico, enquanto o mediador precisa ter formação em nível superior, não necessariamente em 

direito, sendo o mais comum ter formação em psicologia, assistente social dentre outros cursos 

da área de humanas.  

Outra distinção está no tempo destinado para cada sessão de conciliação e mediação. 

Enquanto as conciliações são marcadas com o intervalo de 30 minutos, na mediação é reservado 

duas horas para cada sessão. 

Quanto à forma de atuar na audiência, o conciliador tem acesso aos autos, aos auxiliares 

do juiz e muitas vezes acesso ao próprio Magistrado durante a conciliação. Já a mediação se dá 

em sala própria (no caso do Foro Regional do Méier, no 4a andar do Fórum) e o mediador não 

possui acesso ao processo, não tendo a mais vaga idéia do que é discutido na ação.  
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Assim, pode-se dizer que a mediação é feita "às cegas", podendo, ao menos 

teoricamente, ser feito qualquer tipo acordo, inclusive sem qualquer adstrição ao pedido contido 

na inicial. O que pode parecer liberdade ao mediar, na verdade, se tornou um grande embaraço 

à mediação e uma grande resistência a esta.  

É certo que muito se fala da necessidade de alteração da cultura do litígio para a cultura 

da conciliação190, no entanto, após a distribuição de uma demanda existe a correta preocupação 

em se entabular um acordo exequível, o que  muitas vezes não ocorre na mediação, tendo em 

vista a proposital ausência de técnica e formalidade conferida a esta. Este é um dos maiores 

fatores de resistência dos Magistrados à mediação. Acordos, para serem homologados, devem 

ter ao menos o potencial de, em caso de descumprimento, ser executados. Caso isso não ocorra, 

em breve gerará problema maior, devolvendo ao Judiciário demanda que este não é mais capaz 

de resolver. O argumento é bastante razoável. 

Foram revelados na pesquisa, através das respostas dos servidores, tanto de varas de 

família como nas varas cíveis,que inúmeros acordos feitos "às cegas" pelos mediadores tinham 

que ser elaborados novamente, por exigência do Ministério Público, da Defensoria Pública (que 

não participou da mediação) ou do Juiz da Vara.  

Como exemplo, cita-se entrevista realizada na pesquisa. Um dos servidores 

entrevistados no Foro Regional do Méier disse que há situações onde, em ações de alimentos, 

por vezes, era feito acordo divórcio, sem qualquer menção aos alimentos inicialmente 

pleiteados na inicial. O contrário também acontecia, em ação de divórcio o casal permanecia 

casado, com a fixação de alimentos para os filhos menores. 

Conforme as respostas dos servidores entrevistados, 191 percebi existir certa 

"predileção"para a designação de conciliação em detrimento da mediação, ficando a última 

como alternativa residual, designada em virtude de critérios como o de adequação da pauta de 

audiências (vulgarmente falando "quando a pauta de conciliação já está cheia")192, quando a 

vara está sem conciliador ou ainda uma das partes solicita expressamente a mediação. Somente 

em três Cartórios obtive a resposta de que o processo era encaminhado para a mediação quando 

o Magistrado entendia que esta seria mais adequada.  

                                                 
190LESSA NETO, João Luiz. O novo CPC adotou o modelo multiportas!!! E agora?! 2015. Disponível em: 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/

bibli_boletim/bibli_bol_2006/RPro_n.244.17.PDF. Acesso em: 24 mar. 2019. 
191 Esta foi a resposta obtida dos servidores em 8 dos 11 cartórios visitados.  
192Em relação à adequação da pauta, destaca-se que o prazo máximo do ato de designação da audiência até o dia 

desta é de 60 dias. Assim, alguns juízes adotam este critério para designar audiência de mediação, quando a pauta 

de conciliação ultrapassa o prazo de 60 dias é designada audiência de mediação. 



93 

 

Uma pesquisa empírica feita por Bárbara L. Baptista e Klever Paulo L. Filpo, em Varas 

Cíveis (justiça estadual) das Comarcas da Capital do Rio de Janeiro, Petrópolis, Três Rios e 

Paraíba do Sul,em 2016 e 2017, nos juízos cíveis e de família, demonstrou também que os 

critérios para submeter um determinado tipo de conflito a uma ou outra forma de tratamento 

variavam não conforme a determinação legal, mas sim critérios estabelecidos pelo juízes 

variando de vara para vara.193 

Pude perceber que os critérios para designar audiência de conciliação ou mediação 

variavam bastante, sendo certo que somente em 2 (duas) dentre as 11 (onze) Varas pesquisadas 

obtive a informação de que o Juiz seguia o que o Novo Código determinava, ou seja, a 

orientação prevista no art. 165, parágrafos 2º e 3º.  

Em relação ao jurisdicionado, destinatário final da norma, foram realizadas entrevistas 

informais com estes, dentro do Fórum, enquanto os mesmos aguardavam ser chamados para a 

audiência de conciliação ou mediação, ou seja, conforme jargão forense,enquanto aguardavam 

o "pregão" para audiência.  

Antes de iniciar a conversa era perguntado se a parte gostaria de participar de uma 

pesquisa acadêmica, o que muitas vezes trazia desconfiança e receios por parte dos 

entrevistados. Alguns se recusavam participar da pesquisa. A tensão que toma conta de quem 

vai entrar em uma sala de audiência era visível, quase palpável, podendo ser apontado como 

um dos motivos para que as pessoas não se abrissem ao diálogo. 

Como Defensora Pública, com anos de experiência em Varas Cíveis e de Família, 

audiências acontecem praticamente todos os dias. Mas visualizar o que ocorre antes das 

audiências nos corredores do Fórum foi uma experiência nova e de certa forma transformadora, 

para despertar meu olhar e minha percepção para a realidade. Práticas institucionalizadas e 

mecanizadas para os operadores do direito, que fazem parte do cotidiano dos que trabalham no 

Fórum, não são a realidade de quem procura o Poder Judiciário como jurisdicionado  

Antes da audiência partes, testemunhas, informantes, acompanhantes estão muito 

ansiosos e o que é considerado banal pelos operadores do direito representa verdadeiro 

transtorno para os envolvidos.  

Lidar com seres humanos em situação de estresse, muitas vezes esquecidas pelo 

profissional do Direito, onde a audiência faz parte de uma rotina de trabalho, requer um pouco 

mais de sensibilidade. 

                                                 
193BAPTISTA, Bárbara L.; FILPO, Klever Paulo L. Op. Cit. 
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Muitos entrevistados diziam que não sabiam se conseguiriam responder e pediam ajuda 

para seus patronos, que também recebiam com desconfiança a proposta de participação de seus 

clientes em pesquisa realizada nos corredores do Fórum. Neste momento era esclarecido que o 

objetivo era conversar com a parte, "leiga" nos códigos e linguagens jurídicas e quanto menor 

ou nenhuma interferência do patrono, melhor. 

Era então delimitado se o processo seria da competência das varas cíveis ou de família.  

A pergunta inicial era em relação às expectativas da parte ao procurar um patrono, ou seja, se 

esta pretendia obter orientação judicial ou ingressar com uma demanda.  

Seguia-se a segunda pergunta que era se a pessoa tinha tentado resolver seu problema 

diretamente com a outra parte antes de procurar assistência jurídica.  Com as duas questões eu 

pretendia entender um pouco a respeito do problema da judicialização excessiva, ou seja, se eu 

conseguiria perceber a tendência do jurisdicionado brasileiro de não conseguir resolver sozinho 

seus problemas, necessitando da intervenção do Estado Juiz. Seria esta, a realidade, pelo menos 

da pequena parcela do jurisdicionado entrevistado? Também pretendia investigar a respeito das 

formas adequadas de resolução de conflitos fora do Judiciário, e se as partes tinham ciência, 

conhecimento destas. 

A terceira era se a parte concordaria em abrir mão de alguma parcela do que entende 

correto ou devido para celebrar um acordo. Com esta questão eu pretendia investigar as 

possibilidades de conciliação e mediação no início do processo, ou seja, se as partes estariam 

abertas e propensas a conciliar. Serviria também para investigar o "tempo da conciliação". 

Seguia-se a quarta questão, que era se a parte esperava poder conversar com o Juiz sobre 

o seu problema. Com a mesma, pretendia investigar a expectativa da parte em ter contato com 

o Estado, personificado na pessoa do Juiz. Com esta tanta pretendia compreender se existe a 

judicialização banalizada em nossa sociedade. 

A quinta pergunta era se a parte acredita que seu problema pode ser adequadamente 

resolvido por acordo. 

A sexta pergunta era para saber do jurisdicionado em quanto tempo este esperava ver 

seu problema resolvido. Com esta pretendia investigar as expectativas do jurisdicionado, 

relacionadas ao tempo do processo. 

Por fim era indagado se o entrevistado gostaria de fazer alguma observação em relação 

a algum item perguntado neste questionário. 

Também era indagado se o problema jurídico sobre o qual versava a ação tinha alguma 

relação familiar, algum elo especial entre as partes, com a finalidade de ver se a distinção entre 

a designação de audiência de conciliação ou mediação estava sendo feita na prática.   
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Alguns entrevistados gostavam de aproveitar a oportunidade para fazer observações, 

comentários e até desabafos a respeito de seu problema jurídico ou do Poder Judiciário. Assim, 

eram anotados os comentários e observações feitas ao longo da entrevista bem como ao final 

desta. 

Como pesquisadora, encontrei dificuldades de abordar as partes e pude perceber sob 

outro ângulo o que acontece antes das audiências de conciliação e mediação. Práticas 

institucionalizadas e mecanizadas para os operadores do direito, que fazem parte do cotidiano 

que todos que tem o Fórum como lugar de trabalho não são a realidade de que procura o Poder 

Judiciário. Meu objetivo assim foi tentar descrever o que ocorre na prática e partilhar de alguma 

forma no presente trabalho para assim ser conhecido por todos.  

Pude perceber e vivenciar a preocupação  que atinge as partes antes de uma audiência. 

Estas geralmente estão muito nervosas e ansiosas para o ato, considerado banal pelos 

operadores do direito. Parte do jurisdicionado se recusava a falar e quase todas demonstravam 

bastante nervosismo no início no da conversa.  

Muitas vezes o entrevistado percebia o diálogo como uma oportunidade de falar, de 

desabafar e de ser ouvido. 

Em muitas oportunidades as partes colocavam suas queixas e questionamentos acerca 

da Justiça e do Poder Judiciário. Pude observar que algumas reclamações se repetiam a cada 

diálogo, uma merecendo se destacada: a lentidão da  justiça.194 Fabiana Marion Spengler 

observa que “Na maioria das vezes acusa-se a justiça de ser demasiado lenta e para muitos o 

antídoto para essa morosidade é o tratamento dos processos ‘em tempo real’. Desse modo, a 

justiça, que se flexibiliza e desformaliza, é solicitada com mais frequência.”195 

 Observa-se, no entanto, que o que às vezes parece morosidade para a parte é um prazo 

pequeno no Tribunal para a solução de uma demanda. O "tempo do processo" para as partes é 

diferente do "tempo do processo" para os profissionais e operadores do direito. O jurisdicionado 

muitas vezes possui expectativas irreais para que o processo chegue ao fim (com acordo ou com 

uma sentença de mérito).Inúmeros entrevistados responderam que, não havendo acordo na 

audiência, tinham a expectativa do processo terminar com uma sentença "resolvendo o 

problema" (ou seja, uma sentença de mérito) em menos de um ano.196 

                                                 
194 Dos 80 (oitenta) jurisdicionados entrevistados, 19 (dezenove) falaram, em observação aberta, que achavam a 

justiça lenta.   
195SPENGLER, Fabiana Marion. O tempo do processo e o tempo da mediação. Op. Cit. 
196 Dos 80 (oitenta) jurisdicionados entrevistados, 56 (cinquenta e seis) disseram que esperam uma solução final 

para o processo em até um ano.  
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Pude evidenciar que em relação aos processos de competência das varas de família era 

mais precisa a distição dos processos que eram remetidos para conciliação ou para mediação. 

Em relação às varas cíveis, esta distribuição era mais aleatória. Inúmeros processos sem vínculo 

anterior entre as partes, envolvendo, por exemplo, relações de consumo, eram remetidos para a 

mediação. 

Apesar do legislador, ao menos conceitualmente, ter diferenciado os dois institutos197, 

na prática, ou seja, na pesquisa de campo, o que me pareceu, é que não é levado à risca a 

diferença que deve ser dada para causas submetidas à conciliação ou a mediação. 

Barbara Lupetti Baptista e Klever Paulo L. Filpo também escreveram artigo com dados 

coletados em pesquisa exploratória, buscando entender como vem sendo implementadas as 

audiências de conciliação e mediação. Na pesquisa realizada estes destacam que foi muito 

comum, em conversas informais de campo, identificar que as pessoas "não sabem, ou não 

aplicam a diferença entre os institutos" e ainda que os critérios adotados para enviar um 

determinado tipo de conflito a uma ou outra forma de tratamento com frequência são ignorados 

ou desconhecidos, o que sugere o abismo entre a pretensão idealizada dos dogmáticos em 

contraste com a aparente irrelevância empírica de distingui-los198 

Uma das justificativas para a conciliação ou para a mediação seria dividir o trabalho 

entre conciliadores e mediadores. Em conversa informal com um Defensor Público que atua 

em vara cível do Méier soube que, em determinada ocasião,todas as audiências previstas no art. 

334 do CPC eram remetidas para mediação, tendo em vista a ausência de conciliadores no 

referido órgão do judiciário.199
 

Assim,às vezes são designadas sessões de mediação para causas que, ao menos a partir 

da construção doutrinária e previsão normativa, deveriam ser encaminhadas conciliação e vice-

versa. 

                                                 
197A distinção entre conciliação e mediação foi feita de forma clara pelo legislador, no art. 165, §§ 2º e 3º do 

Código de Processo Civil, ao destacar que o conciliador deve atuar preferencialmente nos casos em que não houver 

vínculo anterior entre as partes e o mediador deve atuar, preferencialmente, nos casos onde houver vínculo anterior 

entre as partes, auxiliando os interessados a compreender as questões e interesses em conflito, de modo que eles 

possam restabelecer a comunicação. Também, o Conselho Nacional de Justiça, traz explicação em seu sítio 

eletrônico, na busca de distinguir conceitualmente os dois institutos. 
198BAPTISTA, Bárbara L.; FILPO, Klever Paulo L. Op. Cit. 
199Acerca do tema: “Segundo nossas percepções empíricas, embora o Novo CPC tenha deixado normativamente 

claro quais seriam as diferenças entre a mediação e conciliação, o fato de ter tornado obrigatória a realização de 

uma audiência de mediação e conciliação, no art. 334, deixando a critério do juiz a sua designação, acabou 

tornando, na prática, um tanto nebulosa a distinção e, também, a sua adequada aplicação conforme a natureza da 

causa, da forma contemplada pelo legislador. transferindo para o Juiz o estabelecimento dos critérios de eleição 

entre uma ou outra forma de tratamento”. Id. Ibid. 
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A mediação, no entanto, tem seu lugar garantido nas varas cíveis, vez que muitos 

problemas de família, vizinhança, ou seja, relações continuadas onde existe claro vínculo entre 

as partes são da competência civil. Cito dois exemplos colhidos, com depoimento de partes que 

aguardavam audiência de conciliação. 

O primeiro envolve violência doméstica. A autora ingressou com ação requerendo danos 

morais em face de seu ex-companheiro, sob a alegação de que foi vítima de violência doméstica, 

praticada por seu então namorado. As agressões teriam sido muito graves a ponto desta ter 

ficado 40 dias de cama, sem mover as pernas. A parte me informou ainda apresentar sequelas 

na coluna.  No entanto, seu então companheiro não prestou qualquer tipo de auxílio após a 

agressão. Em virtude do falecimento do agressor, o processo criminal foi extinto. A ação civil, 

no entanto, teve prosseguindo em face de seus filhos, herdeiros, e a audiência de conciliação 

seria com estes. Informou que seu ex companheiro era "muito bem de vida" e que teria deixado 

dinheiro e bens. Perguntada sobre a possibilidade de acordo, a autora disse que"acordo seria no 

início", quando esta estava de cama em decorrência das agressões. Agora ela "merecia uma 

sentença". 

Outra entrevista envolve problemas de vizinhança. A autora, que informou residir com 

sua irmã e sua mãe de mais de 80 anos, é vizinha de uma igreja. Relatou que todos os finais de 

semana, sábados e domingos, uma banda toca na igreja,das oito da manhã ao meio dia, sendo o 

barulho ensurdecedor na sua casa.  Informou que várias vezes foi a igreja pedir para que o 

barulho cessasse, sem sucesso. Disse que ela e a irmã até poderiam passar as manhas de sábados 

e domingos fora de casa, mas e a mãe idosa? Para ela, acordo seria parar com a banda, o que, 

na prática, não seria um acordo, mas reconhecimento do pedido. 

Os dois exemplos acima são casos clássicos onde a mediação e não a conciliação seria 

o caminho mais adequado, já que a mediação traria para os conflitantes a responsabilidade do 

litígio, com a possibilidade de compreensão das emoções reprimidas e aparo de arestas, com o 

auxílio do mediador, onde seria buscado consenso que atenda as partes e conduza à paz 

social.200 Com certeza o tratamento adequado do conflito traria uma solução mais eficaz para 

as partes nos dois exemplos trazidos.  

Observei que nas varas de família a diferença entre conciliação e mediação eram 

aplicadas com mais técnica e correção do que nas varas cíveis. Nas varas de família poucos 

processos eram remetidos para conciliação, em geral aqueles com rito especial, como nas ações 

de alimentos. 

                                                 
200SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação de conflitos: da teoria à prática. Op. Cit. 
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Ações de guarda, regulamentação de visitas entre pais, avós, divórcio eram 

encaminhadas para mediação e muitas vezes o diálogo entre as partes era, de fato, recuperado, 

em uma ou mais sessões de mediação. 

Ilustro o alegando, narrando caso interessante a ser destacado. Um pai que ingressou 

com ação de visitação de seu filho de apenas quatro anos. O autor informou que somente 

conviveu de forma regular com o menor por 4 (quatro) meses. Após, seu direito de visitas era 

sempre embaraçado pela mãe, motivo pelo qual ingressou com a ação. A entrevista, como todas 

as demais, se deu antes do início da audiência e a parte estava ansiosa e apreensiva, mas otimista 

e confiante, o que rendeu uma ótima entrevista. Aquela seria a terceira audiência de mediação. 

O autor contou que antes de ingressar com o processo o diálogo com a ré era 

praticamente impossível e que inúmeras foram as tentativas de composição amigável do litígio. 

Por este motivo, ao procurar um advogado, sua intenção era ingressar com a ação judicial e não 

tentar, mais uma vez, um acordo, agora assistido por um patrono. 

Com o ingresso da ação foi designada audiência de mediação e aos poucos o diálogo foi 

sendo recuperado e este estava conseguindo ter acesso a seu filho, percebendo o autor uma 

evolução em seus direitos. No entanto, a mãe estaria novamente desrespeitando a visitação 

acordada na última audiência, motivo pelo qual foi designada uma nova audiência, na tentativa 

de mais uma vez compor, de forma efetiva, as partes. O entrevistado entende que seu problema 

pode ser resolvido adequadamente por um acordo.  

O Autor enalteceu a habilidade dos mediadores, que segundo seu sentir, tinham tempo 

e disponibilidade para ouvir os envolvidos e habilidade para compor. Relata que uma das 

sessões de mediação teve duração de duas horas e meia e informou estar disposto a ceder para 

fazer o acordo, desde que isto não implicasse "em prejuízos para o menor", entendendo como 

prejuízo a privação de sua convivência com seu filho. 

Nas ações de divórcio litigioso a mediação tentaria compor questões que somente seriam 

resolvidas por acordo na ação de divórcio ou com a propositura de nova demanda, a fim de 

englobar a partilha de bens, guarda, visitação, alimentos para as partes ou para os filhos, dentre 

outras questões. Isto porque, conforme emenda Constitucional nº 66/2010, com a alteração da 

redação do § 6º do art. 226 da Constituição Federal, o casamento civil pode ser dissolvido pelo 

divórcio, independentemente do consentimento e vontade da outra parte. 

Muitas entrevistas foram colhidas de partes que aguardavam a mediação em ação de 

divórcio para tentar acordo sobre bens e filhos, sendo certo que a grande maioria dos 

entrevistados estava disposta a negociar. 
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Em uma entrevista autor e ré estavam aguardando a audiência de mediação 

pacificamente, lado a lado, conversando. Aproveitei a oportunidade para conversar com o ex-

casal. Tratava-se de ação de guarda de um menor de menos de 2 (dois) anos de idade, que ainda 

era amamentado pela mãe. Pude perceber que a convivência entre eles parecia pacífica e que, 

apesar de separados, se ajudavam mutuamente nos cuidados do menor, que inclusive dormia na 

casa paterna em dias alternados para a mãe poder trabalhar. Quando isto ocorria à mãe 

amamentava a criança na casa do pai e após ia para o trabalho.  

A ação foi proposta depois de uma briga, onde o pai alega que a mãe da criança teria 

ingerido bebida alcoólica em excesso, razão pela qual este tinha decidido pleitear na justiça a 

guarda da criança. No entanto, ao me relatarem o episódio, as partes começaram imediatamente 

a discutir, antecipando o que deveria ocorrer na sala de mediação, com acusações mútuas de 

comportamentos inadequados e um e de outro lado, envolvendo bebida. 

A entrevista foi interrompida, já que eu percebi que poderia prejudicar o diálogo que 

logo em seguida ocorreria com os mediadores. Mas mesmo assim, como expectadora e sem 

fazer mais perguntas, o autor confessou que sua intenção não era "tirar" a guarda materna, mas 

"dar um susto na mãe" e que faria um acordo de visitação, caso a mãe se comprometesse a não 

mais beber. 

Com este caso, pude assim perceber, na prática, o que não consta dos autos. Muitas 

vezes a parte procura a justiça no calor dos acontecimentos, fazendo pedidos que não traduzem 

exatamente o que querem. Estas tentam, pela ação judicial conseguir, por via transversa o que 

não conseguiriam sozinhas, sem a intervenção de um terceiro.  

Em ações cíveis pude observar que dificilmente ocorria mais de uma audiência de 

mediação e muitas causas envolvendo relações de consumo eram para estas remetidas.  

Nestes casos, o uso da técnica da mediação tem causado incompreensões sobre as 

eventuais diferenças dos institutos, além de confundir as partes, os operadores do Direito e 

constranger os mediadores, que se vêem envolvidos em sessões de mediação destinadas a casos 

que, em regra, deveriam ser administrados por conciliação. Nestes casos os mediadores 

necessitam modificar a sua técnica de condução das sessões, descaracterizando o conceito e 

talvez a própria finalidade de ambos os institutos. 

Nas entrevistas realizadas a grande parte dos autores informou que tentaram acordo 

diversas vezes com a parte contrária, sem sucesso, motivo pelo qual quando procuravam a 

Defensoria Pública ou o advogado, já pretendiam entrar com a ação. No entanto, demonstravam 

interesse em celebrar o acordo, entendendo que o litígio pode ser adequadamente resolvido por 

este.  
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Nota-se, no entanto, que o contato e o acordo pretendido antes do processo foi feito de 

parte com parte, não mostrando os entrevistados terem tido qualquer acesso ou conhecimento 

a respeito dos métodos alternativos de resolução de conflitos. 

Uma pessoa entrevistada aguardava audiência em uma vara cível, tendo como réu uma 

empresa de ônibus. Esta contou que tinha sido vítima de acidente de trânsito e que por diversas 

vezes teria procurado a empresa no intuito de celebrar um acordo. No entanto a própria empresa 

orientou a parte a ingressar com uma ação judicial, motivo pelo qual a mesma quando procurou 

seu patrono tinha a intenção de ingressar com a demanda. A mesma estava disposta a celebrar 

um acordo e para tanto informou que abriria mão do dano moral. Ou seja, com a indenização 

de seu dano material(o mínimo que se espera quando ocorre um acidente de trânsito),a mesma 

já estaria satisfeita. 

Em outro caso uma moça, que informou ser professora, relatou que estava com o CPF 

indevidamente negativado e que sua advogada tinha pedido uma tutela antecipada para retirar 

seu nome de cadastros de inadimplentes (a mesma precisava "limpar" seu nome). A mesma 

estava finalmente participando de um processo de seleção para um emprego, após um longo 

período sem ter qualquer oportunidade de trabalho. Com a negativação esta estaria fora do 

processo de seleção. 

Relatou que, com o pedido, foram anexados todos os documentos necessários para o 

deferimento da liminar. No entanto, pouco antes da audiência e consequentemente de nossa 

entrevista,  sua advogada  tinha lhe dado a notícia de que a tutela não havia sido deferida. A 

decisão "padronizada" e genérica,  negando a tutela naquele momento processual trouxe a 

certeza para a parte de que o Magistrado não tinha lido o processo e  percebido o drama pessoal 

que estava adjacente ao mesmo. 

Quase todos os entrevistados informaram que tentaram inúmeras vezes resolver o 

problema com a outra parte antes de procurar um advogado, antes de procurar a Justiça201. 

Repito, pois necessário, nenhuma demonstrou conhecer formas alternativas de resolução de 

conflitos, onde a tentativa de acordo seria realizada com a ajuda de um terceiro, como, por 

exemplo, um mediador ou um árbitro. Nenhuma demonstrou conhecimento dos métodos 

extrajudiciais de negociação.  

                                                 
201 Dos 80 (oitenta) jurisdicionados entrevistados, 64 (sessenta e quatro) informaram que tentaram resolver o 

problema com a outra parte antes de procurar assistência jurídica.  
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A maioria respondeu que ao procurar um patrono pretendiam orientação jurídica e 

ingressar com ação judicial.202 Em relação aos processos das várias cíveis muitos responderam 

que, por terem tentado acordo antes de ingressar na justiça, não pretendiam fazer acordo em 

Juízo. Já nas varas de família pude perceber que as partes, a despeito de terem tentado acordo 

antes de ingressar em com o processo, estavam mais propensas dialogar, a negociar e a fazer 

ume terminar a demanda com um acordo.  

Curioso também observar aparente contradição nas respostas. Muitos entrevistados 

informaram que não abririam mão de qualquer parcela do pedido para fazer um acordo.203 No 

entanto, ao serem perguntados se acreditavam que o problema poderia ser resolvido 

adequadamente por acordo, respondem que sim, caso a outra parte cedesse. 204Ora, 

tecnicamente falando, na prática, isso não seria um acordo, mas sim, o reconhecimento do 

pedido pela outra parte. 

Uma entrevista com um casal de meia idade também mereceu destaque na pesquisa, por 

ter sido tocante e ilustrativa, apesar de não ser a prevista no artigo 334, mas sim uma audiência 

especial de conciliação. Pela narrativa destas pude entender que se tratava de uma ação 

reivindicatória de imóvel, iniciada em 2005 e se arrastava até aquela data na tentativa de 

indenização por benfeitorias. As partes já não sabiam mais porque tinham procurado um 

advogado há 19 anos,estavam extremamente cansadas e desgastadas do processo e da justiça. 

Após 19 anos de processo, as mesmas estavam dispostas a dialogar, negociar e a fazer um 

acordo, com muita esperança do processo terminar naquele dia. 

Interessante também notar a expectativa das partes em relação ao tempo de duração do 

processo. A última pergunta feita aos entrevistados era, caso não havendo acordo na audiência, 

em quanto tempo esta esperava ver seu problema resolvido. As respostas certamente variavam, 

mas muitos achavam que em questão de poucos meses tudo estaria resolvido por uma 

sentença.205 

Conforme já exposto, as entrevistas colhidas em processos no âmbito da competência 

de família demonstraram haver uma maior discricionariedade na remessa dos processos ora 

                                                 
202 Dos 80 (oitenta) jurisdicionados entrevistados, 62 (sessenta e dois) informaram que quando procuraram um 

advogado ou um Defensor Público pretendiam entrar com uma demanda.   
203 Dos 80 (oitenta) jurisdicionados entrevistados apenas 23 (vinte e três) informaram que concordariam abrir mão 

de alguma parcela do que foi pedido para celebrar um acordo.   

 
204 Dos 80 (oitenta) jurisdicionados entrevistados, 50 (cinquenta) informaram acreditar que o problema poderia ser 

resolvido adequadamente por um acordo.   
205 Dos 80 (oitenta) jurisdicionados entrevistados, 56 (cinquenta e seis ) informaram ter a expectativa de ter o 

problemas resolvido em 1 (um) ano, e apenas 1 (um) respondeu em mais de 3 (três) anos. Dezoito não souberam 

responder.   
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para a mediação, ora para a conciliação e também em existir, nas partes, uma melhor pré-

disposição para conciliar.  

Por fim, em entrevistada de uma parte que iria participar de uma audiência de 

conciliação em processo de reconhecimento de união estável pós-morte, proposta em face dos 

filhos da companheira foi interessante notar que o autor estava certo de que naquela data faria 

acordo com os réus. O diálogo com os filhos da ex-companheira tinha acabado desde e o 

falecimento desta, há mais de 6 anos e constrangimento era visível, tendo as partes adversas se 

sentado a uma longa distância no corredor do Fórum. Estes sequer se olhavam. No entanto, a 

despeito das adversidades, o autor nutria forte esperança de recuperação do diálogo na 

audiência, com a ajuda dos auxiliares da justiça. 

Pude também observar a grande expectativa das partes em encontrar com o Juiz do 

processo, caso o acordo não fosse alcançado, onde, segundo a parte, seria possível explicar o 

ocorrido e seu ponto de vista e o que não foi escrito pelos advogados.  

Ressalta-se que com a implementação do processo eletrônico (Lei 11.419/2006) foi 

ampliado acesso aos autos pela parte, podendo estas, a qualquer tempo, consultar o processo, 

tendo acesso a petições e decisões, ainda que o processo esteja sob segredo de justiça, mediante 

senha fornecida pelo cartório. Assim, estas percebem que nem todos os fatos por estas narrados 

estão no processo. Entendem que,verbalmente, conversando com o Juiz, tais fatos poderiam ser 

acrescentados ao processo. 

Apesar do linguajar próprio da justiça, dos inúmeros jargões somente entendidos por 

quem é da área jurídica e, portanto, da dificuldade muitas vezes encontrada para entender o que 

está escrito, o acesso à informação processual é ampla e irrestrita, o que considero um grande 

avanço na justiça. 

Ou seja, como as partes têm acesso aos autos, muitas vezes estas reparam que nem tudo 

que foi falado ou passado está no processo.  

Existem aqueles que apesar de acharem que não vão encontrar com o Juiz, ou porque já 

tiveram experiências em processos anteriores ou porque naquele processo tiveram outras 

audiências e não encontraram com o Magistrado, acham que teriam o direito de falar com o 

Juiz. 

Concluo o presente capítulo observando que a constatação empírica do trabalho de 

campo mostrou que, embora o legislador tenha enfatizado a importância da mediação e da 

conciliação no Novo CPC muito há para se caminhar para que a implementação dos institutos 

para que tenham a efetividade pretendida. 
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4.5 Recorte jurisprudencial sobre o tema 

 

No presente capítulo será trazido um recorte ilustrativo de como vem se debruçando a 

jurisprudência sobre o tema estudado, a fim de complementar e iluminar as reflexões teóricas 

presentes na presente obra. 

Para analisar as nuances jurisprudenciais afetas à aplicação das normas contidas nos Art. 

334, e 695 CPC/2015, bem como evidenciar a operacionalização da mediação e conciliação nos 

Tribunais estaduais e superiores, é necessário o destaque de alguns enfrentamentos práticos da 

temática. 

O levantamento das decisões se deu, inicialmente, a partir da coleta de julgados do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A partir da pesquisa livre, disponível em 

“Consulta Jurisprudência”, na data de 15/05/2019, inseriu-se os termos “mediação OU 

conciliação OU 334”, com a seleção dos seguintes filtros (1) origem da decisão: Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro – 2ª Instância; (2) julgados a partir do ano de: 2015 até o ano de: 2019; 

(3) competência: cível (4) ramo do direito: Direito Processual Civil e Direito Civil; (5) tipo de 

decisão: acórdão e decisão monocrática (ementa). 

Como resultado, foram encontradas 1.854 ocorrências. Das decisões analisadas, a maior 

parte versava sobre tema diverso ou sobre aplicação do Art. 334 de lei, sem grande relevância 

para o tema. Importa destacar, ainda, que não é objetivo da pesquisa demonstrar posicionamento 

majoritário dos tribunais, mas sim ressalvar a aplicação da nova dinâmica processual aos casos 

concretos. 

Em parâmetros similares buscou-se junto ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de 

Justiça, em “Jurisprudência do STJ”, pesquisa livre pelos termos “mediação OU conciliação 

OU 334”, por acórdãos, súmulas, decisões monocráticas e informativos de jurisprudência, entre 

as datas de 01/01/2015 a 15/05/2019. Como resultado, figuraram 2 acórdãos de repetitivos, 442 

acórdãos e 9 informativos de jurisprudência. 

Aplicados os parâmetros à pesquisa de jurisprudência do STF, por acórdãos, repercussão 

geral, súmulas vinculantes, súmulas, decisões monocráticas, decisões da presidência, 

informativos e questões de ordem, desde 01/01/2015 a 15/05/2019, 68 acórdãos, 1.387 decisões 

democráticas, 79 decisões da presidência, 3 questões de ordem e 1 repercussão geral retornaram 

como ocorrências. 

O Art. 334 versa que, preenchidos os requisitos essenciais à petição inicial e, ainda, se 

não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação 

ou de mediação, atendida a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, citado o réu com 
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antecedência de, ao menos, 20 (vinte) dias. A audiência a que faz alusão este artigo não se 

realizará, conforme o §4º, I, se “ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual”. 

Quanto a esta manifestação, a jurisprudência fluminense entende que, embora a lei 

condicione a ausência da audiência de conciliação à manifestação expressa de ambas as partes, 

basta que apenas um dos pólos se manifeste contrário à conciliação. Neste sentido, vide: 

 

(...) Nulidade do processo que se rejeita: apesar de o inciso I, § 4º, do art. 334, do 

CPC/15 empregar o vocábulo "ambas", deve-se interpretar a lei no sentido de que a 

sessão de mediação ou conciliação não se realizará se qualquer das partes manifestar, 

expressamente, desinteresse na composição consensual, tal como enunciou a autora. 

(...)206 

 

Este entendimento reverbera no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0024572-

54.2019.8.19.0000, no qual a insurgência do agravante contra decisão de não designar audiência 

de conciliação não foi acolhida pelo expresso desinteresse do condomínio exequente.207 

Também no julgamento da apelação nº 0004711-17.2017.8.19.0206, no qual a parte, em sede 

recursal, requereu remessa dos autos à mediação, que não foi acolhido por manifestação das 

partes em sentido contrário à conciliação, por ocasião de sessão para este fim designada.208 O 

                                                 
206TJ-RJ. Segunda Câmara Cível. APELAÇÃO: APL 0005699-70.2016.8.19.0045. Apelação. Desfazimento de 

negócio jurídico, com restituição do valor pago. Nulidade do processo que se rejeita: apesar de o inciso I, § 4º, do 

art. 334, do CPC/15 empregar o vocábulo "ambas", deve-se interpretar a lei no sentido de que a sessão de mediação 

ou conciliação não se realizará se qualquer das partes manifestar, expressamente, desinteresse na composição 

consensual, tal como enunciou a autora. Ausência de violação a norma constitucional ou infraconstitucional. 

Atualização monetária incidente a partir da data de desembolso. Verba honorária que se mantém, dada a 

inexistência de justificativa para a sua majoração. Parcial provimento do primeiro recurso, desprovimento do 

segundo. Relator: Desembargador Jessé Torres Pereira Júnior. DJ: 13/02/2019. JusBrasil. 2019. Disponível em: 

https://tj-rj.JusBrasil.com.br/jurisprudencia/685027308/apelacao-apl-56997020168190045. Acesso em: 18 jun. 

2019. 
207TJ-RJ. Vigésima Quarta Câmara Cível. AGRAVO DE INSTRUMENTO: AI 0024572-54.2019.8.19.0000. 

Agravo de instrumento. Cobrança de cotas condominiais. Agravantes que se insurgem contra a decisão de não 

designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, tendo em vista o desinteresse do condomínio exequente. Recurso 

que não deve ser conhecido, pelo não enquadramento no rol previsto no art. 1.015 do CPC. Não obstante a 

mitigação do rol do art. 1.015 do CPC pelo STJ, encontra-se ausente, no caso em apreço, o elemento "urgência", 

necessário às hipóteses de flexibilização do aludido rol. Recurso não conhecido. Relator: Desembargador Luiz 

Roberto Ayoub. DJ: 22/05/2019. JusBrasil. 2019. Disponível em: https://tj-

rj.JusBrasil.com.br/jurisprudencia/713076060/agravo-de-instrumento-ai-245725420198190000. Acesso em: 18 

jun. 2019. 
208TJ-RJ. Vigésima Sexta Câmara Cível. APELAÇÃO: APL 0004711-17.2017.8.19.0206. Apelação Cível. Direito 

do Consumidor. Contrato de Serviços Educacionais. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória em apenso à 

ação de consignação em pagamento. Sentenças Distintas. Alega a autora que a instituição de ensino se recusa 

efetuar sua matrícula, em virtude da existência de débito. Cobrança, contudo, no entendimento da suplicante, que 

seria excessiva. Sentença de improcedência do pleito autoral. Recurso interposto pela autora, postulando a reforma 

do decisum, com procedência do pedido formulado na exordial. Alternativamente, requer a anulação da sentença 

para a realização de perícia contábil, a fim de se obter o valor realmente devido. Subsidiariamente, requer 

designação de mediação para possibilitar a quitação dos valores devidos. Autora que reconhece o inadimplemento 

no segundo semestre de 2015, tendo consignado o pagamento nos autos em apenso. Ré, contudo, que sustenta que 

https://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/685027308/apelacao-apl-56997020168190045
https://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/713076060/agravo-de-instrumento-ai-245725420198190000
https://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/713076060/agravo-de-instrumento-ai-245725420198190000
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mesmo entendimento se observa nos julgados nos autos das ações de nº 0476012-

94.2014.8.19.0001209 e 0005699-70.2016.8.19.0045.210 

Segundo este entendimento, de que a ausência de audiência de conciliação pode se dar 

diante da falta de interesse de, pelo menos, uma das partes, no ato, o Tribunal também entende 

que o só fato de não se haver designado audiência de conciliação não nulifica o processo e 

tampouco importaria em cerceamento de defesa. 

Por outro turno, no julgamento da Apelação nos autos do processo nº 0038360-

92.2016.8.19.0210211, a relatora, desembargadora Tereza Cristina Sobral Bittencourt Sampaio 

                                                 
o inadimplemento abrange as mensalidades do ano de 2014 e 2015. Autora que não comprovou nos autos o 

pagamento de todas as mensalidades cobradas pela ré. Prova pericial que não se revela necessária nos autos. 

Inadimplência da autora que autoriza a ré a negar a renovação de matricula. Artigo 5º da Lei nº 9.870/99. 

Inexistência de ato ilícito praticado. Pedido subsidiário para encaminhamento à medição que não deve ser acolhido. 

Requerimento não formulado em primeira instância, tendo as partes, inclusive, por ocasião da sessão de 

conciliação se manifestado quanto à impossibilidade de acordo. Requerimento formulado em sede de recurso, não 

tendo a apelada em contrarrazões manifestado interesse na mediação. Pleito que evidencia ser meramente 

protelatório. NEGADO PROVIMENTO DO RECURSO. Relatora: Desembargadora Maria Celeste Pinto de 

Castro Jatahy. DJ: 11/04/2019. JusBrasil. 2019. Disponível em: 

https://www.JusBrasil.com.br/processos/194696479/processo-n-0004711-1720178190206-do-tjrj. Acesso em: 18 

jun. 2019. 
209TJ-RJ. Décima Oitava Câmara Cível. APELAÇÃO: APL 0476012-94.2014.8.19.0001. Apelação. Ação de 

cobrança. Alegação de nulidade da sentença por error in procedendo. Inocorrência. Designação de audiência de 

conciliação, com a ressalva de que a parte ré deveria oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

contados daquele ato, se qualquer das partes não comparecesse ou não fosse possível a autocomposição (art. 335, 

I, CPC). Ausência da parte autora. Inercia da parte ré. Decurso do prazo legal sem apresentação de resposta. 

Revelia caracterizada. Alegação de nulidade que não merece prosperar, pois, embora não se negue que o juiz deva 

buscar a conciliação, havendo clara demonstração pelas partes de que esta é inviável, deve-se dar andamento ao 

feito, com vistas ao julgamento de mérito. Inocorrência de error in procedendo na hipótese vertente. Sentença de 

procedência corretamente lançada. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Conclusões: Por unanimidade, negou-

se provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Relator. Relator: Desembargador Cláudio Luiz Braga Dell 

Orto. DJ: 13/03/2019. Escavador. 2019. Disponível em: 

https://www.escavador.com/processos/58008201/processo-0476012-9420148190001-do-diario-de-justica-do-

estado-do-rio-de-janeiro. Acesso em: 18 jun. 2019. 
210TJ-RJ. Segunda Câmara Cível. APELAÇÃO: APL 0005699-70.2016.8.19.0045. Apelação. Desfazimento de 

negócio jurídico, com restituição do valor pago. Nulidade do processo que se rejeita: apesar de o inciso I, § 4º, do 

art. 334, do CPC/15 empregar o vocábulo “ambas”, deve-se interpretar a lei no sentido de que a sessão de mediação 

ou conciliação não se realizará se qualquer das partes manifestar, expressamente, desinteresse na composição 

consensual, tal como enunciou a autora. Ausência de violação a norma constitucional ou infraconstitucional. 

Atualização monetária incidente a partir da data de desembolso. Verba honorária que se mantém, dada a 

inexistência de justificativa para a sua majoração. Parcial provimento do primeiro recurso, desprovimento do 

segundo. Relator: Desembargador Jessé Torres Pereira Júnior. DJ: 13/02/2019. JusBrasil. 2019. Disponível em: 

https://tj-rj.JusBrasil.com.br/jurisprudencia/685027308/apelacao-apl-56997020168190045/inteiro-teor-

685027325?ref=topic_feed. Acesso em: 18 jun. 2019. 
211TJ-RJ. Vigésima Sétima Câmara Cível. APELAÇÃO: APL 0038360-92.2016.8.19.0210. Apelação cível. Ação 

de despejo por inadimplência. Sentença de procedência.- A Ré-Apelante alega que não foi designada audiência de 

conciliação prevista no art. 334, do NCPC, visto que a mesma requereu expressamente na sua contestação.- O 

referido artigo, ao dispor que o "juiz designará audiência de conciliação ou de mediação", estabelece a 

obrigatoriedade da realização do ato.- A ausência de designação e realização da audiência de conciliação, em feitos 

que se iniciaram sob a égide do NCPC, e em que não houve a manifestação expressa de desinteresse por ambas as 

partes, consiste em desrespeito a exigências formais que têm como objetivo a preservação de interesse superior ao 

das partes, como o de ordem pública.- Tratando-se de norma procedimental, de caráter impositivo, a não 

observância impõe a nulidade do processo, para que o ato seja designado.- Anulação da sentença. RECURSO AO 

QUAL SE DÁ PROVIMENTO. Conclusões: Por unanimidade, deu-se provimento ao recurso, nos termos do voto 

https://www.jusbrasil.com.br/processos/194696479/processo-n-0004711-1720178190206-do-tjrj
https://www.escavador.com/processos/58008201/processo-0476012-9420148190001-do-diario-de-justica-do-estado-do-rio-de-janeiro
https://www.escavador.com/processos/58008201/processo-0476012-9420148190001-do-diario-de-justica-do-estado-do-rio-de-janeiro
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destacou que a designação da audiência de conciliação e/ou mediação é impositiva ao juiz, 

diante do requerimento expresso de uma das partes, no caso de feitos iniciados sob a égide do 

novo código de processo civil, bastando que não haja manifestação expressa de desinteresse. 

Vide: 

 

(...) Apelante alega que não foi designada audiência de conciliação prevista no art. 

334, do NCPC, visto que a mesma requereu expressamente na sua contestação.- O 

referido artigo, ao dispor que o "juiz designará audiência de conciliação ou de 

mediação", estabelece a obrigatoriedade da realização do ato.- A ausência de 

designação e realização da audiência de conciliação, em feitos que se iniciaram sob a 

égide do NCPC, e em que não houve a manifestação expressa de desinteresse por 

ambas as partes, consiste em desrespeito a exigências formais que têm como objetivo 

a preservação de interesse superior ao das partes, como o de ordem pública.- Tratando-

se de norma procedimental, de caráter impositivo, a não observância impõe a nulidade 

do processo, para que o ato seja designado. (...) 

 

O entendimento acima demonstrado é acompanhado pelos julgados nos autos dos 

processos nº 0023914-35.2016.8.19.0000212, 0248819-20.2016.8.19.0001213 e 0015228-

                                                 
do Des. Relator. Relatora: Desembargadora Tereza Cristina Sobral Bittencourt Sampaio. DJ: 26/03/2018. 

JusBrasil. 2018. Disponível em: https://www.JusBrasil.com.br/processos/177951364/processo-n-0038360-

9220168190210-do-tjrj. Acesso em: 18 jun. 2019. 
212TJ-RJ. Terceira Câmara Cível. AGRAVO DE INSTRUMENTO: AI 0023914-35.2016.8.19.0000. Processual 

civil. Embargos de declaração. Omissão e erro material inexistentes. Embargos de declaração opostos pela 

agravante de acórdão que manteve audiência de conciliação, ou mediação, em ação possessória. Sustenta a 

recorrente que o acórdão se omitiu quanto a verificação da possibilidade ou não da designação de audiência ao 

caso concreto, em razão do procedimento especial. Diz que há erro material no julgado ao esclarecer que ambas 

as partes manifestaram o desinteresse na audiência.1. Omissões e erro material inexistentes. Embargante que 

aponta erro no julgado e busca a concessão de efeitos infringentes, pretendendo a reapreciação de suas teses.2. 

Recurso ao qual se nega provimento. Conclusões: POR UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGOU-SE 

PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. RELATOR. Relator: Desembargador 

Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva. DJ: 18/10/2017. JusBrasil. 2017. Disponível em: 

https://www.JusBrasil.com.br/processos/109839224/processo-n-0023914-3520168190000-do-tjrj. Acesso em: 18 

jun. 2019. 
213TJ-RJ. Sétima Câmara Cível. APELAÇÃO: APL 0248819-20.2016.8.19.0001. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCEDIMENTO COMUM. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL PROFERIDA EM AUDIÊNCIA INAUGURAL DE 

CONCILIAÇÃO. NULIDADE. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. ANULAÇÃO QUE SE IMPÕE. 

1. Estabelece o art. 334 do CPC-15 que, observados os requisitos essenciais na petição inicial, e não sendo o caso 

de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação, exceto se qualquer 

das partes manifestarem expresso desinteresse na composição consensual ou, ainda, quando a lide não admitir a 

autocomposição (art. 334, § 4º, I e II). 2. Audiência de conciliação ou de mediação que não pode ser presidida pelo 

magistrado da causa, mas por conciliador ou mediador, sob pena de ofensa ao princípio da confidencialidade (art. 

334, § 1º; art. 165, § 2º e 3º e art. 166 § 2º, todos do CPC-15). Excepcionalmente, caso isso ocorra, o magistrado 

não poderá julgar o feito, salvo para homologar a autocomposição obtida, nos termos do art. 334, § 11, da lei 

processual. 3. No caso em tela, verifica-se que os réus foram citados para oferecimento de contestação e intimados 

para comparecimento à audiência inaugural de conciliação, presidida pelo próprio magistrado da causa, com 

depoimento pessoal das partes, sob pena de confissão e aplicação da multa prevista no art. 334, § 8º do CPC-15, 

concluída com o proferimento de sentença de procedência do pedido autoral, configurando evidente violação ao 

princípio do devido processo legal, por inobservância de diversos dispositivos legais que orientam o procedimento 

comum. 4. Anulação da sentença exofficio que se impõe, por error in procedendo, com retorno dos autos à origem 

para regular prosseguimento, a partir das providências preliminares e saneamento (art. 347). Recursos 

prejudicados. Relator: Desembargador Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho. DJ: 26/07/2017. JusBrasil. 2017. 

https://www.jusbrasil.com.br/processos/177951364/processo-n-0038360-9220168190210-do-tjrj
https://www.jusbrasil.com.br/processos/177951364/processo-n-0038360-9220168190210-do-tjrj
https://www.jusbrasil.com.br/processos/109839224/processo-n-0023914-3520168190000-do-tjrj
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30.2016.8.19.0202214. Lembra-se que, conforme a lei, seria impositiva a designação de 

audiência de conciliação, diante do expresso requerimento das partes, ao contrário do Código 

de Processo Civil de 1973, onde a mesma era tratada como uma faculdade do juiz.215 Este 

caráter impositivo é reforçado pelo entendimento do STJ, conforme se observa em sede do 

REsp 1267525/DF.216 

A imposição se traduz, ainda, no julgamento da Apelação nº 0017203-

09.2015.8.19.0207217. Neste caso, a audiência de conciliação não foi realizada por impedimento 

                                                 
Disponível em: https://tj-rj.JusBrasil.com.br/jurisprudencia/482784815/apelacao-apl-2488192020168190001-rio-

de-janeiro-capital-48-vara-civel/inteiro-teor-482784827?ref=juris-tabs. Acesso em: 18 jun. 2019. 
214TJ-RJ. Décima Quarta Câmara Cível. APELAÇÃO: APL 0015228-30.2016.8.19.0202. APELAÇÃO CÍVEL. 

DESPEJO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO (CPC, ARTIGO 334). OBRIGATORIEDADE.NÃO 

OBSERVÂNCIA. NULIDADE QUE SE IMPÕE. 1. Cinge-se a discussão trazida com o recurso interposto na 

obrigatoriedade da audiência de conciliação prevista no artigo 334, caput, do Código de Processo Civil e, em 

consequência, na nulidade da sentença por não ter sido designada em primeiro grau a referida audiência.2. O artigo 

citado ao dispor que o "juiz designará audiência de conciliação ou de mediação", estabelece a obrigatoriedade da 

realização do ato.3. Veja-se que o § 4º do referido dispositivo indica as duas hipóteses em que a "audiência não 

será designada", quais sejam, quando ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual e quando não se admitir a autocomposição, hipóteses essas que não se enquadram no caso concreto.4. 

Assim, tratando-se de norma procedimental, de caráter impositivo, a não observância impõe a nulidade do 

processo, para que o ato seja designado. Precedentes do TJRJ.5. Recurso provido. Conclusões: POR 

UNANIMIDADE, EM CONHECER O RECURSO E A ELE DAR PROVIMENTO, PARA ANULAR A 

SENTENÇA PROFERIDA, A FIM DE QUE SEJA DESIGNADA AUDIÊNCIA E, CASO NÃO HAJA 

COMPOSIÇÃO DAS PARTES, SEJA PROFERIDA NOVA SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. 

RELATOR. Relator: Desembargador José Carlos Paes. DJ:30/06/2017. JusBrasil. 2017. Disponível em: 

https://www.JusBrasil.com.br/processos/156316217/processo-n-0015228-3020168190202-do-tjrj. Acesso em: 18 

jun. 2019. 
215TJ-RJ. Sexta Câmara Cível. APELAÇÃO: APL 0391110-77.2015.8.19.0001. Apelação cível. Despejo por falta 

de pagamento. Locação não residencial. Ausência de realização de audiência de conciliação com a participação de 

todos os réus. Nulidade afastada. Processo iniciado sob a égide do CPC/73, quando a audiência era uma faculdade 

do juízo, diante da possibilidade de acordo. Autocomposição que pode ser feita a qualquer tempo, judicial ou 

extrajudicialmente. Procedimento especial disciplinado pela lei nº 8.245/91 estabelecendo que o réu, após a 

citação, tem o prazo de 15 dias para efetuar o pagamento integral da dívida locatícia a fim de evitar a rescisão do 

contrato, independentemente da designação de audiência de conciliação. Ausência de prova do pagamento que 

conduz ao reconhecimento do pedido autoral. Sentença mantida. Recurso desprovido. Conclusões: por 

unanimidade, negou-se provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do des. Relator. Relatora: 

Desembargadora Teresa de Andrade Castro Neves. DJ: 13/08/2018. JusBrasil. 2018. Disponível em: 

https://www.JusBrasil.com.br/processos/108345876/processo-n-0391110-7720158190001-do-tjrj. Acesso em: 18 

jun. 2019. 
216STJ. Terceira Turma. RECURSO ESPECIAL: REsp1267525/DF 2011/0171809-8. Recurso especial. Ação por 

descumprimento contratual. Transação judicial. Acordo. Celebração após a publicação do acórdão recorrido. 

Possibilidade. Homologação. Indispensabilidade. Relator: Ministro Ricardo Villas BôasCueva. DJ: 20/10/2015. 

JusBrasil. 2015. Disponível em: 

https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:superior.tribunal.justica;turma.3:acordao;resp:2015-10-20;1267525-

1481070. Acesso em: 19 jun. 2019. 
217TJ-RJ. Oitava Câmara Cível. APELAÇÃO: APL 0017203-09.2015.8.19.0207. Ação de despejo c/c cobrança de 

aluguéis e encargos. Locação não residencial garantida por fiança prestada pelo sócio gerente do locatário, que 

também é proprietário de 1/3 do bem locado. Sentença de procedência do pedido exordial atacada por recurso de 

apelação interposto pelo réu. Incontroversa a relação locatícia havida entre as partes, assim como incontestável o 

débito existente, tendo em vista que o locatário deixou de adimplir com os aluguéis e encargos a partir de junho 

de 2015. Pedido formulado pelo réu, no sentido da realização de audiência de conciliação e mediação, a fim de 

formalizar proposta de parcelamento da dívida e de oferta de venda de 1/3 do imóvel que pertence ao sócio gerente 

do locatário do bem que, inicialmente, foi atendida pelo juízo a quo. Impedimento de comparecimento da patrona 

https://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/482784815/apelacao-apl-2488192020168190001-rio-de-janeiro-capital-48-vara-civel/inteiro-teor-482784827?ref=juris-tabs
https://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/482784815/apelacao-apl-2488192020168190001-rio-de-janeiro-capital-48-vara-civel/inteiro-teor-482784827?ref=juris-tabs
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28893587/artigo-334-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
https://www.jusbrasil.com.br/processos/156316217/processo-n-0015228-3020168190202-do-tjrj
https://www.jusbrasil.com.br/processos/108345876/processo-n-0391110-7720158190001-do-tjrj
https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:superior.tribunal.justica;turma.3:acordao;resp:2015-10-20;1267525-1481070
https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:superior.tribunal.justica;turma.3:acordao;resp:2015-10-20;1267525-1481070
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de comparecimento da patrona dos autores, o que levou à retirada do feito de pauta. Ocorre que, 

logo após, a demanda foi sentenciada, sem que nova audiência fosse designada. O relator 

entendeu que o rol do artigo 334 é taxativo e que as exigências formais buscam a preservação 

de interesse superior ao das partes, sendo de ordem pública. 

Não obstante os julgados acima destacados, o desembargador Marcos André Chut, no 

julgamento da Apelação nº 002976711.2015.8.19.0210218, entendeu que a convocação das 

partes para tentativa de conciliação constituiria simples faculdade do juiz, e não uma imposição 

legal a ser aplicada em todos os casos. Nesta esteira, o desembargador José Roberto Portugal 

Compasso entendeu que o dever de designar audiência de conciliação surgiria quando o juiz 

vislumbrasse a possibilidade da realização de acordo:“No tocante a alegada indispensabilidade 

da audiência de conciliação,contrariamente ao sustentado pela demandada, sua designação é 

um poder/dever do Magistrado a quo, notadamente, quando verificada a possibilidade da 

celebração de acordo.”219 

                                                 
dos autores no ato designado que levou à retirada do feito de pauta, sendo, em seguida, proferida a sentença. 

Código de processo civil de 2015 que estabeleceu a obrigatoriedade de realização da audiência, na qual as partes 

têm o dever jurídico de comparecer, e que só não será realizada, conforme § 4º do artigo 334, em duas hipóteses: 

i) se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual e ii) quando não se 

admitir a autocomposição. Inexistência de manifestação contrária das partes litigantes no sentido da realização da 

referida audiência que impõe seja a mesma realizada em obediência às exigências formais que têm como objetivo 

a preservação de interesse superior ao das partes, como o da ordem pública. Sentença que merece ser cassada, com 

a determinação de prosseguimento do feito e a designação de audiência de conciliação e mediação. Precedentes 

jurisprudenciais desta egrégia corte de justiça estadual. Recurso provido. Relator: Desembargador Augusto Alves 

Moreira Júnior. DJ: 06/03/2018. JusBrasil. 2018. Disponível em: https://tj-

rj.JusBrasil.com.br/jurisprudencia/579161126/apelacao-apl-172030920158190207-rio-de-janeiro-ilha-do-

governador-regional-1-vara-civel. Acesso em: 18 jun. 2019. 
218TJ-RJ. Vigésima Terceira Câmara Cível. APELAÇÃO: APL 002976711.2015.8.19.0210. Apelação cível. 

Locação de imóveis. Despejo por falta de pagamento c/c cobrança. Não realização da audiência de conciliação. 

Alegação de nulidade. Inocorrência. Julgamento antecipado da lide. A convocação das partes para a tentativa de 

conciliação constitui simples faculdade do juiz, e não imposição legal para todos os casos. Alegação de nulidade 

de cláusula contratual. Inovação recursal. Impossibilidade. Ausência de demonstração de pagamento. Não 

comprovação do cumprimento de suas obrigações locatícias, em especial o pagamento dos alugueres. Recurso a 

que se nega provimento. Relator: Desembargador Marcos André Chut. DJ: 30/11/2018. Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro. 2018. Disponível em: 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004B5394E8010DB6D18CCAC12D953

D695F4C5092D131F23&USER=9d46c0d085170ad2bef1e077e06f41ae. Acesso em: 18 jun. 2019. 
219TJ-RJ. Nona Câmara Cível. APELAÇÃO: APL 0012516-49.2016.8.19.0208. APELAÇÃO CÍVEL. Ação de 

Cobrança de Cotas Condominiais. Revelia. Sentença de procedência. Manutenção. Magistrado que pode e deve 

designar audiência de conciliação, quando vislumbre possível a realização de acordo. Demandante que, de plano, 

afirmou não possuir interesse em transacionar com o réu. Valor da causa não impugnado no momento oportuno. 

Sucumbência baseada na condenação imposta e não com base no valor da causa, sem, portanto, qualquer reflexo 

sobre a esfera jurídica do recorrente, inexistindo, pois, qualquer interesse na sua modificação. Sentença que se 

mantém. Recurso a que se nega provimento. Relator: Desembargador Roberto Portugal Compasso. DJ: 

30/10/2018. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 2018. Disponível em: 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000410EBC5FB15A4C8F4FAB4E99B986

8CD6EC5091A3B2032&USER=9d46c0d085170ad2bef1e077e06f41ae. Acesso em: 18 jun. 2019. 

https://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/579161126/apelacao-apl-172030920158190207-rio-de-janeiro-ilha-do-governador-regional-1-vara-civel
https://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/579161126/apelacao-apl-172030920158190207-rio-de-janeiro-ilha-do-governador-regional-1-vara-civel
https://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/579161126/apelacao-apl-172030920158190207-rio-de-janeiro-ilha-do-governador-regional-1-vara-civel
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004B5394E8010DB6D18CCAC12D953D695F4C5092D131F23&USER=9d46c0d085170ad2bef1e077e06f41ae
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004B5394E8010DB6D18CCAC12D953D695F4C5092D131F23&USER=9d46c0d085170ad2bef1e077e06f41ae
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000410EBC5FB15A4C8F4FAB4E99B9868CD6EC5091A3B2032&USER=9d46c0d085170ad2bef1e077e06f41ae
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000410EBC5FB15A4C8F4FAB4E99B9868CD6EC5091A3B2032&USER=9d46c0d085170ad2bef1e077e06f41ae
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De toda forma, o sentir dos julgados do tribunal fluminense se fundamenta no fato de 

que a não designação do ato conciliatório não impede que as partes transacionem de forma 

extrajudicial. Vide: “(...) A designação de audiência de mediação ou conciliação de que trata o 

art. 334 do CPC/2015 não é obrigatória, posto que não impede que as partes, caso queiram, 

transacionem extrajudicialmente.”220 

Embora este entendimento se repita em julgados tais como os relativos aos processos nº 

0423931-03.2016.8.19.0001221, 0001233-38.2015.8.19.0087222 e 0005772-

                                                 
220TJ-RJ. Vigésima Terceira Câmara Cível. APELAÇÃO: APL 0038854-42.2013.8.19.0054. APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTA CONDOMINIAL. Sentença de procedência para condenar a segunda 

ré ao pagamento das cotas condominiais vencidas desde outubro de 2015 até a data do efetivo pagamento. Recurso 

exclusivo da parte ré. Cerceamento de defesa não configurado. O juiz é o dirigente do processo e o destinatário 

das provas, e a ele incumbe velar para que a instrução seja conduzida de modo a formar seu convencimento sobre 

os fatos da causa, cabendo-lhe a aferição da necessidade de sua produção, bem como o indeferimento daquelas 

que achar desnecessárias, como dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil. A designação de audiência de 

mediação ou conciliação de que trata o art. 334 do CPC/2015 não é obrigatória, posto que não impede que as 

partes, caso queiram, transacionem extrajudicialmente. Débito comprovado. Condenação ao pagamento das cotas 

condominiais corrigidas, acrescidas de multa e juros, além das custas judiciais e honorários advocatícios, fixados 

em 10% sobre o total da condenação. Percentual de honorários incluído na planilha que não foi objeto da 

condenação. Sentença mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Relatora: Desembargadora Sônia de Fátima 

Dias. DJ: 07/11/2018. JusBrasil. 2018. Disponível em: https://tj-

rj.JusBrasil.com.br/jurisprudencia/657766436/apelacao-apl-2092033820168190001-rio-de-janeiro-capital-17-

vara-civel?ref=serp. Acesso em: 18 jun. 2019. 
221TJ-RJ. Vigésima Quinta Câmara Cível. APELAÇÃO: APL 0423931-03.2016.8.19.0001. Direito processual 

civil. Ação de cobrança. Cotas condominiais. Sentença julgando procedente o pedido. Apelação cível interposta 

pelo réu, visando à reforma parcial do julgado, a fim de que seja determinada a cobrança de honorários 

sucumbenciais pela metade, declarando-se, ainda, a quitação integral do quantum debeatur, extinguindo-se o feito. 

Relator: Desembargador Werson Franco Pereira Rêgo. JusBrasil. 2019. Disponível em: 

https://www.JusBrasil.com.br/processos/137677241/processo-n-0423931-0320168190001-do-tjrj. Acesso em: 18 

jun. 2019.  
222TJ-RJ. Décima Sétima Câmara Cível. APELAÇÃO: APL 0001233-38.2015.8.19.0087. Apelação cível. Direito 

do consumidor. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória. Ausência de audiência de conciliação ou 

mediação. Cerceamento de defesa não configurado. Faturas de consumo de energia em valores superiores à média. 

Possibilidade. Ausência de verossimilhança das alegações. Corte do fornecimento de luz e negativação devidos. 

Exercício regular de direito. Sentença de improcedência mantida. Desprovimento do recurso. Relator: 

Desembargador Elton M. C. Leme. DJ: 31/10/2018. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 2018. 

Disponível em: 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00040A9DEB13F12231D3E3F3A0B200A

61917C5091B380505&USER=. Acesso em: 18 jun. 2019. 

https://www.jusbrasil.com.br/processos/137677241/processo-n-0423931-0320168190001-do-tjrj
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00040A9DEB13F12231D3E3F3A0B200A61917C5091B380505&USER=
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00040A9DEB13F12231D3E3F3A0B200A61917C5091B380505&USER=
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25.2017.8.19.0007223, cabe destacar o julgado 0203786-07.2016.8.19.00010224, no qual a 

audiência de conciliação foi realizada em local diverso do indicado no mandado citatório, 

configurando cerceamento de defesa. 

No caso destacado, o que se observou é que a ausência da audiência de conciliação (ou 

sua irregular realização, para ser mais acurado), representou prejuízo à parte e é este o elemento 

essencial para a ocorrência da nulidade, conforme fica claro a partir do julgamento da apelação 

nº 0008759-90.2015.8.19.0011225, tal como se demonstra: “(...) A falta de audiência de 

conciliação ou de mediação não acarreta nulidade se não for demonstrado prejuízo às partes, 

até porque elas podem, a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, 

realizar acordo extrajudicial. (...)”. 

                                                 
223TJ-RJ. Vigésima Quarta Câmara Cível. APELAÇÃO: APL 0005772-25.2017.8.19.0007. Ação de cobrança. 

Contrato de empréstimo celebrado entre entidade fechada de previdência complementar e associado. Sentença que 

presumiu como verdadeiros os fatos narrados na inicial, diante da revelia. Irresignação da parte ré. Alegações de 

nulidade da sentença devido à ausência de notificação pessoal do devedor para constituição em mora; não ter sido 

designada audiência de conciliação e ter sido decretada a revelia, sem que fosse aberta vista à Defensoria Pública. 

Apelante que contratou empréstimos com a apelada, inadimplindo com o pagamento de parcelas. Ação de 

cobrança, decorrente do inadimplemento de parcelas de contratos de empréstimos pessoais. Mora do apelante que 

decorreu da falta de pagamento no prazo avençado. Desnecessidade de notificação prévia. Mora exre, que se opera 

de pleno direito, com o inadimplemento do devedor. Art. 397, do Código Civil. Jurisprudência. Audiência de 

conciliação ou mediação, de que trata o art. 334, do CPC/2015, que não é obrigatória. Manifestação expressa da 

ora apelada, quanto ao seu desinteresse na conciliação. Designação de audiência que ocasionaria a protelação do 

julgamento do feito. Possibilidade de que as partes, caso exista o ânimo conciliatório, transacionem 

extrajudicialmente, submetendo o acordo à homologação judicial. Jurisprudência. Apelante que, apesar de não ter 

apresentado a peça de contestação, se manifestou nos autos, requerendo o benefício da gratuidade de justiça e a 

contagem dos prazos em dobro, através da Defensoria Pública e dentro do prazo de defesa. Petição que não foi 

apreciada pelo juízo a quo, que proferiu sentença, logo após a ora apelada haver peticionado, requerendo o 

julgamento do feito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Após tal petitório, novamente, não foi aberta vista à 

Defensoria Pública. Magistrado que impediu o exercício da ampla defesa, obstando ao apelante o direito ao 

contraditório. Sentença que deve ser anulada, pelo cerceamento de defesa. Jurisprudência. Provimento do recurso. 

Anulação da sentença. Relatora: Desembargadora Nilza Bitar. DJ: 23/08/2018. JusBrasil. 2018. Disponível em: 

https://www.JusBrasil.com.br/processos/198521159/processo-n-0005772-2520178190007-do-tjrj. Acesso em: 18 

jun. 2019. 
224TJ-RJ. Quinta Câmara Cível. APELAÇÃO: APL 0203786.07-2016.8.19.0001. Ação de rito comum. Audiência 

de conciliação realizada em local diverso daquele indicado no mandado de citação, inviabilizando o exercício do 

contraditório. Cerceamento de defesa configurado. Nulidade da citação. Anulação da sentença. Provimento do 

apelo para abrir prazo para o oferecimento da contestação. Relator: Desembargador Sérgio Ricardo de Arruda 

Fernandes. DJ: 16/08/2018. JusBrasil. 2018. Disponível em: 

https://www.JusBrasil.com.br/processos/175841899/processo-n-0203786-0720168190001-do-tjrj. Acesso em: 18 

jun. 2019. 
225TJ-RJ. Décima Quarta Câmara Cível. APELAÇÃO: APL 0008759-90.2015.8.19.0011. Apelação cível. Cessão 

onerosa de posse. Estrangeiro. Audiência de conciliação. Não realização. Nulidade. Inocorrência. Prejuízo não 

demonstrado. Vício de consentimento. Não comprovação. Manutenção da sentença. Honorários recursais. 

Cabimento. Relator: Desembargador José Carlos Paes. DJ: 06/09/2018. JusBrasil. 2018. Disponível em: 

https://www.JusBrasil.com.br/processos/43065496/processo-n-0008759-9020158190011-do-tjrj. Acesso em: 18 

jun. 2019. 

https://www.jusbrasil.com.br/processos/198521159/processo-n-0005772-2520178190007-do-tjrj
https://www.jusbrasil.com.br/processos/175841899/processo-n-0203786-0720168190001-do-tjrj
https://www.jusbrasil.com.br/processos/43065496/processo-n-0008759-9020158190011-do-tjrj
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Neste mesmo sentido é o julgamento do AgRg no REsp 1412972/SP226 e no AgInt no 

REsp 1560164/RR.227 Segundo o entendimento jurisprudencial, é preciso que haja prejuízo à 

parte, para que a ausência de audiência de conciliação enseje nulidade. 

Segundo os julgados analisados, pôde-se analisar, ainda, que o não comparecimento 

injustificado à audiência de conciliação, por uma das partes, é ato atentatório à dignidade da 

justiça228, em consonância com o disposto no Art. 334, §8º, do novo código de processo civil, 

o que enseja a aplicação de multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.229 

Quanto à aplicação da referida multa, no julgamento da Apelação nº 0223140-

18.2016.8.19.0001230, só resta cabível quanto à ausência injustificada à audiência de 

conciliação, não havendo que se falar na sua aplicação em caso de ausência à sessão de 

mediação, pois se trataria de consequência jurídica prevista apenas para ausência à primeira 

                                                 
226STJ. Quarta Turma. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL: AgRg no REsp1412972/SP 

2013/0055418-2. Agravo regimental no recurso especial. Processual civil. Ausência de prequestionamento. 

Súmula 356/STF. Julgamento antecipado da lide. Não realização de audiência de conciliação. Nulidade. 

Inexistência. Desinfluente fase de instrução probatória para o caso. Dissídio jurisprudencial não comprovado. 

Agravo improvido. Relator: Ministro Raul Araújo. DJE: 02/02/2016. Lex ML. Disponível em: 

https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:superior.tribunal.justica;turma.4:acordao;resp:2016-02-02;1412972-

1508969. Acesso em: 19 jun. 2019. 
227STJ. Primeira Turma. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL: AgInt no REsp 1560164/RR 

2015/0252257-4. Processual Civil. Agravo interno no recurso especial. Julgamento antecipado da lide. 

Cerceamento de defesa. Inexistência do crédito da recorrida. Reexame fático-probatório. Súmula 7/STJ. 

Fundamento do acórdão a quo não atacado. Súmula 283/STF. Não realização da audiência de conciliação prevista 

no artigo 331 do CPC/1973. Nulidade. Inexistência. Relator: Ministro Benedito Gonçalves. DJ: 23/05/2017. 

JusBrasil. 2017. Disponível em: https://stj.JusBrasil.com.br/jurisprudencia/467877807/agravo-interno-no-

recurso-especial-agint-no-resp-1560164-rr-2015-0252257-4/relatorio-e-voto-467877894?ref=serp. Acesso em: 

19 jun. 2019. 
228TJ-RJ. Oitava Câmara Cível. APELAÇÃO: APL 0482081-11.2015.8.19.0001. Apelação cível. Direito 

processual civil. Ação de cobrança e arbitramento de honorários advocatícios. Sentença de procedência. Apelação 

dos autores contra a decisão que aplicou multa aos autores por não terem comparecido à audiência de conciliação. 

Relator: Desembargador César Augusto Rodrigues Costa. DJ: 06/02/2018. JusBrasil. 2018. Disponível em: 

https://tj-rj.JusBrasil.com.br/jurisprudencia/583960976/apelacao-apl-4820811120158190001-rio-de-janeiro-

capital-16-vara-civel?ref=serp. Acesso em: 18 jun. 2019. 
229TJ-RJ. Décima Câmara Cível. AGRAVO DE INSTRUMENTO: AI 0039185-50.2017.8.19.0000. Agravo de 

Instrumento. Multa processual. Não comparecimento injustificado a audiência de conciliação. As medidas de 

caráter sancionatório devem ser interpretadas de forma restritiva, sob pena de violação dos princípios da segurança 

jurídica e da legalidade. A multa processual prevista no artigo 334, § 8º do CPC somente pode ser aplicada nas 

hipóteses de ausência injustificada em audiência de conciliação. O ato processual originador da medida 

sancionatória configura-se audiência de mediação. Afastamento da multa por falta de previsão legal. Agravo 

provido. Relator: Desembargador Celso Luiz de Matos Peres. DJ: 29/08/2017. JusBrasil. 2017. Disponível em: 

https://tj-rj.JusBrasil.com.br/jurisprudencia/516909301/agravo-de-instrumento-ai-391855020178190000-rio-de-

janeiro-capital-17-vara-civel/inteiro-teor-516909309?ref=serp. Acesso em: 18 jun. 2019. 
230TJ-RJ. Vigésima Terceira Câmara Cível. APELAÇÃO: APL 0223140-18.2016.8.19.0001. Relator: 

Desembargador Murilo André Kieling Cardona Pereira. DJ: 20/02/2019. JusBrasil. 2019. Disponível em: 

https://www.JusBrasil.com.br/diarios/225440916/djrj-ii-judicial-2a-instancia-28-01-2019-pg-49. Acesso em: 18 

jun. 2019. 

https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:superior.tribunal.justica;turma.4:acordao;resp:2016-02-02;1412972-1508969
https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:superior.tribunal.justica;turma.4:acordao;resp:2016-02-02;1412972-1508969
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/467877807/agravo-interno-no-recurso-especial-agint-no-resp-1560164-rr-2015-0252257-4/relatorio-e-voto-467877894?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/467877807/agravo-interno-no-recurso-especial-agint-no-resp-1560164-rr-2015-0252257-4/relatorio-e-voto-467877894?ref=serp
https://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/583960976/apelacao-apl-4820811120158190001-rio-de-janeiro-capital-16-vara-civel?ref=serp
https://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/583960976/apelacao-apl-4820811120158190001-rio-de-janeiro-capital-16-vara-civel?ref=serp
https://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/516909301/agravo-de-instrumento-ai-391855020178190000-rio-de-janeiro-capital-17-vara-civel/inteiro-teor-516909309?ref=serp
https://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/516909301/agravo-de-instrumento-ai-391855020178190000-rio-de-janeiro-capital-17-vara-civel/inteiro-teor-516909309?ref=serp
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/225440916/djrj-ii-judicial-2a-instancia-28-01-2019-pg-49
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modalidade de audiência, sob pena de violação aos princípios da legalidade, do acesso à justiça 

e ao da vedação às decisões-surpresa. 

Através dos julgados citados parece que o tribunal fluminense e os tribunais  superiores 

tentam, ao menos nas razões de decidir, estimular aos meios alternativos de pacificação social. 

Veja trecho do julgado na Apelação nº 0275019-35.2014.8.19.0001231: 

(...) Nova concepção de processo e de acesso à ordem jurídica justa que subtrai o sinal 

de exclusividade ou imediatismo do judiciário como o solucionador do litígio. Daí 

porque se esvazia igualmente o sentido de interesse, sob o viés da necessidade, uma 

vez que o resultado satisfatório pode ser alcançado por outras vias mais adequadas 

porque menos onerosas, mais céleres e mais efetivas. (...) 

 

O caso concreto trata de ação renovatória de contrato de locação não residencial, que 

foi extinto, sem resolução do mérito, em virtude da entrega das chaves pelo locador. A apelante, 

inconformada por haver sido condenada a arcar com as custas e honorários advocatícios, aduziu 

que o pagamento de custas e honorários não seria devido, por haver manifestado desistência 

muito antes da citação. O tribunal, contudo, justificou a cobrança dos honorários para servir de 

inspiração na busca do resultado satisfatório por vias menos onerosas, mais céleres e mais 

efetivas, em verdadeiro estímulo à utilização da conciliação e da mediação. Este mesmo 

estímulo é verificado nos julgamentos relacionados aos processos nº 0056039-

                                                 
231TJ-RJ. Décima Primeira Câmara Cível. APELAÇÃO: APL 0275019-35.2014.8.19.0001. Apelação cível. Ação 

renovatória. Contrato de locação não residencial. Entrega das chaves. Sentença de extinção do processo, sem 

resolução do mérito. Princípio da causalidade. Ônus de sucumbência que devem ser suportados pela autora. Nova 

concepção de processo e de acesso à ordem jurídica justa que subtrai o sinal de exclusividade ou imediatismo do 

judiciário como o solucionador do litígio. Daí porque se esvazia igualmente o sentido de interesse, sob o viés da 

necessidade, uma vez que o resultado satisfatório pode ser alcançado por outras vias mais adequadas porque menos 

onerosas, mais céleres e mais efetivas. Estímulo à utilização da conciliação e da mediação - judicial e extrajudicial 

- como meios consensuais de solução de litígios, a ampliação do uso da arbitragem, e a regra geral de fixação dos 

honorários advocatícios entre 10% e 20% contida no parágrafo 2º do art. 85 do cpc, que indicam que as partes 

devem ponderar sobre os riscos e custos envolvidos na propositura de uma demanda judicial, evitando-se, assim, 

o ajuizamento de lides temerárias e o exercício de pretensões infundadas. Arbitramento da verba honorária, no 

caso, sobre o valor atualizado da causa. Provimento do recurso. Relator Desembargador Cesar Felipe Cury. DJ: 

08/05/2019. JusBrasil. 2019. Disponível em: https://www.JusBrasil.com.br/processos/42616913/processo-n-

0275019-3520148190001-do-tjrj. Acesso em: 19 jun. 2019. 

https://www.jusbrasil.com.br/processos/42616913/processo-n-0275019-3520148190001-do-tjrj
https://www.jusbrasil.com.br/processos/42616913/processo-n-0275019-3520148190001-do-tjrj
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85.2018.8.19.0000232, 0056344-69.2018.8.19.0000233, 0123984-23.2017.8.19.0001234 e 

0053877-20.2018.8.19.0000235. 

                                                 
232TJ-RJ. Oitava Câmara Cível. AGRAVO DE INSTRUMENTO: AI 0056039-85.2018.8.19.0000. Agravo de 

instrumento. Recuperação judicial. Agravo contra decisão que determinou a suspensão de todos os incidentes de 

habilitação e impugnação em curso no processo de recuperação judicial do grupo oi, em razão da instauração de 

novo procedimento de mediação. Recurso desprovido. Relatora: Desembargadora Mônica Maria Costa Di Piero. 

DJ: 26/03/2019. JusBrasil. 2019. Disponível em: https://www.JusBrasil.com.br/processos/206429879/processo-n-

0056039-8520188190000-do-tjrj. Acesso em: 19 jun. 2019. 
233TJ-RJ. Segunda Câmara Cível. AGRAVO DE INSTRUMENTO: AI 0056344-69.2018.8.19.0000. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. Ação de prestação de contas fundada em demanda de interdição, com nomeação de 

curadora. Caráter protetivo. Procedimento que versa sobre direitos indisponíveis da personalidade, com restrição 

à livre disposição patrimonial do interditando, na medida em que não possui plena capacidade para administrar 

seus bens (CC/16, artigos 446 e ss - CC/02, artigos 1.767 e ss). Falecimento da curatelada no curso da demanda. 

Acordo celebrado entre as partes. Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de homologação. Pode ser objeto 

de mediação o conflito que verse sobre direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que admitam transação 

(Lei nº 13.140/15, art. 3º, § 2º). As obrigações relacionadas aos direitos indisponíveis podem ser transacionadas 

sem que tal signifique transação do próprio direito, vale dizer, a transação não se opera quanto aos direitos 

indisponíveis, mas sim quanto ao seu exercício, bem como às situações a eles relacionadas. Nova ordem 

infraconstitucional: Leis de nº 13.105/15, nº 13.140/15 e nº 13.146/15. Sistemática para a solução de litígios. A 

aplicação dos princípios da autocomposição, conciliação e mediação, positivados como formas de incentivo à 

solução consensual de litígios. Recurso a que se dá provimento. Relator: Desembargador José Torres Pereira 

Júnior. DJ: 12/12/2018. JusBrasil. 2018. Disponível em: https://tj-

rj.JusBrasil.com.br/jurisprudencia/661800153/agravo-de-instrumento-ai-563446920188190000?ref=serp. Acesso 

em: 19 jun. 2019. 
234TJ-RJ. Décima Terceira Câmara Cível. APELAÇÃO: APL 0123984-23.2017.8.19.0001. Apelação cível. 

Produção antecipada de provas. Alegação autoral de que as provas são necessárias para demonstrar que a cessão 

de direitos a créditos futuros entabulado entre as partes não pode ser exigível, em razão da ausência do 

adimplemento da respectiva contraprestação por parte do recorrido. Ausência do preenchimento dos pressupostos 

autorizadores da ação, consoante dispõem o art. 381 e seus incisos. Justificativas lançadas em sua petição inicial 

que não demonstram a necessidade da medida requerida, nos termos do art. 382 do cpc. Evidente intuito do 

recorrente de perpetuar a litigiosidade e não de buscar a solução do conflito por meio da autocomposição ou outro 

meio adequado (conciliação ou mediação). Conduta do recorrente que se revela abusiva e evidencia a prática que 

a doutrina denomina de fishingexpedition, quando se requer ao poder judiciário a busca ampla e irrestrita de provas 

aleatórias e que tenham, inclusive, o intuito de descobrir ilícitos penais eventualmente praticados pela parte 

adversa. Recurso a que se nega provimento. Relator: Desembargador Fernando Fernandy Fernandes. DJ: 

08/08/2018. JusBrasil. 2018. Disponível em: https://tj-rj.JusBrasil.com.br/jurisprudencia/657266200/apelacao-

apl-1239842320178190001-rio-de-janeiro-capital-13-vara-civel/inteiro-teor-657266245?ref=juris-tabs. Acesso 

em: 19 jun. 2019. 
235TJ-RJ. Vigésima Sexta Câmara Cível. AGRAVO DE INSTRUMENTO: AI 0053877-20.2018.8.19.0000. 

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que determinou a retificação do acordo 

celebrado entre as partes, para excluir a previsão de expedição de ofício ao RGI e de rateio das custas, sob o 

fundamento de que a sentença teria condenado a ré a lavrar escritura de re-ratificação com relação ao direito à 

vaga de garagem e ao pagamento das custas, não podendo as partes, mesmo em sede de acordo, transferir a 

obrigação de fazer ao poder judiciário, ou dispor sobre o pagamento das custas. Novo código de processo civil que 

prima pelo estímulo à conciliação, mediação e outros métodos de solução consensual dos conflitos, inclusive no 

curso do processo judicial. Inteligência do artigo 1º, § 3º do NCPC. Transação que consiste na realização de 

concessões mútuas entre as partes, com o objetivo de colocar fim ao litígio admitindo-se, portanto, a possibilidade 

de que os litigantes venham a estabelecer, dentre as mútuas concessões previstas no acordo, por exemplo, o rateio 

das custas, ainda que o título executivo judicial tenha disposto de forma diversa. Direitos patrimoniais que são, 

por natureza, disponíveis, podendo ser mitigados conforme a vontade das partes. Expedição de ofício ao RGI pelo 

juízo a quo, que se revela igualmente possível, mediante o pagamento das respectivas custas pela parte interessada, 

no caso, a parte ré, a quem incumbia o cumprimento da obrigação de fazer. Sentença que ademais, em sua parte 

dispositiva, previu a possibilidade de que a própria decisão fosse utilizada como substitutiva da vontade da parte 

ré, podendo ser registrada no RGI competente, conforme se vê de fl. 707. Indexador 705. Homologação do acordo 

firmado entre as partes que se impôe, a teor do disposto no artigo 932, I do CPC/2015. Recurso provido. Relatora: 

Desembargadora Sandra Santarem Cardinali. DJ: 29/11/2018. JusBrasil. 2018. Disponível em: 

https://www.jusbrasil.com.br/processos/206429879/processo-n-0056039-8520188190000-do-tjrj
https://www.jusbrasil.com.br/processos/206429879/processo-n-0056039-8520188190000-do-tjrj
https://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/661800153/agravo-de-instrumento-ai-563446920188190000?ref=serp
https://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/661800153/agravo-de-instrumento-ai-563446920188190000?ref=serp
https://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/657266200/apelacao-apl-1239842320178190001-rio-de-janeiro-capital-13-vara-civel/inteiro-teor-657266245?ref=juris-tabs
https://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/657266200/apelacao-apl-1239842320178190001-rio-de-janeiro-capital-13-vara-civel/inteiro-teor-657266245?ref=juris-tabs
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No REsp 1746072/PR236, o estímulo à utilização da conciliação e da mediação (judicial 

ou extrajudicial), também se expressou pela ponderação dos riscos e custos envolvidos na 

propositura da ação judicial, conforme se destaca: 

 

O estímulo à utilização da conciliação e da mediação - judicial e extrajudicial - como 

meios consensuais de solução de litígios, a ampliação do uso da arbitragem, e a regra 

geral de fixação dos honorários advocatícios entre 10% e 20% contida no parágrafo 

2º do art. 85 do CPC, segundo entendo, indicam que as partes devem ponderar sobre 

os riscos e custos envolvidos na propositura de uma demanda judicial, evitando-se, 

assim, o ajuizamento de lides temerárias e o exercício de pretensões infundadas.Isso 

não significa, por óbvio - e sempre observada a máxima vênia -, vedação ao exercício 

do direito fundamental de 'acesso à Justiça', muito ao revés. 

 

Em se tratando de causas no âmbito da ação de família, o estímulo à conciliação se 

alinha ao prestígio processual, em busca da necessidade de se empreender esforços para solução 

consensual nos conflitos. Vide: 

 

Neste viés, o cancelamento da audiência de conciliação, por estar o alimentante preso 

na data anteriormente designada, representou inegável óbice a que as partes, frente a 

frente, pudessem ajustar os interesses envolvidos, atenuando os contornos belicosos 

da relação havida entre elas. 4) O novo CPC previu, expressamente, a necessidade de 

se empreender esforços para a solução consensual dos conflitos no âmbito das ações 

de família - artigo 694. 5) Desta forma, uma vez que a prisão civil somente se justifica 

se for indispensável à consecução dos alimentos, à garantia da sobrevida do 

alimentando, e espelhar a máxima efetividade para o cumprimento da decisão judicial, 

é salutar, na hipótese em testilha, a concessão da ordem, nos exatos termos do 

dispositivo237 

                                                 
https://www.JusBrasil.com.br/processos/205263401/processo-n-0053877-2020188190000-do-tjrj. Acesso em: 19 

jun. 2019. 
236STJ. Segunda Seção. RECURSO ESPECIAL: REsp 1746072/PR. Recurso Especial. Processual Civil. Código 

de processo civil de 2015. Juízo de equidade na fixação de honorários advocatícios de sucumbência. Novas regras: 

CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º. Regra geral obrigatória (art. 85, § 2º). Regra subsidiária (art. 85, § 8º). Primeiro 

recurso especial provido. Segundo recurso especial desprovido. Relator: Ministra Nancy Andrighi. DJ: 

13/02/2019. JusBrasil. 2019. Disponível em: 

https://www.JusBrasil.com.br/diarios/documentos/698277661/andamento-do-processo-n-1804179-recurso-

especial-16-04-2019-do-stj?ref=topic_feed. Acesso em: 19 jun. 2019. 
237TJ-RJ. Quinta Câmara Cível. HABEAS CORPUS: HC 0047783-90.2017.8.19.0000. HABEAS CORPUS 

PREVENTIVO. 1) Muito embora a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal seja no sentido de que a análise 

da suposta incapacidade econômica do alimentante ou de alegado cerceamento de defesa não tenha lugar em sede 

de habeas corpus, por demandar profundo exame de fatos e provas, em hipóteses peculiares, como esta que ora se 

apresenta, é de boa cautela que se afaste, ao menos por ora, o decreto prisional. 2) In casu, há muito o alimentante 

vem noticiando nos autos a sua delicada situação financeira, bem assim outras questões relativas ao exato valor do 

débito, sem que, no entanto, suas alegações tenham merecido atenção acurada do juiz da causa. 3) Neste viés, o 

cancelamento da audiência de conciliação, por estar o alimentante preso na data anteriormente designada, 

representou inegável óbice a que as partes, frente a frente, pudessem ajustar os interesses envolvidos, atenuando 

os contornos belicosos da relação havida entre elas. 4) O novo CPC previu, expressamente, a necessidade de se 

empreender esforços para a solução consensual dos conflitos no âmbito das ações de família - artigo 694. 5) Desta 

forma, uma vez que a prisão civil somente se justifica se for indispensável à consecução dos alimentos, à garantia 

da sobrevida do alimentando, e espelhar a máxima efetividade para o cumprimento da decisão judicial, é salutar, 

na hipótese em testilha, a concessão da ordem, nos exatos termos do dispositivo. 6) Concessão da ordem para 

conceder salvo-conduto ao impetrante, determinando-se que a autoridade coatora se abstenha de proferir ordem 

https://www.jusbrasil.com.br/processos/205263401/processo-n-0053877-2020188190000-do-tjrj
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/documentos/698277661/andamento-do-processo-n-1804179-recurso-especial-16-04-2019-do-stj?ref=topic_feed
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/documentos/698277661/andamento-do-processo-n-1804179-recurso-especial-16-04-2019-do-stj?ref=topic_feed
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Além do estímulo à conciliação, o entendimento é que se trata, ainda, de conferir 

celeridade ao processo, conforme é possível observar no julgado abaixo colacionado: 

 

Pela nova sistemática processual em vigor, tratando-se de matéria de família, o 

magistrado deve empreender todos os esforços para a solução consensual da 

controvérsia. Inteligência do art. 694, do NCPC. Norma de interesse público, cujo 

escopo é não só proteger a família, mediante uma solução que melhor atenda aos 

interesses das partes, mas, sobretudo, imprimir celeridade processual.238 

 

A jurisprudência fluminense aloca a mediação como instrumento voltado a evitar a 

judicialização dos conflitos. Nestes casos, a solução não é imposta por um terceiro (como o que 

acontece com o processo judicial), mas é alcançado de forma autônoma e consensual pelas 

partes, que devem estar interessadas na solução da lide pela via da autocomposição – é essência 

do instituto.239 Acompanha este entendimento o julgado no Agravo de Instrumento nº 0037223-

55.2018.8.19.0000.240 

O prestígio à autocomposição também fica expressa pelos vários julgados suspensos em 

virtude da possibilidade da conciliação e/ou mediação. É o que se observa no Proc. nº 0003603-

                                                 
de prisão em desfavor do alimentante até que seja realizada a necessária audiência de conciliação, assim como 

sejam as partes submetidas à mediação, pelo prazo de 90 (noventa) dias. Relator: Desembargador Heleno Ribeiro 

Pereira Nunes. DJ: 14/09/2017. JusBrasil. 2017. Disponível em: 

https://www.jusbrasil.com.br/processos/163942745/processo-n-0047783-9020178190000-do-tjrj. Acesso em: 19 

jun. 2019. 
238TJ-RJ. Vigésima Primeira Câmara Cível. APELAÇÃO: APL 0033615-50.2015.8.19.0066. Apelação cível. 

Família. Ação de divórcio litigioso. Ausência de oposição do réu. Sentença de procedência, para decretar o 

divórcio do casal. Inconformismo do réu. Pleito de conversão para divórcio consensual e de retificação de seu 

nome com a exclusão do apelido de família da ex-mulher não apreciados. Relator: Desembargador André Emílio 

Ribeiro Von Melentovytch. DJ: 24/04/2018. JusBrasil. 2018. Disponível em: 

https://www.jusbrasil.com.br/diarios/149941462/djrj-iv-judicial-1a-instancia-interior-13-06-2017-pg-482. 

Acesso em: 19 jun. 2019. 
239TJ-RJ. Vigésima Sexta Câmara Cível. AGRAVO DE INSTRUMENTO: AI 0035588-44.2015.8.19.0000. 

Agravo de instrumento. Impugnação da decisão interlocutória que determinou a remessa dos autos a central de 

mediação. Relatora: Desembargador Carlos Santos de Oliveira. DJ: 16/07/2015. JusBrasil. 2015. Disponível em: 

https://tj-rj.JusBrasil.com.br/jurisprudencia/359550279/agravo-de-instrumento-ai-355884420158190000-rio-de-

janeiro-capital-26-vara-civel/inteiro-teor-359550286. Acesso em: 19 jun. 2019. 
240TJ-RJ. Vigésima Terceira Câmara Cível. AGRAVO DE INSTRUMENTO: AI 0037223-55.2018.8.19.0000. 

Recurso de agravo de instrumento. Energia elétrica - ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral 

pelo rito sumário. Realização de acordo entre as partes na vigência do CPC/2015 e antes da sentença. Dispensa do 

pagamento de custas remanescentes. Aplicação do art. 90, §3º, do NCPC, à união, ao estado-membro e ao distrito 

federal é conferida competência para legislar concorrentemente sobre custas dos serviços forenses, restringindo-

se a competência da união, no âmbito dessa legislação concorrente, ao estabelecimento de normas gerais, certo 

que, inexistindo tais normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas 

pecularidades (c.f., art. 24, IV, §§ 1º e 3º). Recurso provido. Relator: Desembargador Murilo André Kieling 

Cardona. DJ: 05/09/2018. JusBrasil. 2018. Disponível em: 

https://www.JusBrasil.com.br/processos/197083353/processo-n-0037223-5520188190000-do-tjrj. Acesso em: 19 

jun. 2019. 

https://www.jusbrasil.com.br/processos/163942745/processo-n-0047783-9020178190000-do-tjrj
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/149941462/djrj-iv-judicial-1a-instancia-interior-13-06-2017-pg-482
https://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/359550279/agravo-de-instrumento-ai-355884420158190000-rio-de-janeiro-capital-26-vara-civel/inteiro-teor-359550286
https://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/359550279/agravo-de-instrumento-ai-355884420158190000-rio-de-janeiro-capital-26-vara-civel/inteiro-teor-359550286
https://www.jusbrasil.com.br/processos/197083353/processo-n-0037223-5520188190000-do-tjrj
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52.2018.8.19.0000241 e no Proc. nº 0000657-07.2009.8.19.0006.242No STF, o mesmo se 

observou na Ação Constitucional Ordinária nº 3024/PI243, bem como no Mandado de Segurança 

nº 34154/DF244. 

                                                 
241TJ-RJ. Décima Nona Câmara Cível. AGRAVO DE INSTRUMENTO: AI 0003603-52.2018.8.19.0000. Agravo 

de instrumento. Execução individual oriunda de ação coletiva. Implementação das atualizações na remuneração 

dos profissionais do magistério do município de cordeiro. Suspensão do processo pelo prazo de 03 (três) meses a 

fim de buscar solução consensual por meio de procedimento especial de mediação a ser implementado via 

NUPEMEC. Indeferimento, em antecipação de tutela, da pretensão recursal de suspensão da decisão. Ausência de 

relavância na fundamentação ou risco de dano grave ou de difícil reparação. Suspensão do processo para realização 

do procedimento de mediação que se mostra razoável e benéfica para solução do litígio. Ausência de prejuízos às 

partes. Afastamento da alegação de afronta ao disposto no artigo 37, caput da CRFB. Autorização que pode 

decorrer tanto diretamente da lei como por meio de ato normativo do chefe do poder executivo regulamentando o 

exercício da autocomposição. Manutenção da decisão agravada. Negado provimento ao recurso. Relatora: 

Desembargadora Valéria Dacheux Nascimento. DJ: 08/02/2019. JusBrasil. 2019. Disponível em: https://tj-

rj.JusBrasil.com.br/jurisprudencia/692136085/agravo-de-instrumento-ai-36035220188190000/inteiro-teor-

692136095. Acesso em: 19 jun. 2019. 
242TJ-RJ. Quarta Câmara Cível. APELAÇÃO: APL 0000657-07.2009.8.19.0006. Apelação. Rescisão c. c. 

Indenização. Compra e Venda de veículo zero quilômetro. Improcedência. I-R. Decisão Saneadora que indeferiu 

a prova oral não foi objeto de recurso cabível em ocasião oportuna. Matéria restou preclusa. Cerceamento de defesa 

não caracterizado. Preliminar de nulidade da R. Sentença carece de amparo legal. II-Finda a instrução probatória, 

Autor não comprovou os alegados apagões no automóvel ocorridos em setembro de 2007 e janeiro de 2008, cujo 

ônus era seu. Inteligência do inciso I do artigo 373 da Lei de Ritos Civil. III-Apelante autorizou a remoção de seu 

veículo para Itu-SP em 07/11/08, para fins de análise e reparo, culminando com a troca do motor em 21/11/08, 

tendo a Concessionária Recorrida comunicado tal substituição à Secretaria de Estado de Segurança Pública deste 

Estado. Vício sanado dentro do prazo de trinta dias estabelecido pelo artigo 18, § 1º do CDC.IV-Troca de e-mails 

entre a Concessionária e o Douto Patrono do Recorrente revela o desinteresse deste último em retirar o automóvel 

já reparado. V-Fato em lide foi levado ao PROCON, sedo que em Audiência de Conciliação, o processo foi 

suspenso diante da possibilidade de acordo. A liberalidade dos Litigantes em compor o litígio não pode ser 

entendida como presunção de culpa, mas sim de interesse em solucionar a pendenga. VI-Perito elucidou que o 

veículo com o seu novo motor se encontra em perfeitas condições de uso de forma confiável, além de que que a 

substituição efetuada não acarretou em qualquer depreciação do automóvel. Ausente qualquer situação fática e/ou 

legal a autorizar a rescisão da avença. VII-Simples defeito no veículo, por si só não gera dano moral, já que se 

trata de um mero aborrecimento da vida do cotidiano, não atingindo a dignidade do consumidor. Hipótese dos 

autos que é diversa, vez que é por demais desconfortável, para quem adquire um veículo zero quilômetro e de luxo 

(SORENTO EX-2.5), pelo valor de R$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) e não ter segurança, 

tranquilidade e conforto, em razão de problema mecânico grave, tanto que foi necessária a substituição do motor, 

apesar de sanado em tempo hábil. VIII-Fato em lide ultrapassou o instituto do mero aborrecimento, interferindo 

no comportamento psicológico do Autor, trazendo-lhe angústia, tristeza e apreensão, autorizando o acolhimento 

da reparação moral. Verba que se fixa em R$15.000,00, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. VIII-Condenação solidaria das Rés (Concessionária e Fabricante). Exegese do artigo 18 do Código 

de Defesa do Consumidor. IX-R. Sentença reformada parcialmente, para deferir a indenização moral. X- 

Provimento Parcial. Conclusões: POR UNANIMIDADE, DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, 

NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR. Relator: Desembargador Reinaldo Pinto 

Alberto Filho. DJ: 23/05/2018. JusBrasil. 2019. Disponível em: 

https://www.JusBrasil.com.br/processos/54761927/processo-n-0000657-0720098190006-do-tjrj. Acesso em: 19 

jun. 2019. 
243STF. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA: ACO 3024/PI. Vistos etc. Trata-se de Ação Cível Originária proposta pelo 

Estado do Piauí contra a União, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e Centrais 

Elétricas Brasileiras S/A - ELETROBRAS. Em tutela de urgência pleiteou a suspensão do processo de 

desestatização da empresa distribuidora de energia elétrica CEPISA (ELETROBRAS-PI) e, no mérito, indenização 

em razão do prejuízo pela demora na finalização do Processo de Desestatização, no valor equivalente ao preço 

mínimo de avaliação da empresa, realizado no ano de 2000, devidamente corrigido pelo mesmo critério fixado nos 

instrumentos contratuais celebrados entre as partes, acrescido do ágio a ser apurado pela média dos percentuais de 

ágio obtidos na venda, à época, de empresa de porte equivalente à CEPISA. Indeferi a tutela de urgência (evento 

49), o que motivou a interposição de agravo regimental, bem como novos pedidos, sob a modalidade de tutela 

incidental, também indeferidos (eventos 90 e 143). Novo agravo regimental foi interposto pelo autor ao segundo 

https://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/692136085/agravo-de-instrumento-ai-36035220188190000/inteiro-teor-692136095
https://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/692136085/agravo-de-instrumento-ai-36035220188190000/inteiro-teor-692136095
https://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/692136085/agravo-de-instrumento-ai-36035220188190000/inteiro-teor-692136095
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10605675/artigo-18-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10605640/parágrafo-1-artigo-18-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/código-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10605675/artigo-18-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/código-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/código-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
https://www.jusbrasil.com.br/processos/54761927/processo-n-0000657-0720098190006-do-tjrj
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indeferimento. Citados, os réus apresentaram contestações nos seguintes eventos do processo: BNDES, 35, União, 

50 e ELETROBRAS, 54. O BNDES, em preliminar, arguiu sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o 

insucesso da desestatização não lhe pode ser imputado, mas sim à situação econômico-financeira da CEPISA que 

não era atrativa aos investidores privados por conta da situação financeira deficitária que a acompanhava por 

muitos anos. Alega que sua função no processo de desestatização sempre foi, na qualidade de gestor do Fundo 

Nacional de Desestatização (FND), a de mero executor das decisões proferidas pelo Conselho Nacional de 

Desestatização (CND), à luz do disposto na Lei 9.491/1997 bem como que, quanto à relação jurídica estabelecida 

no bojo dos contratos de alienação de ações celebrados em 19 de dezembro de 1996 e 20 de outubro de 1997 entre 

o Estado do Piauí e a ELETROBRAS, o BNDES figurou como mero interveniente para ciência na forma da Lei 

9.491/1997, sem que lhe tenha sido imputada qualquer obrigação sujeita a mora ou multa contratual. A União, sem 

alegações preliminares em sua contestação, apresentou impugnação ao valor da causa, ao argumento de que os R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a ela atribuídos pelo autor não refletem o proveito econômico perseguido, que 

corresponde a 90% da diferença entre o valor já recebido (R$ 120.003.368,27) e o montante apurado na avaliação 

da empresa no ano 2000 (R$ 260.400.000,00). A ELETROBRAS, em preliminar, arguiu inépcia da inicial 

alegando que a argumentação do autor tenta estabelecer liame entre o atraso no evento privatização como culpa 

do BNDES, ELETROBRÁS e UNIÃO, sendo que o próprio Estado do Piauí foi o único beneficiado com 

antecipações, dai não decorrendo qualquer prejuízo sendo inepta a petição inicial não apta a produzir efeitos 

jurídicos em decorrência de vícios que a tornem confusa, contraditória, absurda ou incoerente, ou, ainda, por lhe 

faltarem os requisitos exigidos pela lei, ou seja, quando a peça não estiver fundada em direito expresso ou não se 

aplicar à espécie o fundamento invocado. Arguiu também sua ilegitimidade passiva ante a inexistência de 

implementação da condição prevista no contrato e pela licitação deserta alheia a qualquer ingerência de sua parte, 

bem como a não demonstração da culpa da Eletrobras na não realização do leilão ou de qualquer outro ato. 

Intimado, o autor apresentou réplica às contestações respectivamente nos eventos 78, 76 (nela manifestando-se 

sobre a impugnação ao valor da causa) e 67. Atendendo a pedido das partes, suspendi o andamento do feito por 

120 (cento e vinte) dias para aguardar a tentativa de conciliação perante a Câmara de Conciliação e Arbitragem da 

Administração Federal - CCAF (evento 106). O BNDES pleiteou seja o procedimento de conciliação realizado 

diretamente perante este Supremo Tribunal Federal (evento 80). A União, em petição, informou que restou 

inexitosa a tentativa de acordo perante a CCAF e pleiteou o prosseguimento (evento 144). O autor, em petição 

(evento 153), argumenta que por intermédio de seus representantes obteve, após reuniões, sinalização de 

representantes do Ministério de Minas e Energia e do Ministério da Economia de que o feito possa ser submetido 

à apreciação do Tribunal de Contas da União TCU, órgão público com capacidade e atribuição para apreciar a 

regularidade do processo de Desestatização da CEPISA e, ao final, requer sejam intimados os réus, para manifestar 

interesse no envio de cópias dos presentes autos ao Tribunal de Contas da União para que este, no exercício de 

suas competências e em colaboração com essa Corte, possa apreciar a regularidade do Processo de Desestatização, 

considerando inclusive a obrigatoriedade de pagamento por prejuízos supostamente causados ao Estado do Piauí. 

Este o relatório do essencial. Decido: Segundo informações prestadas pela União (evento 144), está prejudicada, 

por ora, a conciliação das partes, razão pela qual prossigo com o andamento do feito. Quanto à arguição preliminar 

de ilegitimidade passiva apresentada em contestação pela ELETROBRAS e pelo BNDES, constato que as 

alegações são fundadas na suposta ausência de responsabilidade pelos fatos. Todavia tais alegações se imbricam 

absolutamente com o mérito, pois seu reconhecimento implica a análise aprofundada das cláusulas contratuais e 

das causas que supostamente importaram na ocorrência de fatos que, caso constatados, gerariam (ou não), direito 

a indenização. Por estes motivos, postergo a análise da questão para a decisão final neste feito. Quanto à arguição 

preliminar de inépcia da inicial apresentada em contestação pela ELETROBRAS, não vislumbro, da leitura da 

exordial, uma das situações que o Código de Processo Civil, no art. 330, § 1º, prevê como justificadoras do 

reconhecimento da inépcia: falta de pedido ou causa de pedir; pedido indeterminado; quando da narração dos fatos 

não decorre logicamente a conclusão ou quando contém pedidos incompatíveis entre si. Sob esta alegação, 

pretende-se o eventual reconhecimento da não responsabilidade da ré pelo evento, o que é matéria de mérito. No 

mais, a narrativa da inicial não inviabiliza a defesa ou a prestação jurisdicional, daí porque rejeito a preliminar. 

Sobre a impugnação do valor da causa apresentado pela União, o autor manifestou-se na réplica (evento 76) 

alegando que o proveito econômico buscado não se encontra passível de exata fixação. O valor dado à causa na 

inicial foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Assim prevê o art. 292, V, do CPC/2015 (destaquei): Art. 292. O valor 

da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em 

dano moral, o valor pretendido; De fato, como alega o autor, seu proveito econômico (se houver), não se encontra 

passível de fixação neste momento. Todavia, sua pretensão se encontra clara na inicial e de fato corresponde a 

90% (noventa por cento) da diferença entre o valor já recebido (R$ 120.003.368,27) e o montante apurado na 

avaliação da empresa no ano 2000 (R$ 260.400.000,00). Por simples aritmética, a diferença entre os valores resulta 

R$ 140.396.631,73 (cento e quarenta milhões, trezentos e noventa e seis mil, seiscentos e trinta e um reais e setenta 

e três centavos) e 90% (noventa por cento) disso corresponde a R$ 126.355.168,55 (cento e vinte e seis milhões, 
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trezentos e cinquenta cinco mil, cento e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), sendo este, nos termos 

da legislação, o valor correto da causa, o que desde já fixo acolhendo os argumentos da impugnação ao valor da 

causa. Quanto ao pedido do autor de envio de cópias ao Tribunal de Contas da União, é providência que pode ser 

tomada espontaneamente por quaisquer das partes, razão pela qual indefiro-a. À falta de qualquer outra arguição 

preliminar pendente, declaro saneado o feito. 1. Acolho o pedido feito pela ELETROBRAS e designo audiência 

de tentativa de conciliação entre as partes a se realizar perante este Supremo Tribunal Federal, no dia 31 de maio 

de 2019, às 14h30min, na Sala de Audiências do STF, Anexo II-A, Ala A, 2º andar, sala 224, com a presença das 

partes e do representante da Procuradoria-Geral da República. 2. Intimem-se as partes para fins de 

comparecimento, acompanhados por representantes com plenos poderes para transigir nos autos. 3. Dê-se ciência 

à Sra. Procuradora-Geral da República. 4. Em não havendo acordo na referida audiência, a partir da referida data 

fluirá prazo sucessivo de 10 (dez) dias para as partes, a começar pelo autor, para se manifestarem sobre o eventual 

interesse de produzir provas, especificando-as e justificando a necessidade de cada requerimento. Publique-se e 

intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2019. Ministra Rosa Weber Relatora: Ministra Rosa Weber. DJ: 08/05/2019. 

JusBrasil. 2019. Disponível em: https://stf.JusBrasil.com.br/jurisprudencia/713085526/acao-civel-originaria-aco-

3024-pi-piaui. Acesso em: 19 jun. 2019. 
244STF. MANDADO DE SEGURANÇA: MS 34154/DF. Vistos etc. Trata-se de mandado de segurança impetrado 

pelo Distrito Federal, em que aponta como ato coator, em primeiro plano, o Decreto Executivo 8.616/15. 

Argumenta que, sob o pretexto de regulamentar a Lei Complementar 148/14, referido decreto teria extrapolado o 

quanto disposto no art. 3º daquele diploma (redação dada pela LC 151/15), precisamente no que tange à 

metodologia de cálculo do desconto da dívida, objeto do Contrato 003/99/STN/COAFI, pelo qual, em 29.7.1999, 

assumida e refinanciada pela União a dívida pública do impetrante. Registra que, mesmo diante das aviltantes 

condições impostas pelo Decreto nº 8.616/2015, que em muito extrapolou os limites da Lei Complementar nº 

148/2015, viu-se o Distrito Federal premido a assinar novo termo aditivo ao Contrato nº 003/99/STN/COAFI, 

aceitando os cálculos e índices apresentados pelo Banco do Brasil, agente financeiro da União, sob pena ter de se 

sujeitar às gravíssimas consequências do inadimplemento contratual, entre as quais o bloqueio de recursos do 

Estado decorrentes das transferências federais, e outros, nos termos do contrato acima referido. Sustenta líquido e 

certo o seu direito ao desconto correspondente à diferença entre o saldo devedor do dia 1º de janeiro de 2013 e 

aquele apurado mediante a confecção de cálculo paralelo, pautado na variação acumulada da taxa SELIC, nos 

termos do artigo 3º da LC 148/2014. Registra, no aspecto, a teor da redação dada pela LC 151/15 à LC 148/14, 

especialmente aos arts. 3º e 4º, que a União está obrigada a conceder o desconto, de todo desnecessária a 

regulamentação trazida no bojo do Decreto 8.616/2015. Sustenta que a redação do art. 3º da LC 148/14 contempla 

a adoção da taxa SELIC com a metodologia de juros simples, enquanto que o decreto atacado apresenta, 

indevidamente, sistemática de cálculo com juros compostos. Assevera presente o periculum in mora em razão da 

proximidade da data limite para o pagamento da próxima parcela da dívida com a União. Busca, ainda, obstar a 

cominação de sanções, caso exercite a faculdade prevista no parágrafo único do art. 4º da LC 141/14. É o relatório. 

Decido. Na sessão Plenária de 27.4.16, esta Suprema Corte, prosseguindo no julgamento do MS 34.023, da 

relatoria do Ministro Edson Fachin, em que igualmente examinada a matéria ora veiculada, decidiu sobrestar o 

processo por sessenta dias, para que as partes se compusessem, bem como proceder à intimação das partes e do 

Ministério Público para que se pronunciem, no prazo de trinta dias, sobre a questão da inconstitucionalidade 

suscitada pelo eminente Relator, mantida a liminar, tal como concedida, pelo prazo de sessenta dias. Referida 

medida acauteladora foi objeto de concessão, em 07.4.16, para ordenar às autoridades impetradas que se abstenham 

de impor quaisquer sanções ao impetrante, especialmente aquelas previstas na Cláusula Décima Sexta do Contrato 

12/98/STN/COAFI e o bloqueio de recursos de transferências federais, pelo exercício da faculdade constante do 

parágrafo único do artigo 4º da LC nº 148/14, norma que lhe garante o cálculo e o pagamento da dívida pública 

com base nos novos parâmetros legais em face da não promoção do aditivo contratual. Nessa moldura, sem olvidar 

a particularidade presente na espécie, em que o ente federado já entabulou com a União o quarto termo aditivo ao 

contrato de confissão, promessa de assunção, consolidação e refinanciamento de dívidas, em juízo precário de 

delibação, com o intuito de posicionar o impetrante em patamar de igualdade com os demais entes federativos, 

cuja decisão desta Suprema Corte já foi alcançada, defiro, parcialmente, a liminar (art. 7º, III, da Lei 12.016/09), 

no prazo assinalado pelo Pleno desta Suprema Corte (MS 34.023/SC), para determinar às autoridades impetradas 

que se abstenham de impor as sanções previstas no Contrato 003/99/STN/COAFI, bem como de bloquear a 

transferência de recursos, na hipótese do impetrante exercitar a faculdade prevista no parágrafo único do art. 4º da 

LC 141/14. Comunique-se, com urgência, as autoridades impetradas. Solicitem-se informações (art. 7º, I, da Lei 

12.016/09). Publique-se. Brasília, 28 de abril de 2016. Ministra Rosa Weber Relatora. Relatora: Ministra Rosa 

Weber. DJ: 28/04/2016. JusBrasil. 2016. Disponível em: 

https://stf.JusBrasil.com.br/jurisprudencia/340082143/medida-cautelar-em-mandado-de-seguranca-mc-ms-

34154-df-distrito-federal-4000052-7720161000000?ref=serp . Acesso em: 19 jun. 2019. 

https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/713085526/acao-civel-originaria-aco-3024-pi-piaui
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/713085526/acao-civel-originaria-aco-3024-pi-piaui
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O acordo entre as partes constitui título executivo245 ainda que se inclua matéria não 

posta em juízo. Vide: 

 

(...) Sobre o tema, dispõe o art. 475-N, V do Código Buzaid que é título judicial a 

sentença homologatória de conciliação ou transação, ainda que inclua matéria não 

posta em juízo. De  a parte final do referido dispositivo, as partes litigantes tem a 

liberdade de firmar estipulações para que a questão posta em juízo seja resolvida 

amigavelmente, ainda quando haja sentença transitada em julgado. (...)246 

 

Aliás, a terceira turma do STJ já teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que 

o acordo é passível de homologação ainda que após a publicação do acórdão de apelação. Vide 

o trecho do acórdão, que foi objeto, inclusive, do Informativo nº 0572 do STJ, de 28/10 a 

11/11/2015: 

 

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo 

celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu 

trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é 

obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de 

cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma 

processual de 1994 (Lei nº 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, 

conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo 

Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa.247 

 

Conforme é possível notar, a nova dinâmica processual instaurada com o Código de 

Processo Civil de 2015 vem sendo reverberada pela jurisprudência pátria, tentando, de alguma 

forma, trazer a negociação para o processo, na tentativa de trazer efetividade as normas que 

prestigiam a solução consensual de conflitos. 

  

                                                 
245STJ. Terceira Turma. RECURSO ESPECIAL: REsp 1481531/SP 2014/0186906-4. Civil e processual civil. 

Recurso especial. Recurso interposto na égide do CPC/73. Família. Direito de visitação. Direito fundamental do 

visitante e do visitado. Acordo homologado pela justiça. Execução. Obrigação de fazer. Fixação preventiva de 

astreintes para a hipótese de eventual descumprimento imotivado do regime de visitação. Possibilidade. Recurso 

especial não provido. Relator: Ministro Moura Ribeiro. DJ: 16/02/2017. JusBrasil. 2017. Disponível em: 

https://stj.JusBrasil.com.br/jurisprudencia/443388001/recurso-especial-resp-1481531-sp-2014-0186906-

4/inteiro-teor-443388017?ref=juris-tabs. Acesso em: 19 jun. 2019. 
246STJ. Primeira Turma. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 

249557/RS 2012/0228405-6. Direito processual civil. Agravo regimental em Aresp. Cumprimento de sentença. 

Realização de acordo na fase de execução e adimplemento pelo devedor em 24 parcelas. Avença acolhida sem 

ressalvas pelas partes e homologada pelo juízo. Pretensão do credor em obter atualização monetária prevista na 

sentença originária. Inocorrência de violação à coisa julgada por ter sido entabulado acordo sem previsão de 

atualização. Agravo regimental do ente estatal desprovido. Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. DJ: 

03/05/2018. JusBrasil. 2018. Disponível em: https://stj.JusBrasil.com.br/jurisprudencia/583662051/agravo-

regimental-no-agravo-em-recurso-especial-agrg-no-aresp-249557-rs-2012-0228405-6. Acesso em: 19 jun. 2019. 
247STJ. Terceira Turma. RECURSO ESPECIAL: REsp 1267525/DF. RECURSO ESPECIAL. Op. Cit. 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/443388001/recurso-especial-resp-1481531-sp-2014-0186906-4/inteiro-teor-443388017?ref=juris-tabs
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/443388001/recurso-especial-resp-1481531-sp-2014-0186906-4/inteiro-teor-443388017?ref=juris-tabs
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/583662051/agravo-regimental-no-agravo-em-recurso-especial-agrg-no-aresp-249557-rs-2012-0228405-6
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/583662051/agravo-regimental-no-agravo-em-recurso-especial-agrg-no-aresp-249557-rs-2012-0228405-6
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5 NOVAS LEIS PARA RESOLVER VELHOS PROBLEMAS- A EFETIVIDADE DA 

LEI E SUAS IMPLICAÇÕES COM O ADVENTO DO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 

 

No último capítulo do presente trabalho será abordada a questão da voracidade 

legislativa brasileira, ou seja,  da tendência nacional de positivar ou mudar a legislação 

existente, na pretensão de mudar a forma de agir da sociedade, de evitar e combater conflitos 

sociais existentes, tentado com a lei solucioná-los. Será, também, feito um paralelo com o 

advento do Novo Código de Processo Civil. 

Nenhuma sociedade está livre de conflitos, mas a forma como estes litígios serão 

resolvidos reflete a cultura em cujo âmbito se desenvolvem. 248 

A questão que se coloca é se a positivação de determinado tema ou problema é capaz 

de evitar que o mesmo ocorra ou ainda que ocorra em menor grau de extensão na sociedade.  

Existe no Brasil a cultura jurídica de fazer ou alterar a legislação a fim de mudar o modus 

operandi da sociedade. 

O impulso verificado no Brasil de  produzir grande quantidade de legislação, sem a 

devida preocupação da "eventual” falta e efetividade das normas e se estas de fato poderão ser 

cumpridas pode ser comprovado através de simples pesquisa realizada no sitio oficial do 

Palácio do Planalto (www.planalto.gov.br), onde se constata que foram, no ano de 2016, 

publicadas 171 normas jurídicas.  

Tal fato é endossado pela doutrina. Conforme Mancuso, vivemos em um momento de 

fúria legislativa, que embora pareça representar uma rápida solução para a sociedade, não 

resolve os problemas nem minimiza os litígios. 249 

Exemplificando o narrado, cita-se,também,recente reportagem veiculada no jornal "O 

Globo" de 28 de março de 2019, que versa sobre o casamento infantil, intitulada "Após 

proibição é preciso atacar causas do casamento infantil".  Nesta continha o dado digno de 

reflexão: o Brasil seria o quarto pais do mundo em números absolutos de casamento infantil, 

segundo estudo da ONG Plan Internacional e do Instituto Promudo, a partir de dados do IBGE 

e do Ministério da Saúde. Com 2,9 bilhões de casamentos infantis, o Brasil só ficaria atrás da 

Índia, Bangladesh e Nigéria. 

As imensas dificuldades enfrentadas pelas adolescentes em suas casas, desde a pobreza 

extrema até violência doméstica em suas famílias são as causas apontadas para que meninas 

                                                 
248CHASE, Oscar G. Op. Cit. 
249MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Op. Cit. 

http://www.planalto/
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quatorze, quinze, dezesseis anos se casem geralmente com homens bem mais velhos, que 

passam a ser seus provedores. 

Para tentar resolver o problema foi então aprovado no Plenário do Senado o Projeto de 

Lei Câmara nº 56, de 2018, que altera o Código Civil para retirar as exceções legais permissivas 

do casamento infantil e prevê que estas uniões sejam realizadas somente após os 16 anos, 

quando o desenvolvimento afetivo, psicológico e social da criança e do adolescente está mais 

maduro. Aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), o texto teve 

pedido de urgência e foi analisado pelo Plenário do Senado Federal.  A matéria segue para 

sanção presidencial. 

Ou seja, primeiro cria-se uma nova lei para depois tentar atacar as causas do problema. 

Tentar resolver problemas criando novas normas, prática chamada de "nomocracia", 

traz a falsa percepção para a sociedade de que algo foi feito para administrar o problema, no 

entanto a norma, desacompanhada de condutas concretas e apropriadas não consegue alterar ou 

corrigir a situação objetiva. 

Assim, o Brasil está abarrotado de leis, promulgadas sem muita avaliação ou discussão, 

algumas sem necessidade, valendo, entre nós, algo que a sabedoria popular identifique como 

"leis que não pegam".250 

Muitas podem ser as razões que levam a sociedade brasileira a pretender legislar sobre 

praticamente todos os assuntos, na esperança de que direitos e deveres não deixem e ser 

acolhidos ou inseridos em virtude da ausência de normas. E ainda, quando uma lei antiga não 

se mostra apta a solucionar o problema existente, simplesmente a modifica, como se esta fosse 

a solução para os problemas de descumprimento da lei. 

Há assim uma inversão da ordem. A lei deveria ser pensada para uma duração razoável, 

com modificações pontuais, visando acompanhar as demandas sociais. 251 

Assim, cita-se novamente Mancuso, que ensina que "tal estado de coisas evidencia ser 

verdadeira a (desoladora) afirmação de Jean Cruet; 'Vê-se todos os dias a sociedade reformar a 

lei; nunca se viu a lei reformar a sociedade" 252 

                                                 
250Id. Ibid. 
251Id. Ibid., p.185. 
252A norma legal, ao contrário do que, ordinariamente, se passa com as ordens jurídicas menores, vocaciona-se 

para a duração e permanência, e é por isso mesmo que a nomogênese é um processo que se compõe de fases 

sucessivas, justamente para que a proposta possa ser debatida e apurada, inclusive permitindo avaliar se o tema 

precisa, mesmo ser legislado (situações ditas de norma necessitada), ou se, porventura, bastaria alteração na 

normação existente. Id. Ibid. 
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Trata-se de tentar fomentar uma nova cultura. Qualquer generalização sobre a cultura 

de qualquer Estado-nação é problemática, sobretudo para um país como o Brasil, que apresenta 

características particulares, decorrentes de sua grandeza territorial, populacional, diversidade 

étnica, racial, econômica, cultural dentre outras. 

No entanto, conforme afirma Oscar Chase, os processos de resolução de litígios são, em 

grande medida, um reflexo da cultura em que estão inseridos253 e ainda que o Brasil tenha uma 

imensa diversidade cultural, é possível encontrar o elo cultural que faz do país uma só nação. 

Olhar para a história do Brasil pode ajudar a entender este elo.  

O Brasil tem uma história muito particular. Quase a metade dos africanos e africanas 

escravizadas vieram para cá. Depois da independência formou-se uma monarquia bastante 

popular por mais de 70 anos e com ela foram mantidas intactas as fronteiras do país. Fomos 

uma colônia portuguesa e falamos português, diferente dos nossos vizinhos.254 

Com a independência do Brasil em 1822 era necessário criar uma nova nação e com ela  

criar uma história do Brasil. Karl von Martius, em 1832 publicou um ensaio chamado " O estado 

do direito entre autóctones no Brasil", definindo o país através de uma metáfora fluvial de 3 

(três) rios caudalosos, o maior formado pela população branca (rio mais completo, volumoso), 

outro menor formado por índios e outro diminuto  formado pelos negros, nascendo ai a metáfora 

das três raças formadoras do Brasil, com ampla ressonância no tempo e no mundo afora.  

O antropólogo Arthus Ramos (1903-49) cunhou o mito da "democracia racial", que 

ganhou ressonância internacional.  

A história criada para o Brasil teve como base uma utopia, com a qual convivemos até 

os dias de hoje como se fosse uma realidade. 255A história do dia a dia é sustentada a partir de 

quatro pressupostos básicos, porém falaciosos. O primeiro é que o Brasil é país harmônico e 

sem conflitos. O segundo é que o brasileiro seria avesso a hierarquias. O terceiro é que no Brasil 

existe uma democracia plena, sem ódios de raça, religião ou de gênero. E o quarto é que a 

natureza no Brasil é tão especial que vivemos em um paraíso.256 

Harmonia, no entanto, é o que não se vê por aqui... Há mais de cinco séculos evidencia-

se no Brasil a cultura de compadrio, troca de favores, recurso a pistolões, o hábito de furar filas, 

de levar vantagem, desigualdade social e o uso abusivo do Estado para fins privados. Tais 

                                                 
253CHASE, Oscar G. Op. Cit., p.21. 
254SCHWARCZ, Lilia Moritz. Sobre o autoritarismo brasileiro. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2019, 

p.11-2. 
255Id. Ibid., p.19. 
256Id. Ibid., p.23. 
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práticas não são recentes e estão incorporadas na sociedade desde o início da história da 

colonização do país257. Com o advento de uma Constituição garantista, democrática, 

conferindo, ao menos no papel, direitos antes inimagináveis para toda a população, natural que 

a explosão da litigiosidade fosse desaguar no Poder Judiciário. 

E assim, novamente é trazida ao presente trabalho, a cultura nacional de judicialização 

dos problemas, ou seja, delegar para o Poder Judiciário a resolução de conflitos, ainda que na 

esfera eminentemente privada ou mesmo familiares, terceirizando a resolução dos mesmos, 

ainda que comezinhos e de fácil administração pessoal. Para ilustrar o alegado, conforme consta 

do sitio do CNJ (www.cnj.jus.br) o ano de 2016 finalizou com 79,7 milhões de processos em 

tramitação. Em média, a cada grupo de 100 mil habitantes, 12,907 mil ingressaram com uma 

ação judicial ao longo do ano de 2019, com um crescimento de 5,6% e, relação ao ano de 2015.  

Tais dados deixam evidente a cultura da tutela, ou seja, a tendência nacional de ser 

tutelado, de chamar uma terceira pessoa, no caso o Estado personificado na figura do juiz para 

resolver seus problemas, garantir direitos e instituir obrigações. Ir ao Tribunal, que deveria ser 

a última instância a ser procurada na solução de um conflito, acaba sendo a primeira via quando 

surge, na vida em sociedade, o conflito de interesses. 

Litígios são encontrados em todas as sociedades. Encontrar meios efetivos de lidar com 

eles é uma tarefa essencial da vida social.  

No presente trabalho foi demonstrada a tentativa, ao menos legislativa, de se 

implementar a solução consensual de conflitos na sociedade, através da negociação pré-

processual e no curso do processo. A lei de arbitragem, a lei de mediação, o novo código de 

processo civil dentre outras demonstram o alegado. Também foi trazida a lume a investida em 

desjudicializar o acesso à justiça. 

A questão que se coloca é questionar se as mudanças legislativas são capazes de mudar 

o modus operandi da vida em sociedade. As legislações apresentadas no presente trabalho 

refletem e reproduzem a sociedade brasileira, o que esta pensa e deseja ou se pretende, com a 

mudança legislativa, modificar e reestruturar a forma de solução de conflitos da sociedade? A 

legislação poderá ter a efetividade pretendida? 

A cultura deve ser invocada como ferramenta para compreender os processos de 

resolução de litígios. Estudar as práticas de resolução de litígios, ao invés dos sistemas legais 

                                                 
257Id. Ibid., p.86. 

http://www.cnj.jus.br/
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criados por algumas sociedades para lidar com o conflito pode ajudar na compreensão do tema. 

258É isso que se pretende com o capítulo que se segue.  

 

5.1 Os costumes como base para a regra 

 

Muitas vezes pretende-se, pela via legislativa, mudar a sociedade. Porém, e não raro, a 

lei nova não tem efetividade, frustrando as expectativas do legislador, da doutrina, dos 

aplicadores do direito e sobretudo da própria sociedade. O que faz uma lei ter efetividade não 

pode ser respondido de maneira simples, vez que se trata de uma das complexidades da 

sociedade nacional e muitas explicações podem ser encontradas para o fenômeno.  

A lei no Brasil é fruto do trabalho do Congresso Nacional, onde estão os representantes 

eleitos do povo e por esta razão deveria manifestar o desejo deste. Na prática, no entanto, não 

é assim que ocorre, vez que o congresso nacional vota projetos de lei elaborados na verdade por 

sábios eruditos, muitas vezes distantes dos anseios da população. Muitas das lacunas ou 

omissões do Legislativo especificamente decorrem da falta de capacidade para enfrentar temas 

polêmicos ou visam simplesmente preservar posições políticas e evitar desgaste com a 

sociedade. 

Ocorre também do congresso nacional votar projetos de lei elaborados por comissões, 

formadas por sábios eruditos, muitas vezes distantes dos anseios da população. 

Conforme Mancuso, a ocorrência social pode ser recepcionada e equacionada com o 

manejo do fato, estudando alternativas de atuação ou com a "juridicilização" deste pela 

administração pública, através da produção de normas. Os destinatários desta passam então a 

pensar em formas de burlar a lei para escapar de seus de efeitos.259 

Assim, quando a lei é publicada esta pode ser aplicada ou não, ou seja, ter efetividade 

ou não. 

E ainda, a aplicação da lei para o cidadão pode ter até mesmo ter cunho e conotação 

negativa, como a célebre frase do filósofo Nicolau Maquiavel "aos amigos tudo, aos inimigos 

a lei", que serve como uma luva para indicar a dubiedade da nossa lei. Explica-se: ao lado da 

inefetividade da norma, existe o problema da aplicação distinta da mesma entre as pessoas. A 

lei é aplicada de maneira particularizada e não uniforme para todos e a mesma regra pode 

                                                 
258CHASE, Oscar G. Op. Cit. 

 
259MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Op. Cit., p.69. 
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aplicada de forma distinta entre os cidadãos, reflexo de uma sociedade hierarquizada e formada 

por quadro rígido de valores discriminatórios. 

Roberto DaMatta, no livro Carnavais, malandros e heróis, de 1979 já falava na famosa 

expressão "Você sabe com quem está falando?". Segundo o antropólogo, a frase se refere a 

aplicação da norma para manutenção da hierarquia social e das práticas de nepotismo do Estado. 

Ela representa a sociedade dual brasileira, onde conviveriam duas formas paralelas de conhecer 

e agir no mundo. Um mundo de indivíduos, sujeitos a lei, e outro de "pessoas" para as quais os 

códigos seriam formulações distantes e irrelevantes. 260 

Desta forma, a legislação e o modo de aplicação da lei, que deveria ser igual para todos, 

na prática não é, posto que a regra reflete e muitas vezes sublinha a desigualdade entre as 

pessoas, embora utopicamente, pretenda tratar todos os brasileiros como iguais.261262 

Uma maneira simples de explicar a efetividade da regra jurídica seria quando esta 

realmente retratasse as práticas da vida diária daquela sociedade, ou seja, a coerência desta com 

os usos e costumes da sociedade que pretende regulamentar. 

O estudo realizado pelo antropólogo polaco Bronislaw Malinowski, mediante 

investigação de campo em uma sociedade selvagem no arquipélago das ilhas Trobriand 

(localizadas no oceano Pacífico)no início do século XX, nos anos de 1.915-16, 1917-18, ilustra 

que muitas vezes uma sociedade, mesmo sem leis escritas, se organiza de forma meticulosa, 

obedecendo a inúmeras regras e preceitos, derivados de costumes ancestrais, com uma profunda 

referência pela tradição.  

O referido antropólogo observou que a aparente bagunça nas relações daquela sociedade 

poderia demonstrar, à primeira vista, a ausência de sistemas. Porém a observação mais paciente 

o fez concluir que, ao contrário da primeira impressão, existia lá uma teia de sistemas 

tecnicamente precisos, ilustrados pelo uso da canoa para pesca, pelos arranjos econômicos e até 

nos atos religiosos, que muitas vezes tinham  cunho de direito civil. 

Nas ilhas Trobriand,nas relações comerciais, foi observado uma teia de sistemas 

tecnicamente precisos, em que, por exemplo, o uso da canoa para pesca era acompanhado por 

ordem e privilégios definidos, em um sistema de obrigações mútuas bem desenvolvidas. 

                                                 
260Sobre o tema ver D DAMATTA, Roberto. Carnavais, malandros e heróis. Para uma sociologia do dilema 

brasileiro. 6. ed. Rio de Janeiro: Rocco, 1997. 
261LIMA, Roberto Kant de. Sensibilidades jurídicas, saber e poder. 2009. Disponível em: 

https://journals.openedition.org/aa/885. Acesso em: 24 mar. 2019. 
262LIMA, Roberto Kant de. Direitos Civis e Direitos Humanos no Brasil: uma tradição judiciária pré-republicana? 

2004. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/spp/v18n1/22226.pdf. Acesso em: 24 mar. 2019. 
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A sobrevivência em uma comunidade sem centros de consumo, como dos 

Trombriandeses se dava com base em arranjos econômicos bem definidos, onde as aldeias 

costeiras fornecem peixe para as comunidades do interior, que entregam legumes e verduras 

para as primeiras, demonstrando a existência de uma reciprocidade primitiva. A 

interdependência era real, mas artificial, mas principalmente culturalmente criada como forma 

de manutenção da comunidade. 

Pôde ser constatada a existência de uma simetria estrutural nas relações de trocas 

comerciais, onde cada um teria um parceiro definido na troca, muitas vezes parentes, amigos, 

parceiros. Nas parcerias existiam concessões mútuas a longo prazo equilibradas e a maneira 

fácil como eram feitas as relações encobriam os obstáculos e desajustes. 

Com o estudo realizado pelo antropólogo Malinowski no início do século passado pode-

se constatar que apesar de não existir leis escritas, existiam regras a serem cumpridas, sendo 

estas, no entanto, mais elásticas e ajustáveis.Toda estrutura na sociedade das Ilhas Trobrilands 

tinham como princípio (com status legal)  arranjos em cadeias bem equilibradas de serviços 

recíprocos. Até mesmo o chefe, com posição hereditária e admiração semi-religiosa 

conformava-se com as regras e observa restrições legais. 

Portanto a pesquisa antropológica empírica realizada na Melanésia proporcionou uma 

visão clara das forças de coesão em uma sociedade primitiva, baseada na solidariedade dentro 

do grupo e também na avaliação do interesse pessoal. Percebe-se que as regras eram sentidas e 

consideradas obrigações de uma pessoa e justo direito de outra. Estas eram mantidas e 

obedecidas pelas forças sociais.263 

A pesquisa realizada por Oscar Chase com o povo Azande, na África, evidencia que a 

consulta a bruxarias, oráculos e magias (consulta do benge, oráculo do veneno), para resolução 

dos problemas daquela sociedade (tais como adultério, assuntos de saúde dentre outros), poderia 

não fazer sentido para as sociedades tecnologicamente avançadas, mas permitiu a este ver a 

interpretação das práticas oficialmente apoiadas na solução de litígio e relação com a cultura 

onde elas operam. 264 

Não existe uma fórmula única das sociedades se organizarem, não sendo certo afirmar 

que determinado modo de organização é melhor ou mais correto do que outro. Pode-se dizer, 

                                                 
263MALINOWSKI, Bronislaw. Crime e costume nas sociedades selvagens. Brasília: Unb, 2000, p.47 
264CHASE, Oscar G. Op. Cit. 
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conforme o antropólogo Clifford Geertz que o direito e a etnografia são artesanatos locais e 

funcionam a luz do saber local.265 

O "Problema de Regreg", contado por Geertz266também ilustra a força das tradições e 

dos costumes no cumprimento da lei. Um breve resumo do caso servirá para ilustrar o presente 

trabalho: Regreg, habitante de uma aldeia rural de uma pequena ilha do sul do Pacífico é 

abandonado por sua esposa, que fugiu da ilha com outro homem. Este exige que o conselho da 

aldeia tome alguma providência para trazê-la de volta. O conselho se reúne e decide que o 

problema de Regreg estaria fora dos assuntos tratados pelo conselho e nada faz. A família, e 

toda sociedade, fica inerte frente a seu problema. Inconformado, quando chega a vez de Regreg 

entrar para o conselho, o mesmo se recusa a fazê-lo, sem levar em consideração os costumes de 

seu povo, onde o homem nomeado para chefe do conselho tinha a obrigação de aceitar o posto.A 

atitude de Regreg é vista pelos seus pares como uma ofensa máxima. O conselho o expulsa 

Regreg da vida em sociedade e este perde a casa e os direitos políticos e nem mesmo a 

interseção do rei de Bali, considerado um "semi-deus" é capaz de modificar esta decisão. 

O exemplo acima demonstra a força dos costumes e das tradições para a obediência da 

lei a fim de promover a paz social e preservar a vida em sociedade. As regras da lei sobressaem 

ao resto porque são sentidas e consideradas obrigações de uma pessoa e justo direito de outra. 

Nestas sociedades a lei não é feita para explorar ou submeter o cidadão ou para corrigir e 

reinventar a sociedade, mas sim,é instrumento que dispõe a sociedade para esta funcionar bem. 

Por fim, interessante citar também o estudo realizado no início deste século pelo 

antropólogo Daniel Schroeter Simião, no Timor Leste, Estado erigido em 2002 como país 

autônomo. 

Após a criação do Timor Leste os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário foram 

montados pela ONU, levando na criação tradições e valores, sobretudo europeus, para a 

sociedade local,o que causou inúmeras contradições e turbulências entre o novo direito aplicado 

e o direito vivido até então. 

Com a chegada da ONU foi introduzida no Timor Leste a questão da igualdade de 

gêneros e o novo conceito de "violência doméstica". A agressão física perpetrada contra a 

mulher era até então admitida e vista como natural pela sociedade como um todo, inclusive 

pelas próprias mulheres. Nesta esteia de raciocínio, um homem timorense podia bater na mulher 

para ensiná-la e educá-la. As mulheres aceitavam as agressões como parte do aprendizado, 

                                                 
265GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Gen, 2008. 
266GEERTZ, Clifford. O Saber Local: Novos ensaios em antropologia interpretativa - tradução de Vera Melo. 7. 

ed. Petrópolis: Vozes, 1997. 
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desde que as mesmas não fossem gratuitas. Como limite, as agressões não poderiam, no entanto, 

deixar excessos visíveis no corpo, tais como sangramentos e sequelas físicas. 

No entanto, com o novo modelo de cultura introduzido pelos estrangeiros, a dor física 

da agressão passou a ter também conotação moral, incorporando aos poucos na sociedade o 

conceito de "igualdade de gêneros" e assim fazendo brotar na sociedade a intolerância aos 

castigos físicos aplicados contra as mulheres, fazendo nascer na sociedade o conceito de 

"violência doméstica". 

Grande resistência local foi encontrada pelos poderes criados, visto que muitos conflitos 

continuaram a ser resolvidos nas próprias aldeias, de acordo com seus costumes e tradições, 

chamadas as formas locais de justiça, orientados por uma sensibilidade jurídica diversa da 

proposta pelo sistema formal, sem que os problemas ao menos chegassem às autoridades locais.  

Outras vezes os conflitos, quando resolvidos pelas autoridades locais e de acordo com 

as novas leis introduzidas, violavam os costumes e as tradições, não sendo alçada, do ponto de 

vista dos envolvidos, a tão almejada a justiça.267 

Levando-se em conta os estudos citados no presente texto,percebe-se que quanto mais 

a norma se aproxima dos costumes e tradições da sociedade, mais fácil a aplicação e a 

efetividade da mesma. 

Em razão do acima narrado fica a questão: "Deve o Estado sancionar práticas usuais de 

administração de conflitos ou deve insistir em uma vocação "civilizadora" do direito 

positivo?".268 

 

 

 

5.2 A difícil missão civilizadora da lei 

 

                                                 
267Daniel Schoreter Simião conta no texto "Sensibilidade Jurídica e diversidade cultural: dilemas timorenses em 

perspectiva comparara" o caso criminal de uma moça de 17 anos, violentada por três rapazes em um cafezal. A 

família da vítima negociou o casamento da moça com um dos rapazes, que pagaria um dote para a família. Os 

outros dois pagariam a esta uma multa de um porco e duas peças de tecido. O acordo estava para ser negociado 

quando o irmão da jovem a levou à delegacia para que este prestasse queixa e então o caso entrou em juízo. O 

julgamento ocorreu em 2009, com os dois jovens maiores condenados a 6 e 5 anos de prisão cada um. Para a 

justiça o problema foi resolvido. No entanto, a jovem foi responsabilizada pela comunidade por quebra de acordo 

e foi expulsa da mesma, tendo que abandonar a casa dos pais e se abrigar em uma instituição de Díli. Assim, o 

autor conclui que a solução final acabou não sendo justa sob a perspectiva da vítima.SIMIÃO, Daniel Schoreter. 

Sensibilidade jurídica e diversidade cultural: dilemas timorenses em perspectiva comparada e representando corpo 

e violência. 2014. Disponível em: 

http://www.dan.unb.br/images/pdf/anuario_antropologico/Separatas%202013_II/Sensibilidades%20juridicas%2

0e%20respeito%20as%20diferencas.pdf. Acesso em: 24 mar. 2019. 
268SIMIÃO, Daniel Schoreter. Op. Cit. 
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Novamente retorna-se ao mito da "democracia racial", que por tanto tempo vigorou no 

Brasil, ou seja, de que três longos rios formariam a nação brasileira. Assim, citando Roberto 

DaMatta, uma visão utópica e romanceada da sociedade brasileira diria que esta é formada por 

brancos e índios e negros, que se encontraram e nossas terras de modo espontâneo, tendo vivido 

em perfeita harmonia.  

No entanto, como realidade histórica menos romanceada, percebe-se a sociedade 

brasileira, após o "descobrimento"foi criada com muitas guerras pela conquista do território e 

violência, inicialmente com índios, após com os negros e também com europeus (como ocorreu 

quando da invasão dos holandeses no nordeste, por exemplo). A sociedade brasileira é assim 

instituída por negros, índios e também europeus (portugueses brancos e aristocráticos), 

profundamente hierarquizada, tendo como base o mandonismo, o patrimonialismo e formada 

por um quadro rígido de valores discriminatórios.269 

A imagem do brasileiro como um povo pacífico e cordial começa a ser deixada para 

trás. Em recente notícia veiculada no dia 27/04/2019 Jornal O Globo intitulada "Canarinhos 

Pistola. Por que temos tanto ódio", historiadores chamam a atenção para um sentimento que o 

Brasil não tem como disfarçar, o ódio. A imagem do brasileiro como um povo pacato e cordial 

vendida e comparada durante décadas está na berlinda, dando lugar uma visão menos idealizada 

e romanceada da sociedade. A realidade atual é que a violência está disseminada na sociedade 

como algo banal. Assim, técnicas para lidar com esta matriz de pensamento, entre elas a 

comunicação não violenta (CNV) tem se tornado mais conhecidas no Brasil e disseminadas no 

Judiciário para tentar aproximar posições e criar ambientes de maior empatia.270 

Isto, no entanto, não é novidade. Já na década de 1950, uma pesquisa encomendada pela 

Unesco para comprovar para o mundo a inexistência de discriminação racial no Brasil concluiu 

justamente o contrário.271Atualmente, não há mais dúvidas de que tal mito, construído pela 

história, não passou de mera utopia. 

Conforme ilustrado por Roberto Kant de Lima272, a sociedade brasileira pode ser 

apresentada em forma de pirâmide, composta de seguimentos desiguais e complementares. As 

regras são aplicadas de forma particularizada, através da interpretação da autoridade, no caso o 

                                                 
269DAMATTA, Roberto. O que faz o Brasil, Brasil? Rio de Janeiro: Rocco, 2004, p.47. 
270O GLOBO. Por que temos tanto ódio? Especialistas apontam raízes da atual ira nacional. 2017. Disponível em: 

https://oglobo.globo.com/cultura/por-que-temos-tanto-odio-especialistas-apontam-raizes-da-atual-ira-nacional-

23626329. Acesso em: 1 jul. 2019. 
271SCHWARCZ, Lilia Moritz. Op. Cit., p.17. 
272LIMA, Roberto Kant de. Sensibilidades jurídicas, saber e poder. 2009. Disponível em: 

https://journals.openedition.org/aa/885. Acesso em: 24 mar. 2019. 

https://oglobo.globo.com/cultura/por-que-temos-tanto-odio-especialistas-apontam-raizes-da-atual-ira-nacional-23626329
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juiz, que está no vértice da pirâmide e exerce seu poder fundado no saber que se apropriou de 

forma particularizada, ao qual não tiveram acesso seus pares.  

Com a legislação e a aplicação das leis, como não poderia ser diferente. Esta reflete a 

desigualdade, tratando, parafraseando Ruy Barbosa "os iguais de forma igual e os desiguais de 

forma desigual, no limite de sua desigualdade" embora utopicamente, pretenda tratar todos os 

brasileiros como iguais. 

Para se ter uma democracia racial no Brasil, esta teria que estar fundada em uma 

positividade jurídica que assegurasse a todos os brasileiros o direito básico de igualdade, o 

direito de ser igual perante a lei, o que não ocorre.273 

O narrado não passa despercebido na aplicação do direito. Constata-se uma enorme 

diferença do disciplinado na lei e escrito e explicado, retorcido e contorcido pela doutrina e o 

que ocorre na realidade, na prática judicial. 

Afere-se a enorme distância do pretendido pelo legislador e dos efeitos da lei. A 

distância dos aplicadores do direito, sobretudo do magistrado, do conflito social embutido no 

processo. Não raro, submerso na análise das regras procedimentais, que muitas vezes levam, ao 

final e às vezes após longos anos, a uma sentença sem resolução de mérito, os juízes e demais 

operadores do direito passam longe das pessoas envolvidas, de suas urgências e do desejo de 

serem ao menos escutadas274. 

A solução consensual dos conflitos quando pré-processual é ainda pouco conhecida pelo 

jurisdicionado. Quando no processo, a mesma foi delegada para conciliadores e mediadores que 

muitas vezes não conseguem sequer entender o problema adjacente ao feito, como se o ato de 

conciliar fosse "coisa menor" e delegada a um segundo plano. Assim, muitas vezes, perde-se a 

oportunidade de ouro de conciliar.  

No caso dos magistrados, mesmo quando estes possuem contato direito com a parte, em 

audiência (geralmente de instrução e julgamento), quem se dirige a este é o advogado. Tal 

                                                 
273DAMATTA, Roberto. Op. Cit. 
274O Jornal "O Globo", de 26 de junho de 2017, publicou a matéria "Juízes terão que pegar no pesado". A 

reportagem conta a iniciativa da Escola Judicial do TRT em ministrar o curso " Vivendo o Trabalho subalterno". 

No curso juízes, de forma anônima, assumiriam por um dia as funções de jardineiros, copeiros, auxiliares de 

limpeza, cobradores de ônibus e operadores de caixa de supermercado. O objetivo seria suscitar no magistrado a 

experiência etnográfica. em que passarão o dia como trabalhadores subordinados. O trabalho de campo seria parte 

de um projeto pedagógico que visa melhorar a capacidade do magistrado de ouvir e se colocar no lugar do outro, 

sentindo, na pele, a realidade destes trabalhadores. 



131 

 

circunstância traz repercussões para a problemática da oralidade no processo civil.275 A parte 

só tem voz através de uma categoria processual chamada de depoimento pessoal.276 

Não seria, no entanto o caso de responsabilizar o magistrado pela "distância"na forma 

de conduzir o processo ou ainda de vislumbrar alguma intenção maquiavélica em não escutar a 

sociedade da forma que esta esperava ser ouvida e assim não distribuir justiça, mas sim a falta 

de treino para tanto.277 Conforme Fernanda Duarte, o "juiz não é treinado para reconhecer e 

conhecer o conflito social e suas nuances. Ele é treinado para desenvolver um instinto técnico 

que lhe permite definir o momento do encerramento do processo, sem que a lide em si precise 

ser enfrentada."278 

E aí se chega ao ponto da missão civilizadora da lei. Na busca pelo estímulo a 

autocomposição e na resolução consensual dos conflitos, ideais já descritos e prestigiados pelo 

novo Código houve a grande mudança no rito ordinário brasileiro.Antes, no antigo código, a 

contestação no rito ordinário, deveria ser apresentada 15 dias após a juntada aos autos do 

mandado de citação.279 

Agora, após o deferimento da petição inicial, o juiz designa audiência de conciliação ou 

de mediação, conforme art. 334 e somente após a última sessão de mediação e conciliação se 

inicia o prazo de 15 (quinze dias) para o réu apresentar contestação.280 

                                                 
275BAPTISTA , Bárbara Gomes Lupetti. “Os rituais judiciários e o princípio da oralidade”. Porto Alegre: Sérgio 

Fabris, 2008. 
276DUARTE, Fernanda. A construção da verdade no processo civil e a igualdade jurídica. II Seminário 

Internacional de Gestão em Segurança Pública e Justiça Criminal, promovido pelo NUFEP - Núcleo Fluminense 

de Estudos e Pesquisas da UFF, na Universidade Federal Fluminense, em julho de 2007. 
277Id. Ibid. 
278Id. Ibid. 
279Eis o comando do Art. 241 c/c Art. 297, ambos do Código de Processo Civil de 1973: Art. 241. Começa a correr 

o prazo: I - quando a citação ou intimação for pelo correio, da data de juntada aos autos do aviso de recebimento; 

II - quando a citação ou intimação for por oficial de justiça, da data de juntada aos autos do mandado cumprido; 

III - quando houver vários réus, da data de juntada aos autos do último aviso de recebimento ou mandado citatório 

cumprido; IV - quando o ato se realizar em cumprimento de carta de ordem, precatória ou rogatória, da data de 

sua juntada aos autos devidamente cumprida; V - quando a citação for por edital, finda a dilação assinada pelo 

juiz. (...) Art. 297. O réu poderá oferecer, no prazo de 15 (quinze) dias, em petição escrita, dirigida ao juiz da causa, 

contestação, exceção e reconvenção. 
280Art. 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. § 1o O conciliador ou mediador, onde 

houver, atuará necessariamente na audiência de conciliação ou de mediação, observando o disposto neste Código, 

bem como as disposições da lei de organização judiciária. § 2o Poderá haver mais de uma sessão destinada à 

conciliação e à mediação, não podendo exceder a 2 (dois) meses da data de realização da primeira sessão, desde 

que necessárias à composição das partes. § 3o A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado. § 4o A audiência não será realizada: I - se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual; II - quando não se admitir a autocomposição. § 5o O autor deverá indicar, na petição 

inicial, seu desinteresse na autocomposição, e o réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência. § 6o Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência 

deve ser manifestado por todos os litisconsortes. § 7o A audiência de conciliação ou de mediação pode realizar-se 
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Teria a mudança da lei o condão de mudar a forma de administrar a justiça? Teria ela o 

poder de mudar a sociedade? 

O papel do magistrado na aplicação da lei já foi tema de capitulo anterior, mas aqui se 

destaca o problema da efetividade na aplicação da norma pelos magistrados, vez que este é o 

destinatário, artífice, condutor e julgador do processo.  

Sendo o magistrado o centro gravitacional do processo, este pode  aplicar a norma como 

melhor lhe aprouver, designando ou não audiência, nomeando ora conciliador, ora mediador, 

treinando ou não estes, não designando a audiência se uma parte falar que não deseja a audiência 

de conciliação, surgindo assim uma infinidade de variáveis, ficando as partes mais uma vez a 

mercê do Juízo onde é distribuída sua petição inicial, sendo o novo rito estabelecido aplicado 

de forma "boa" ou "ruim" por uma questão de sorte ou azar.281 

Portanto, se efetivamente for constatado que cada Magistrado aplica o novo rito 

processual da maneira que melhor lhe aprouver, mudando o rito ordinário conforme o Juiz, o 

Secretário do Cartório, a Comarca, a Vara, o Estado da Federação, dentre outras inúmeras 

variantes, como assegurar para todos a garantia legal, constitucional, do devido processo legal? 

Por outra volta, estariam os advogados de pessoas físicas e jurídicas dispostos a cooperar 

com o processo, princípio também legalmente instituído na legislação no art. 6º? Estariam estes 

comparecendo às audiências previstas no art. 334 com propostas de acordo? Saberiam estes seu 

papel na mediação? Sabe-se que a muitas vezes a renumeração do advogado se dá pelo número 

de peças produzidas. Quanto mais longo o processo, com mais incidentes, maior o trabalho e, 

portanto, a remuneração dos patronos.  

                                                 
por meio eletrônico, nos termos da lei. § 8o 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 pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. § 9o As partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. § 10.  A parte poderá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. § 11.  A autocomposição 

obtida será reduzida a termo e homologada por sentença. § 12.  A pauta das audiências de conciliação ou de 

mediação será organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 (vinte) minutos entre o início de uma e o 

início da seguinte.  Art. 335.  O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a data: I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do 

art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos. 

§ 1o No caso de litisconsórcio passivo, ocorrendo a hipótese do art. 334, § 6o, o termo inicial previsto no inciso II 

será, para cada um dos réus, a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. § 2o 

Quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso II, havendo litisconsórcio passivo e o autor desistir da ação em 

relação a réu ainda não citado, o prazo para resposta correrá da data de intimação da decisão que homologar a 

desistência. 
281IORI FILHO, Rafael Mario. DUARTE, Fernanda. A impossibilidade da igualdade jurídica no Brasil. 2011. 

Disponível em: https://www.e-science.unicamp.br. Acesso em: 2 dez. 2017. 
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Estaria a Defensoria Pública, Instituição essencial para, dentre inúmeras funções 

constitucionais, o acesso à justiça também pronta e aparelhada para enfrentar o novo rito? E, 

por fim, estariam as partes, sedentas por justiça e com grandes expectativas de serem ouvidas e 

por fim julgadas por magistrado dispostas um acordo inicial? Estariam os atores cientes dos 

custos, desgastes e do tempo de duração do processo? 

Segue-se a tendência nacional de legislar para tentar resolver velhos problemas. 

Pretende-se pacificar a sociedade por meio da edição de normas, no caso incluindo a conciliação 

e a mediação no início do rito ordinário e condicionando a mesma como prazo para resposta. A 

norma, desde o início demonstra ser de difícil aplicação, sobretudo no que tange a uniformidade 

que deveria existir, vez que a lei é, ou deveria ser, igual para todos. 

A norma tem sua efetividade posta em cheque ante tantas variantes encontradas no caso 

a caso, podendo, inclusive, ensejar na malfadada e temida perda de efetividade. 

Segundo Oscar Chase, cada sociedade tem um sistema de prazo para resposta que 

estimula a aceitação das proposições fundamentais, mas é necessária a internalização da norma. 

Assim, na mais tenra idade, crianças, com a participação da família, religião, relações sociais, 

escola etc, devem ser educadas com os valores, idéias e normas tradicionais.  

Uma vez internalizados, os valores dominantes parecem corretos e a metafísica 

dominante se transforma em senso comum. 282 

No entanto, para que determinado valor seja passado para uma geração, este deve estar 

internalizado nos hábitos e costumes da sociedade. Sem estar a cultura internalizada não há o 

que passar para as futuras gerações. 

E assim, segue-se a conclusão do presente trabalho. 

 

  

                                                 
282Vide o verbo do Art. 334, CPC/2015: "Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-

se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor." 
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6 CONCLUSÃO 

 

Ao traçar o caminho do processo civil, sobretudo da conciliação e da mediação, do 

Brasil colônia até os dias atuais, contextualizando histórica e politicamente as alterações 

sofridas, com suas curvas e obstáculos, trazendo o arcabouço doutrinário, mas também 

descrevendo um pouco das práticas judiciárias brasileiras espero ter conseguido trazer luzes e 

um novo olhar para o tema escolhido. 

O presente trabalho abordou que a mudança da legislação processual civil acompanhou, 

de certa forma a pretensão de transição da sociedade do  Estado Liberal para o Estado Social.  

A Constituição de 1988, que traz objetivos fundamentais que visam implementar o 

Estado Social, pode ser considerada como um grande divisor de águas e propulsor do processo 

de adequação da legislação ordinária a seus paradigmas. O processo para efetivação de direitos 

é percebido como algo tão importante quanto o direito substantivo. 

A alteração do rito ordinário foi uma das grandes mudanças trazidas pelo novo Código 

de Processo Civil, no entanto, somente o tempo poderá dizer se alteração legislativa proposta 

irá alcançar seus objetivos. 

A bem da verdade, o incentivo à conciliação e à mediação na fase pré-processual ou no 

bojo do processo somente vão ser incorporados pelo jurisdicionado se representarem, de fato, 

dos anseios da sociedade e se forem acompanhados de políticas públicas endereçadas  não 

somente ao Estado-Juiz, mas a todas as demais Instituições. 

A pesquisa de campo e o recorte jurisprudencial demonstraram que, de fato, está 

ocorrendo a tentativa, ainda que canhestra, de trazer para a sociedade a solução consensual de 

conflitos, antes e durante o processo. Com erros e acertos, métodos adequados de solução de 

conflitos fora do Poder Judiciário estão sendo colocadas à disposição do jurisdicionado, que 

ainda dispõe de poucas informações a respeito do tema. 

Em relação à conciliação, instituto já existente  no Código de Processo Civil de 1973 

teve seu protagonismo ressaltado no novo Código. A mediação dentro do processo, sim, foi 

novidade. A vantagem de trazer para o Poder Judiciário a mediação foi, sem dúvida, a 

disseminação e popularização desta, podendo ser dito que mediar é o assunto da vez, mediar 

está na moda!   

No entanto, em relação a esta, o instituto delicado de recuperação do diálogo, que 

incentiva o "empoderamento" das partes em detrimento do terceiro para que estas encontrem a 

melhor solução para a questão, há que se ter muito cuidado. Como a mesma está sendo 
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implementada há grande chance de descaracterização do instituto, com a criação de uma 

"jabuticaba processual", ou seja, da "mediação processual à brasileira".  

Não devem existem duas formas de mediar, ou seja, a mediação deve ser a mesma, fora 

ou dentro das portas dos Tribunais.  

No entanto, não se pode esquecer que a mediação deve ser dividida em etapas, existindo 

antes da medição propriamente dita a pré-mediação. Nesta deve ocorrer uma entrevista com as 

partes e o mediador deve verificar a mediação é a forma adequada de cuidar do conflito e ainda 

se as pessoas estão dispostas a mediar. Assim, entendo que a fase da pré-mediação é essencial 

e esta sim pode ser tida como obrigatória no Novo CPC.  Apresenta-se a mediação para as partes 

como uma possibilidade de restabelecer o diálogo. Se estas não querem dialogar, não será 

possível prosseguir e  impor o procedimento.  

A política de pacificação e negociação deve ter início não somente nas faculdades de 

Direito, mas na formação pedagógica das crianças em casa e nas escolas. Deve ocorrer a 

mudança de paradigma do modo de agir da sociedade. Na mudança do modo de agir dos 

advogados, que muitas vezes cobram honorários por "peças" elaboradas. Na mudança de 

mentalidade dos operadores do Direito, bem como de serventuários, conciliadores, mediadores 

entre outros.  

Será que a sociedade brasileira quer ou está preparada para isto? 

A cultura não é constante e pressões por modificação podem e devem ser recepcionadas. 

No entanto, a regra criada sem suporte na vida e costumes da sociedade apresenta maior 

dificuldade de aplicação e efetividade no mundo jurídico. Nestes casos, a probabilidade da lei 

"não pegar" é enorme, visto que a mesma foi formulada de modo artificial, sem levar em 

consideração os anseios, as regras e os costumes de determinada sociedade. Fica clara a 

distância do sistema formal de justiça e as práticas sancionadas pelos costumes. 

A edição de normas de incentivo a negociação e alteração no rito ordinário são grandes 

mudanças no modo de conduzir a solução de conflitos, no entanto, devem vir acompanhadas 

no modo de agir da sociedade. 

Somente o tempo, velho senhor da razão, poderá dizer se a mudança de paradigma 

ocorreu, ou seja, se a mudança legislativa proposta alcançou o objetivo pretendido pelo 

legislador ordinário.  

Desde já, a efetividade das leis é posta em xeque, ante as tantas variantes encontradas e 

trazidas a lume na presente obra. Faz-se norma para organizar, estabelecer direitos, regrar, 

estabilizar, fazer evoluir a sociedade, mas de que importa a produção incessante de normas se 

estas não chegam de modo real e efetivo aos seus destinatários?  
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A norma sem eficácia social e, portanto sem efetividade, é instrumento estatal vazio, 

formalmente existente, mas sem operatividade, trazendo sensação de frustração social. Esta é a 

questão. 
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como mero interveniente para ciência na forma da Lei 9.491/1997, sem que lhe tenha sido 

imputada qualquer obrigação sujeita a mora ou multa contratual. A União, sem alegações 

preliminares em sua contestação, apresentou impugnação ao valor da causa, ao argumento de 

que os R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ela atribuídos pelo autor não refletem o proveito 

econômico perseguido, que corresponde a 90% da diferença entre o valor já recebido (R$ 

120.003.368,27) e o montante apurado na avaliação da empresa no ano 2000 (R$ 

260.400.000,00). A ELETROBRAS, em preliminar, arguiu inépcia da inicial alegando que a 

argumentação do autor tenta estabelecer liame entre o atraso no evento privatização como 

culpa do BNDES, ELETROBRÁS e UNIÃO, sendo que o próprio Estado do Piauí foi o único 

beneficiado com antecipações, dai não decorrendo qualquer prejuízo sendo inepta a petição 

inicial não apta a produzir efeitos jurídicos em decorrência de vícios que a tornem confusa, 

contraditória, absurda ou incoerente, ou, ainda, por lhe faltarem os requisitos exigidos pela lei, 

ou seja, quando a peça não estiver fundada em direito expresso ou não se aplicar à espécie o 

fundamento invocado. Arguiu também sua ilegitimidade passiva ante a inexistência de 

implementação da condição prevista no contrato e pela licitação deserta alheia a qualquer 

ingerência de sua parte, bem como a não demonstração da culpa da Eletrobras na não 

realização do leilão ou de qualquer outro ato. Intimado, o autor apresentou réplica às 

contestações respectivamente nos eventos 78, 76 (nela manifestando-se sobre a impugnação 

ao valor da causa) e 67. Atendendo a pedido das partes, suspendi o andamento do feito por 

120 (cento e vinte) dias para aguardar a tentativa de conciliação perante a Câmara de 

Conciliação e Arbitragem da Administração Federal - CCAF (evento 106). O BNDES 

pleiteou seja o procedimento de conciliação realizado diretamente perante este Supremo 

Tribunal Federal (evento 80). A União, em petição, informou que restou inexitosa a tentativa 

de acordo perante a CCAF e pleiteou o prosseguimento (evento 144). O autor, em petição 

(evento 153), argumenta que por intermédio de seus representantes obteve, após reuniões, 

sinalização de representantes do Ministério de Minas e Energia e do Ministério da Economia 

de que o feito possa ser submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União TCU, órgão 

público com capacidade e atribuição para apreciar a regularidade do processo de 

Desestatização da CEPISA e, ao final, requer sejam intimados os réus, para manifestar 

interesse no envio de cópias dos presentes autos ao Tribunal de Contas da União para que 

este, no exercício de suas competências e em colaboração com essa Corte, possa apreciar a 

regularidade do Processo de Desestatização, considerando inclusive a obrigatoriedade de 
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pagamento por prejuízos supostamente causados ao Estado do Piauí. Este o relatório do 

essencial. Decido: Segundo informações prestadas pela União (evento 144), está prejudicada, 

por ora, a conciliação das partes, razão pela qual prossigo com o andamento do feito. Quanto 

à arguição preliminar de ilegitimidade passiva apresentada em contestação pela 

ELETROBRAS e pelo BNDES, constato que as alegações são fundadas na suposta ausência 

de responsabilidade pelos fatos. Todavia tais alegações se imbricam absolutamente com o 

mérito, pois seu reconhecimento implica a análise aprofundada das cláusulas contratuais e das 

causas que supostamente importaram na ocorrência de fatos que, caso constatados, gerariam 

(ou não), direito a indenização. Por estes motivos, postergo a análise da questão para a 

decisão final neste feito. Quanto à arguição preliminar de inépcia da inicial apresentada em 

contestação pela ELETROBRAS, não vislumbro, da leitura da exordial, uma das situações 

que o Código de Processo Civil, no art. 330, § 1º, prevê como justificadoras do 

reconhecimento da inépcia: falta de pedido ou causa de pedir; pedido indeterminado; quando 

da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão ou quando contém pedidos 

incompatíveis entre si. Sob esta alegação, pretende-se o eventual reconhecimento da não 

responsabilidade da ré pelo evento, o que é matéria de mérito. No mais, a narrativa da inicial 

não inviabiliza a defesa ou a prestação jurisdicional, daí porque rejeito a preliminar. Sobre a 

impugnação do valor da causa apresentado pela União, o autor manifestou-se na réplica 

(evento 76) alegando que o proveito econômico buscado não se encontra passível de exata 

fixação. O valor dado à causa na inicial foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Assim prevê o 

art. 292, V, do CPC/2015 (destaquei): Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial 

ou da reconvenção e será: V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o 

valor pretendido; De fato, como alega o autor, seu proveito econômico (se houver), não se 

encontra passível de fixação neste momento. Todavia, sua pretensão se encontra clara na 

inicial e de fato corresponde a 90% (noventa por cento) da diferença entre o valor já recebido 

(R$ 120.003.368,27) e o montante apurado na avaliação da empresa no ano 2000 (R$ 

260.400.000,00). Por simples aritmética, a diferença entre os valores resulta R$ 

140.396.631,73 (cento e quarenta milhões, trezentos e noventa e seis mil, seiscentos e trinta e 

um reais e setenta e três centavos) e 90% (noventa por cento) disso corresponde a R$ 

126.355.168,55 (cento e vinte e seis milhões, trezentos e cinquenta cinco mil, cento e sessenta 

e oito reais e cinquenta e cinco centavos), sendo este, nos termos da legislação, o valor correto 

da causa, o que desde já fixo acolhendo os argumentos da impugnação ao valor da causa. 

Quanto ao pedido do autor de envio de cópias ao Tribunal de Contas da União, é providência 

que pode ser tomada espontaneamente por quaisquer das partes, razão pela qual indefiro-a. À 
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falta de qualquer outra arguição preliminar pendente, declaro saneado o feito. 1. Acolho o 

pedido feito pela ELETROBRAS e designo audiência de tentativa de conciliação entre as 

partes a se realizar perante este Supremo Tribunal Federal, no dia 31 de maio de 2019, às 

14h30min, na Sala de Audiências do STF, Anexo II-A, Ala A, 2º andar, sala 224, com a 

presença das partes e do representante da Procuradoria-Geral da República. 2. Intimem-se as 

partes para fins de comparecimento, acompanhados por representantes com plenos poderes 

para transigir nos autos. 3. Dê-se ciência à Sra. Procuradora-Geral da República. 4. Em não 

havendo acordo na referida audiência, a partir da referida data fluirá prazo sucessivo de 10 

(dez) dias para as partes, a começar pelo autor, para se manifestarem sobre o eventual 

interesse de produzir provas, especificando-as e justificando a necessidade de cada 

requerimento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2019. Ministra Rosa Weber 

Relatora: Ministra Rosa Weber. DJ: 08/05/2019. JusBrasil. 2019. Disponível em: 

https://stf.JusBrasil.com.br/jurisprudencia/713085526/acao-civel-originaria-aco-3024-pi-

piaui. Acesso em: 19 jun. 2019. 

 

______. MANDADO DE SEGURANÇA: MS 34154/DF. Vistos etc. Trata-se de mandado 

de segurança impetrado pelo Distrito Federal, em que aponta como ato coator, em primeiro 

plano, o Decreto Executivo 8.616/15. Argumenta que, sob o pretexto de regulamentar a Lei 

Complementar 148/14, referido decreto teria extrapolado o quanto disposto no art. 3º daquele 

diploma (redação dada pela LC 151/15), precisamente no que tange à metodologia de cálculo 

do desconto da dívida, objeto do Contrato 003/99/STN/COAFI, pelo qual, em 29.7.1999, 

assumida e refinanciada pela União a dívida pública do impetrante. Registra que, mesmo 

diante das aviltantes condições impostas pelo Decreto nº 8.616/2015, que em muito 

extrapolou os limites da Lei Complementar nº 148/2015, viu-se o Distrito Federal premido a 

assinar novo termo aditivo ao Contrato nº 003/99/STN/COAFI, aceitando os cálculos e 

índices apresentados pelo Banco do Brasil, agente financeiro da União, sob pena ter de se 

sujeitar às gravíssimas consequências do inadimplemento contratual, entre as quais o bloqueio 

de recursos do Estado decorrentes das transferências federais, e outros, nos termos do contrato 

acima referido. Sustenta líquido e certo o seu direito ao desconto correspondente à diferença 

entre o saldo devedor do dia 1º de janeiro de 2013 e aquele apurado mediante a confecção de 

cálculo paralelo, pautado na variação acumulada da taxa SELIC, nos termos do artigo 3º da 

LC 148/2014. Registra, no aspecto, a teor da redação dada pela LC 151/15 à LC 148/14, 

especialmente aos arts. 3º e 4º, que a União está obrigada a conceder o desconto, de todo 

desnecessária a regulamentação trazida no bojo do Decreto 8.616/2015. Sustenta que a 
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redação do art. 3º da LC 148/14 contempla a adoção da taxa SELIC com a metodologia de 

juros simples, enquanto que o decreto atacado apresenta, indevidamente, sistemática de 

cálculo com juros compostos. Assevera presente o periculum in mora em razão da 

proximidade da data limite para o pagamento da próxima parcela da dívida com a União. 

Busca, ainda, obstar a cominação de sanções, caso exercite a faculdade prevista no parágrafo 

único do art. 4º da LC 141/14. É o relatório. Decido. Na sessão Plenária de 27.4.16, esta 

Suprema Corte, prosseguindo no julgamento do MS 34.023, da relatoria do Ministro Edson 

Fachin, em que igualmente examinada a matéria ora veiculada, decidiu sobrestar o processo 

por sessenta dias, para que as partes se compusessem, bem como proceder à intimação das 

partes e do Ministério Público para que se pronunciem, no prazo de trinta dias, sobre a 

questão da inconstitucionalidade suscitada pelo eminente Relator, mantida a liminar, tal como 

concedida, pelo prazo de sessenta dias. Referida medida acauteladora foi objeto de concessão, 

em 07.4.16, para ordenar às autoridades impetradas que se abstenham de impor quaisquer 

sanções ao impetrante, especialmente aquelas previstas na Cláusula Décima Sexta do 

Contrato 12/98/STN/COAFI e o bloqueio de recursos de transferências federais, pelo 

exercício da faculdade constante do parágrafo único do artigo 4º da LC nº 148/14, norma que 

lhe garante o cálculo e o pagamento da dívida pública com base nos novos parâmetros legais 

em face da não promoção do aditivo contratual. Nessa moldura, sem olvidar a particularidade 

presente na espécie, em que o ente federado já entabulou com a União o quarto termo aditivo 

ao contrato de confissão, promessa de assunção, consolidação e refinanciamento de dívidas, 

em juízo precário de delibação, com o intuito de posicionar o impetrante em patamar de 

igualdade com os demais entes federativos, cuja decisão desta Suprema Corte já foi 

alcançada, defiro, parcialmente, a liminar (art. 7º, III, da Lei 12.016/09), no prazo assinalado 

pelo Pleno desta Suprema Corte (MS 34.023/SC), para determinar às autoridades impetradas 

que se abstenham de impor as sanções previstas no Contrato 003/99/STN/COAFI, bem como 

de bloquear a transferência de recursos, na hipótese do impetrante exercitar a faculdade 

prevista no parágrafo único do art. 4º da LC 141/14. Comunique-se, com urgência, as 

autoridades impetradas. Solicitem-se informações (art. 7º, I, da Lei 12.016/09). Publique-se. 

Brasília, 28 de abril de 2016. Ministra Rosa Weber Relatora. Relatora: Ministra Rosa Weber. 

DJ: 28/04/2016. JusBrasil. 2016. Disponível em: 

https://stf.JusBrasil.com.br/jurisprudencia/340082143/medida-cautelar-em-mandado-de-

seguranca-mc-ms-34154-df-distrito-federal-4000052-7720161000000?ref=serp . Acesso em: 

19 jun. 2019. 
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STJ. Primeira Turma. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL :AgInt no REsp 

1560164/RR 2015/0252257-4. Processual Civil. Agravo interno no recurso especial. 

Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Inexistência do crédito da recorrida. 

Reexame fático-probatório. Súmula 7/STJ. Fundamento do acórdão a quo não atacado. 

Súmula 283/STF. Não realização da audiência de conciliação prevista no artigo 331 do 

CPC/1973. Nulidade. Inexistência. Relator: Ministro Benedito Gonçalves. DJ: 23/05/2017. 
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______. Primeira Turma. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL: AgRg no AREsp 249557/RS 2012/0228405-6. Direito processual civil. Agravo 

regimental em Aresp. Cumprimento de sentença. Realização de acordo na fase de execução e 

adimplemento pelo devedor em 24 parcelas. Avença acolhida sem ressalvas pelas partes e 

homologada pelo juízo. Pretensão do credor em obter atualização monetária prevista na 

sentença originária. Inocorrência de violação à coisa julgada por ter sido entabulado acordo 

sem previsão de atualização. Agravo regimental do ente estatal desprovido. Relator: Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho. DJ: 03/05/2018. JusBrasil. 2018. Disponível em: 
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______. Quarta Turma. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL: AgRg no 

REsp 1412972/SP 2013/0055418-2. Agravo regimental no recurso especial. Processual civil. 

Ausência de prequestionamento. Súmula 356/STF. Julgamento antecipado da lide. Não 

realização de audiência de conciliação. Nulidade. Inexistência. Desinfluente fase de instrução 

probatória para o caso. Dissídio jurisprudencial não comprovado. Agravo improvido. Relator: 

Ministro Raul Araújo. DJE: 02/02/2016. Lex ML. Disponível em: 
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______. Segunda Seção. RECURSO ESPECIAL: REsp 1746072/PR. Recurso Especial. 

Processual Civil. Código de processo civil de 2015. Juízo de equidade na fixação de 

honorários advocatícios de sucumbência. Novas regras: CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º. Regra 
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geral obrigatória (art. 85, § 2º). Regra subsidiária (art. 85, § 8º). Primeiro recurso especial 

provido. Segundo recurso especial desprovido. Relator: Ministra Nancy Andrighi. DJ: 

13/02/2019. JusBrasil. 2019. Disponível em: 
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______. Terceira Turma. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL: AgRg no AREsp 5552564/SP 2014/0180441-4. Agravo regimental no agravo 

em recurso especial. Falência. Cédula de crédito bancário. Não realização da audiência 

conciliação. Art. 331 do CPC. Inexistência de nulidade. Súmula nº 83 do STJ. Violação do 

art. 586 do CPC. Deficiência na fundamentação. Súmula nº 284 do STF. Reexame do acervo 

fático-probatório. Impossibilidade. Súmula nº 7 do STJ. Dissídio não demonstrado. Agravo 

desprovido. Relator: Ministro Moura Ribeiro. DJ: 28/04/2015. JusBrasil. 2015. Disponível 
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Civil e processual civil. Recurso especial. Recurso interposto na égide do CPC/73. Família. 

Direito de visitação. Direito fundamental do visitante e do visitado. Acordo homologado pela 

justiça. Execução. Obrigação de fazer. Fixação preventiva de astreintes para a hipótese de 

eventual descumprimento imotivado do regime de visitação. Possibilidade. Recurso especial 

não provido. Relator: Ministro Moura Ribeiro. DJ: 16/02/2017. JusBrasil. 2017. Disponível 
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______. Décima Câmara Cível. AGRAVO DE INSTRUMENTO: AI 0039185-

50.2017.8.19.0000. Agravo de Instrumento. Multa processual. Não comparecimento 

injustificado a audiência de conciliação. As medidas de caráter sancionatório devem ser 

interpretadas de forma restritiva, sob pena de violação dos princípios da segurança jurídica e 

da legalidade. A multa processual prevista no artigo 334, § 8º do CPC somente pode ser 

aplicada nas hipóteses de ausência injustificada em audiência de conciliação. O ato processual 

originador da medida sancionatória configura-se audiência de mediação. Afastamento da 

multa por falta de previsão legal. Agravo provido. Relator: Desembargador Celso Luiz de 

Matos Peres. DJ: 29/08/2017. JusBrasil. 2017. Disponível em: https://tj-

rj.JusBrasil.com.br/jurisprudencia/516909301/agravo-de-instrumento-ai-
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______. Décima Nona Câmara Cível. AGRAVO DE INSTRUMENTO: AI 0003603-

52.2018.8.19.0000. Agravo de instrumento. Execução individual oriunda de ação coletiva. 

Implementação das atualizações na remuneração dos profissionais do magistério do município 

de cordeiro. Suspensão do processo pelo prazo de 03 (três) meses a fim de buscar solução 

consensual por meio de procedimento especial de mediação a ser implementado via 

NUPEMEC. Indeferimento, em antecipação de tutela, da pretensão recursal de suspensão da 

decisão. Ausência de relevância na fundamentação ou risco de dano grave ou de difícil 

reparação. Suspensão do processo para realização do procedimento de mediação que se 

mostra razoável e benéfica para solução do litígio. Ausência de prejuízos às partes. 

Afastamento da alegação de afronta ao disposto no artigo 37, caput da CRFB. Autorização 

que pode decorrer tanto diretamente da lei como por meio de ato normativo do chefe do poder 

executivo regulamentando o exercício da autocomposição. Manutenção da decisão agravada. 

Negado provimento ao recurso. Relatora: Desembargadora Valéria Dacheux Nascimento. DJ: 

08/02/2019. JusBrasil. 2019. Disponível em: https://tj-

rj.JusBrasil.com.br/jurisprudencia/692136085/agravo-de-instrumento-ai-

36035220188190000/inteiro-teor-692136095. Acesso em: 19 jun. 2019. 

 

______. Décima Oitava Câmara Cível. APELAÇÃO: APL 0476012-94.2014.8.19.0001. 

Apelação. Ação de cobrança. Alegação de nulidade da sentença por error in procedendo. 

Inocorrência. Designação de audiência de conciliação, com a ressalva de que a parte ré 

deveria oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados daquele ato, se 

qualquer das partes não comparecesse ou não fosse possível a autocomposição (art. 335, I, 

CPC). Ausência da parte autora. Inercia da parte ré. Decurso do prazo legal sem apresentação 

de resposta. Revelia caracterizada. Alegação de nulidade que não merece prosperar, pois, 

embora não se negue que o juiz deva buscar a conciliação, havendo clara demonstração pelas 

partes de que esta é inviável, deve-se dar andamento ao feito, com vistas ao julgamento de 

mérito. Inocorrência de error in procedendo na hipótese vertente. Sentença de procedência 

corretamente lançada. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Conclusões: Por unanimidade, 

negou-se provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Relator. Relator: 

Desembargador Cláudio Luiz Braga Dell Orto. DJ: 13/03/2019. Escavador. 2019. Disponível 

em: https://www.escavador.com/processos/58008201/processo-0476012-9420148190001-do-

diario-de-justica-do-estado-do-rio-de-janeiro. Acesso em: 18 jun. 2019. 
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______. Décima Primeira Câmara Cível. APELAÇÃO: APL 0275019-35.2014.8.19.0001. 

Apelação cível. Ação renovatória. Contrato de locação não residencial. Entrega das chaves. 

Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito. Princípio da causalidade. Ônus 

de sucumbência que devem ser suportados pela autora. Nova concepção de processo e de 

acesso à ordem jurídica justa que subtrai o sinal de exclusividade ou imediatismo do 

judiciário como o solucionador do litígio. Daí porque se esvazia igualmente o sentido de 

interesse, sob o viés da necessidade, uma vez que o resultado satisfatório pode ser alcançado 

por outras vias mais adequadas porque menos onerosas, mais céleres e mais efetivas. Estímulo 

à utilização da conciliação e da mediação - judicial e extrajudicial - como meios consensuais 

de solução de litígios, a ampliação do uso da arbitragem, e a regra geral de fixação dos 

honorários advocatícios entre 10% e 20% contida no parágrafo 2º do art. 85 do CPC, que 

indicam que as partes devem ponderar sobre os riscos e custos envolvidos na propositura de 

uma demanda judicial, evitando-se, assim, o ajuizamento de lides temerárias e o exercício de 

pretensões infundadas. Arbitramento da verba honorária, no caso, sobre o valor atualizado da 

causa. Provimento do recurso. Relator Desembargador Cesar Felipe Cury. DJ: 08/05/2019. 
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Apelação cível. Cessão onerosa de posse. Estrangeiro. Audiência de conciliação. Não 

realização. Nulidade. Inocorrência. Prejuízo não demonstrado. Vício de consentimento. Não 

comprovação. Manutenção da sentença. Honorários recursais. Cabimento. Relator: 
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______. Décima Quarta Câmara Cível. APELAÇÃO: APL 0015228-30.2016.8.19.0202. 

APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO (CPC, ARTIGO 334). 

OBRIGATORIEDADE.NÃO OBSERVÂNCIA. NULIDADE QUE SE IMPÕE. 1. Cinge-se 

a discussão trazida com o recurso interposto na obrigatoriedade da audiência de conciliação 

prevista no artigo 334, caput, do Código de Processo Civil e, em consequência, na nulidade da 

sentença por não ter sido designada em primeiro grau a referida audiência.2. O artigo citado 

ao dispor que o "juiz designará audiência de conciliação ou de mediação", estabelece a 

obrigatoriedade da realização do ato.3. Veja-se que o § 4º do referido dispositivo indica as 
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duas hipóteses em que a "audiência não será designada", quais sejam, quando ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual e quando não se 

admitir a autocomposição, hipóteses essas que não se enquadram no caso concreto.4. Assim, 

tratando-se de norma procedimental, de caráter impositivo, a não observância impõe a 

nulidade do processo, para que o ato seja designado. Precedentes do TJRJ.5. Recurso provido. 

Conclusões: POR UNANIMIDADE, EM CONHECER O RECURSO E A ELE DAR 

PROVIMENTO, PARA ANULAR A SENTENÇA PROFERIDA, A FIM DE QUE SEJA 

DESIGNADA AUDIÊNCIA E, CASO NÃO HAJA COMPOSIÇÃO DAS PARTES, SEJA 

PROFERIDA NOVA SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. RELATOR. 
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Apelação cível. Direito do consumidor. Ação de obrigação de fazer cumulada com 

indenizatória. Ausência de audiência de conciliação ou mediação. Cerceamento de defesa não 
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Apelação cível. Produção antecipada de provas. Alegação autoral de que as provas são 
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contraprestação por parte do recorrido. Ausência do preenchimento dos pressupostos 

autorizadores da ação, consoante dispõem o art. 381 e seus incisos. Justificativas lançadas em 

sua petição inicial que não demonstram a necessidade da medida requerida, nos termos do art. 

382 do CPC. Evidente intuito do recorrente de perpetuar a litigiosidade e não de buscar a 

solução do conflito por meio da autocomposição ou outro meio adequado (conciliação ou 

mediação). Conduta do recorrente que se revela abusiva e evidencia a prática que a doutrina 
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denomina de fishingexpedition, quando se requer ao poder judiciário a busca ampla e irrestrita 

de provas aleatórias e que tenham, inclusive, o intuito de descobrir ilícitos penais 

eventualmente praticados pela parte adversa. Recurso a que se nega provimento. Relator: 
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em: https://tj-rj.JusBrasil.com.br/jurisprudencia/657266200/apelacao-apl-

1239842320178190001-rio-de-janeiro-capital-13-vara-civel/inteiro-teor-

657266245?ref=juris-tabs. Acesso em: 19 jun. 2019. 

 

______.Glossário de Termos Estatísticos – versão reduzida. 2015. Disponível em: 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/glossario-de-termos-estatisticos-em-versao-reduzida. Acesso 

em: 2 mar. 2019. 

 

______. Nona Câmara Cível. APELAÇÃO: APL 0012516-49.2016.8.19.0208. 

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Cobrança de Cotas Condominiais. Revelia. Sentença de 

procedência. Manutenção. Magistrado que pode e deve designar audiência de conciliação, 

quando vislumbre possível a realização de acordo. Demandante que, de plano, afirmou não 

possuir interesse em transacionar com o réu. Valor da causa não impugnado no momento 

oportuno. Sucumbência baseada na condenação imposta e não com base no valor da causa, 

sem, portanto, qualquer reflexo sobre a esfera jurídica do recorrente, inexistindo, pois, 

qualquer interesse na sua modificação. Sentença que se mantém. Recurso a que se nega 

provimento. Relator: Desembargador Roberto Portugal Compasso. DJ: 30/10/2018. Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 2018. Disponível em: 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000410EBC5FB15A4C

8F4FAB4E99B9868CD6EC5091A3B2032&USER=9d46c0d085170ad2bef1e077e06f41ae. 

Acesso em: 18 jun. 2019. 

 

______. Oitava Câmara Cível. AGRAVO DE INSTRUMENTO: AI 0056039-

85.2018.8.19.0000. Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Agravo contra decisão que 

determinou a suspensão de todos os incidentes de habilitação e impugnação em curso no 

processo de recuperação judicial do grupo oi, em razão da instauração de novo procedimento 

de mediação. Recurso desprovido. Relatora: Desembargadora Mônica Maria Costa Di Piero. 

DJ: 26/03/2019. JusBrasil. 2019. Disponível em: 

https://www.JusBrasil.com.br/processos/206429879/processo-n-0056039-8520188190000-

do-tjrj. Acesso em: 19 jun. 2019. 
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______. Oitava Câmara Cível. APELAÇÃO: APL 0017203-09.2015.8.19.0207. Ação de 

despejo c/c cobrança de aluguéis e encargos. Locação não residencial garantida por fiança 

prestada pelo sócio gerente do locatário, que também é proprietário de 1/3 do bem locado. 

Sentença de procedência do pedido exordial atacada por recurso de apelação interposto pelo 

réu. Incontroversa a relação locatícia havida entre as partes, assim como incontestável o 

débito existente, tendo em vista que o locatário deixou de adimplir com os aluguéis e 

encargos a partir de junho de 2015. Pedido formulado pelo réu, no sentido da realização de 

audiência de conciliação e mediação, a fim de formalizar proposta de parcelamento da dívida 

e de oferta de venda de 1/3 do imóvel que pertence ao sócio gerente do locatário do bem que, 

inicialmente, foi atendida pelo juízo a quo. Impedimento de comparecimento da patrona dos 

autores no ato designado que levou à retirada do feito de pauta, sendo, em seguida, proferida a 

sentença. Código de processo civil de 2015 que estabeleceu a obrigatoriedade de realização da 

audiência, na qual as partes têm o dever jurídico de comparecer, e que só não será realizada, 

conforme § 4º do artigo 334, em duas hipóteses: i) se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual e ii) quando não se admitir a 

autocomposição. Inexistência de manifestação contrária das partes litigantes no sentido da 

realização da referida audiência que impõe seja a mesma realizada em obediência às 

exigências formais que têm como objetivo a preservação de interesse superior ao das partes, 

como o da ordem pública. Sentença que merece ser cassada, com a determinação de 

prosseguimento do feito e a designação de audiência de conciliação e mediação. Precedentes 

jurisprudenciais desta egrégia corte de justiça estadual. Recurso provido. Relator: 

Desembargador Augusto Alves Moreira Júnior. DJ: 06/03/2018. JusBrasil. 2018. Disponível 

em: https://tj-rj.JusBrasil.com.br/jurisprudencia/579161126/apelacao-apl-

172030920158190207-rio-de-janeiro-ilha-do-governador-regional-1-vara-civel. Acesso em: 

18 jun. 2019. 

 

______. Oitava Câmara Cível. APELAÇÃO: APL 0482081-11.2015.8.19.0001. Apelação 

cível. Direito processual civil. Ação de cobrança e arbitramento de honorários advocatícios. 

Sentença de procedência. Apelação dos autores contra a decisão que aplicou multa aos autores 

por não terem comparecido à audiência de conciliação. Relator: Desembargador César 

Augusto Rodrigues Costa. DJ: 06/02/2018. JusBrasil. 2018. Disponível em: https://tj-

rj.JusBrasil.com.br/jurisprudencia/583960976/apelacao-apl-4820811120158190001-rio-de-

janeiro-capital-16-vara-civel?ref=serp. Acesso em: 18 jun. 2019. 
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______. Produtividade de magistrados e servidores do TJRJ é a maior do país. 2018. 

Disponível em: http://www.tjrj.jus.br/noticias/noticia/-/visualizar-

conteudo/5111210/5810558. Acesso em: 2 mar. 2019. 

 

______. Produtividade – 1ª Instância – 2018. Disponível em : 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/produtividade-pjrj/primeira-instancia/2018. Acesso em: 2 

mar. 2019. 

 

______. Quarta Câmara Cível. APELAÇÃO: APL 0000657-07.2009.8.19.0006. Apelação. 

Rescisão c. c. Indenização. Compra e Venda de veículo zero quilômetro. Improcedência. I-R. 

Decisão Saneadora que indeferiu a prova oral não foi objeto de recurso cabível em ocasião 

oportuna. Matéria restou preclusa. Cerceamento de defesa não caracterizado. Preliminar de 

nulidade da R. Sentença carece de amparo legal. II-Finda a instrução probatória, Autor não 

comprovou os alegados apagões no automóvel ocorridos em setembro de 2007 e janeiro de 

2008, cujo ônus era seu. Inteligência do inciso I do artigo 373 da Lei de Ritos Civil. III-

Apelante autorizou a remoção de seu veículo para Itu-SP em 07/11/08, para fins de análise e 

reparo, culminando com a troca do motor em 21/11/08, tendo a Concessionária Recorrida 

comunicado tal substituição à Secretaria de Estado de Segurança Pública deste Estado. Vício 

sanado dentro do prazo de trinta dias estabelecido pelo artigo 18, § 1º do CDC.IV-Troca de e-

mails entre a Concessionária e o Douto Patrono do Recorrente revela o desinteresse deste 

último em retirar o automóvel já reparado. V-Fato em lide foi levado ao PROCON, sedo que 

em Audiência de Conciliação, o processo foi suspenso diante da possibilidade de acordo. A 

liberalidade dos Litigantes em compor o litígio não pode ser entendida como presunção de 

culpa, mas sim de interesse em solucionar a pendenga. VI-Perito elucidou que o veículo com 

o seu novo motor se encontra em perfeitas condições de uso de forma confiável, além de que 

a substituição efetuada não acarretou em qualquer depreciação do automóvel. Ausente 

qualquer situação fática e/ou legal a autorizar a rescisão da avença. VII-Simples defeito no 

veículo, por si só não gera dano moral, já que se trata de um mero aborrecimento da vida do 

cotidiano, não atingindo a dignidade do consumidor. Hipótese dos autos que é diversa, vez 

que é por demais desconfortável, para quem adquire um veículo zero quilômetro e de luxo 

(SORENTO EX-2.5), pelo valor de R$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) e não ter 

segurança, tranquilidade e conforto, em razão de problema mecânico grave, tanto que foi 

necessária a substituição do motor, apesar de sanado em tempo hábil. VIII-Fato em lide 
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ultrapassou o instituto do mero aborrecimento, interferindo no comportamento psicológico do 

Autor, trazendo-lhe angústia, tristeza e apreensão, autorizando o acolhimento da reparação 

moral. Verba que se fixa em R$15.000,00, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. VIII-Condenação solidaria das Rés (Concessionária e Fabricante). Exegese do 

artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. IX-R. Sentença reformada parcialmente, para 

deferir a indenização moral. X- Provimento Parcial. Conclusões: POR UNANIMIDADE, 

DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 

DESEMBARGADOR RELATOR. Relator: Desembargador Reinaldo Pinto Alberto Filho. 

DJ: 23/05/2018. JusBrasil. 2019. Disponível em: 

https://www.JusBrasil.com.br/processos/54761927/processo-n-0000657-0720098190006-do-

tjrj. Acesso em: 19 jun. 2019. 

 

______. Quinta Câmara Cível. APELAÇÃO: APL 0203786.07-2016.8.19.0001. Ação de rito 

comum. Audiência de conciliação realizada em local diverso daquele indicado no mandado de 

citação, inviabilizando o exercício do contraditório. Cerceamento de defesa configurado. 

Nulidade da citação. Anulação da sentença. Provimento do apelo para abrir prazo para o 

oferecimento da contestação. Relator: Desembargador Sérgio Ricardo de Arruda Fernandes. 

DJ: 16/08/2018. JusBrasil. 2018. Disponível em: 

https://www.JusBrasil.com.br/processos/175841899/processo-n-0203786-0720168190001-

do-tjrj. Acesso em: 18 jun. 2019. 

 

______. Quinta Câmara Cível. HABEAS CORPUS: HC 0047783-90.2017.8.19.0000. 

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. 1) Muito embora a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal seja no sentido de que a análise da suposta incapacidade econômica do alimentante ou 

de alegado cerceamento de defesa não tenha lugar em sede de habeas corpus, por demandar 

profundo exame de fatos e provas, em hipóteses peculiares, como esta que ora se apresenta, é 

de boa cautela que se afaste, ao menos por ora, o decreto prisional. 2) In casu, há muito o 

alimentante vem noticiando nos autos a sua delicada situação financeira, bem assim outras 

questões relativas ao exato valor do débito, sem que, no entanto, suas alegações tenham 

merecido atenção acurada do juiz da causa. 3) Neste viés, o cancelamento da audiência de 

conciliação, por estar o alimentante preso na data anteriormente designada, representou 

inegável óbice a que as partes, frente a frente, pudessem ajustar os interesses envolvidos, 

atenuando os contornos belicosos da relação havida entre elas. 4) O novo CPC previu, 

expressamente, a necessidade de se empreender esforços para a solução consensual dos 
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conflitos no âmbito das ações de família - artigo 694. 5) Desta forma, uma vez que a prisão 

civil somente se justifica se for indispensável à consecução dos alimentos, à garantia da 

sobrevida do alimentando, e espelhar a máxima efetividade para o cumprimento da decisão 

judicial, é salutar, na hipótese em testilha, a concessão da ordem, nos exatos termos do 

dispositivo. 6) Concessão da ordem para conceder salvo-conduto ao impetrante, 

determinando-se que a autoridade coatora se abstenha de proferir ordem de prisão em 

desfavor do alimentante até que seja realizada a necessária audiência de conciliação, assim 

como sejam as partes submetidas à mediação, pelo prazo de 90 (noventa) dias. Relator: 

Desembargador Heleno Ribeiro Pereira Nunes. DJ: 14/09/2017. JusBrasil. 2017. Disponível 

em: https://www.jusbrasil.com.br/processos/163942745/processo-n-0047783-

9020178190000-do-tjrj. Acesso em: 19 jun. 2019. 

 

______. Segunda Câmara Cível. APELAÇÃO: APL 0005699-70.2016.8.19.0045. Apelação. 

Desfazimento de negócio jurídico, com restituição do valor pago. Nulidade do processo que 

se rejeita: apesar de o inciso I, § 4º, do art. 334, do CPC/15 empregar o vocábulo “ambas”, 

deve-se interpretar a lei no sentido de que a sessão de mediação ou conciliação não se 

realizará se qualquer das partes manifestar, expressamente, desinteresse na composição 

consensual, tal como enunciou a autora. Ausência de violação a norma constitucional ou 

infraconstitucional. Atualização monetária incidente a partir da data de desembolso. Verba 

honorária que se mantém, dada a inexistência de justificativa para a sua majoração. Parcial 

provimento do primeiro recurso, desprovimento do segundo. Relator: Desembargador Jessé 

Torres Pereira Júnior. DJ: 13/02/2019. JusBrasil. 2019. Disponível em: https://tj-

rj.JusBrasil.com.br/jurisprudencia/685027308/apelacao-apl-56997020168190045/inteiro-teor-

685027325?ref=topic_feed. Acesso em: 18 jun. 2019. 

 

______. Segunda Câmara Cível. AGRAVO DE INSTRUMENTO: AI 0056344-

69.2018.8.19.0000. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de prestação de contas fundada 

em demanda de interdição, com nomeação de curadora. Caráter protetivo. Procedimento que 

versa sobre direitos indisponíveis da personalidade, com restrição à livre disposição 

patrimonial do interditando, na medida em que não possui plena capacidade para administrar 

seus bens (CC/16, artigos 446 e ss - CC/02, artigos 1.767 e ss). Falecimento da curatelada no 

curso da demanda. Acordo celebrado entre as partes. Decisão interlocutória que indeferiu o 

pedido de homologação. Pode ser objeto de mediação o conflito que verse sobre direitos 

disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que admitam transação (Lei nº 13.140/15, art. 3º, § 
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2º). As obrigações relacionadas aos direitos indisponíveis podem ser transacionadas sem que 

tal signifique transação do próprio direito, vale dizer, a transação não se opera quanto aos 

direitos indisponíveis, mas sim quanto ao seu exercício, bem como às situações a eles 

relacionadas. Nova ordem infraconstitucional: Leis de nº 13.105/15, nº 13.140/15 e nº 

13.146/15. Sistemática para a solução de litígios. A aplicação dos princípios da 

autocomposição, conciliação e mediação, positivados como formas de incentivo à solução 

consensual de litígios. Recurso a que se dá provimento. Relator: Desembargador José Torres 

Pereira Júnior. DJ: 12/12/2018. JusBrasil. 2018. Disponível em: https://tj-

rj.JusBrasil.com.br/jurisprudencia/661800153/agravo-de-instrumento-ai-

563446920188190000?ref=serp. Acesso em: 19 jun. 2019. 

 

______. Segunda Câmara Cível. APELAÇÃO: APL 0005699-70.2016.8.19.0045. Apelação. 

Desfazimento de negócio jurídico, com restituição do valor pago. Nulidade do processo que 

se rejeita: apesar de o inciso I, § 4º, do art. 334, do CPC/15 empregar o vocábulo "ambas", 

deve-se interpretar a lei no sentido de que a sessão de mediação ou conciliação não se 

realizará se qualquer das partes manifestar, expressamente, desinteresse na composição 

consensual, tal como enunciou a autora. Ausência de violação a norma constitucional ou 

infraconstitucional. Atualização monetária incidente a partir da data de desembolso. Verba 

honorária que se mantém, dada a inexistência de justificativa para a sua majoração. Parcial 

provimento do primeiro recurso, desprovimento do segundo. Relator: Desembargador Jessé 

Torres Pereira Júnior. DJ: 13/02/2019. JusBrasil. 2019. Disponível em: https://tj-

rj.JusBrasil.com.br/jurisprudencia/685027308/apelacao-apl-56997020168190045. Acesso em: 

18 jun. 2019. 

 

______. Sétima Câmara Cível. APELAÇÃO: APL 0248819-20.2016.8.19.0001. 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

PROCEDIMENTO COMUM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL 

PROFERIDA EM AUDIÊNCIA INAUGURAL DE CONCILIAÇÃO. NULIDADE. ERROR 

IN PROCEDENDO CONFIGURADO. ANULAÇÃO QUE SE IMPÕE. 1. Estabelece o art. 

334 do CPC-15 que, observados os requisitos essenciais na petição inicial, e não sendo o caso 

de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de 

mediação, exceto se qualquer das partes manifestarem expresso desinteresse na composição 

consensual ou, ainda, quando a lide não admitir a autocomposição (art. 334, § 4º, I e II). 2. 

Audiência de conciliação ou de mediação que não pode ser presidida pelo magistrado da 
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causa, mas por conciliador ou mediador, sob pena de ofensa ao princípio da confidencialidade 

(art. 334, § 1º; art. 165, § 2º e 3º e art. 166 § 2º, todos do CPC-15). Excepcionalmente, caso 

isso ocorra, o magistrado não poderá julgar o feito, salvo para homologar a autocomposição 

obtida, nos termos do art. 334, § 11, da lei processual. 3. No caso em tela, verifica-se que os 

réus foram citados para oferecimento de contestação e intimados para comparecimento à 

audiência inaugural de conciliação, presidida pelo próprio magistrado da causa, com 

depoimento pessoal das partes, sob pena de confissão e aplicação da multa prevista no art. 

334, § 8º do CPC-15, concluída com o proferimento de sentença de procedência do pedido 

autoral, configurando evidente violação ao princípio do devido processo legal, por 

inobservância de diversos dispositivos legais que orientam o procedimento comum. 4. 

Anulação da sentença ex officio que se impõe, por error in procedendo, com retorno dos autos 

à origem para regular prosseguimento, a partir das providências preliminares e saneamento 

(art. 347). Recursos prejudicados. Relator: Desembargador Luciano Saboia Rinaldi de 

Carvalho. DJ: 26/07/2017. JusBrasil. 2017. Disponível em: https://tj-

rj.JusBrasil.com.br/jurisprudencia/482784815/apelacao-apl-2488192020168190001-rio-de-

janeiro-capital-48-vara-civel/inteiro-teor-482784827?ref=juris-tabs. Acesso em: 18 jun. 2019. 

 

______. Sexta Câmara Cível. APELAÇÃO: APL 0391110-77.2015.8.19.0001. Apelação 

cível. Despejo por falta de pagamento. Locação não residencial. Ausência de realização de 

audiência de conciliação com a participação de todos os réus. Nulidade afastada. Processo 

iniciado sob a égide do CPC/73, quando a audiência era uma faculdade do juízo, diante da 

possibilidade de acordo. Autocomposição que pode ser feita a qualquer tempo, judicial ou 

extrajudicialmente. Procedimento especial disciplinado pela lei nº 8.245/91 estabelecendo que 

o réu, após a citação, tem o prazo de 15 dias para efetuar o pagamento integral da dívida 

locatícia a fim de evitar a rescisão do contrato, independentemente da designação de 

audiência de conciliação. Ausência de prova do pagamento que conduz ao reconhecimento do 

pedido autoral. Sentença mantida. Recurso desprovido. Conclusões: por unanimidade, negou-

se provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do des. Relator. Relatora: 

Desembargadora Teresa de Andrade Castro Neves. DJ: 13/08/2018. JusBrasil. 2018. 

Disponível em: https://www.JusBrasil.com.br/processos/108345876/processo-n-0391110-

7720158190001-do-tjrj. Acesso em: 18 jun. 2019. 

 

______. Terceira Câmara Cível. AGRAVO DE INSTRUMENTO: AI 0023914-

35.2016.8.19.0000. Processual civil. Embargos de declaração. Omissão e erro material 
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inexistentes. Embargos de declaração opostos pela agravante de acórdão que manteve 

audiência de conciliação, ou mediação, em ação possessória. Sustenta a recorrente que o 

acórdão se omitiu quanto a verificação da possibilidade ou não da designação de audiência ao 

caso concreto, em razão do procedimento especial. Diz que há erro material no julgado ao 

esclarecer que ambas as partes manifestaram o desinteresse na audiência.1. Omissões e erro 

material inexistentes. Embargante que aponta erro no julgado e busca a concessão de efeitos 

infringentes, pretendendo a reapreciação de suas teses.2. Recurso ao qual se nega provimento. 

Conclusões: POR UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGOU-SE PROVIMENTO AO 

RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. RELATOR. Relator: Desembargador 

Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva. DJ: 18/10/2017. JusBrasil. 2017. Disponível em: 

https://www.JusBrasil.com.br/processos/109839224/processo-n-0023914-3520168190000-

do-tjrj. Acesso em: 18 jun. 2019. 

 

______. Vigésima Primeira Câmara Cível. APELAÇÃO: APL 0033615-50.2015.8.19.0066. 

Apelação cível. Família. Ação de divórcio litigioso. Ausência de oposição do réu. Sentença de 

procedência, para decretar o divórcio do casal. Inconformismo do réu. Pleito de conversão 

para divórcio consensual e de retificação de seu nome com a exclusão do apelido de família 

da ex-mulher não apreciados. Relator: Desembargador André Emílio Ribeiro Von 

Melentovytch. DJ: 24/04/2018. JusBrasil. 2018. Disponível em: 

https://www.jusbrasil.com.br/diarios/149941462/djrj-iv-judicial-1a-instancia-interior-13-06-

2017-pg-482. Acesso em: 19 jun. 2019. 

 

______. Vigésima Quarta Câmara Cível. AGRAVO DE INSTRUMENTO: AI 0024572-

54.2019.8.19.0000. Agravo de instrumento. Cobrança de cotas condominiais. Agravantes que 

se insurgem contra a decisão de não designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, tendo 

em vista o desinteresse do condomínio exequente. Recurso que não deve ser conhecido, pelo 

não enquadramento no rol previsto no art. 1.015 do CPC. Não obstante a mitigação do rol do 

art. 1.015 do CPC pelo STJ, encontra-se ausente, no caso em apreço, o elemento "urgência", 

necessário às hipóteses de flexibilização do aludido rol. Recurso não conhecido. Relator: 

Desembargador Luiz Roberto Ayoub. DJ: 22/05/2019. JusBrasil. 2019. Disponível em: 

https://tj-rj.JusBrasil.com.br/jurisprudencia/713076060/agravo-de-instrumento-ai-

245725420198190000. Acesso em: 18 jun. 2019. 
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______. Vigésima Quarta Câmara Cível. APELAÇÃO: APL 0005772-25.2017.8.19.0007. 

Ação de cobrança. Contrato de empréstimo celebrado entre entidade fechada de previdência 

complementar e associado. Sentença que presumiu como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial, diante da revelia. Irresignação da parte ré. Alegações de nulidade da sentença devido à 

ausência de notificação pessoal do devedor para constituição em mora; não ter sido designada 

audiência de conciliação e ter sido decretada a revelia, sem que fosse aberta vista à Defensoria 

Pública. Apelante que contratou empréstimos com a apelada, inadimplindo com o pagamento 

de parcelas. Ação de cobrança, decorrente do inadimplemento de parcelas de contratos de 

empréstimos pessoais. Mora do apelante que decorreu da falta de pagamento no prazo 

avençado. Desnecessidade de notificação prévia. Mora exre, que se opera de pleno direito, 

com o inadimplemento do devedor. Art. 397, do Código Civil. Jurisprudência. Audiência de 

conciliação ou mediação, de que trata o art. 334, do CPC/2015, que não é obrigatória. 

Manifestação expressa da ora apelada, quanto ao seu desinteresse na conciliação. Designação 

de audiência que ocasionaria a protelação do julgamento do feito. Possibilidade de que as 

partes, caso exista o ânimo conciliatório, transacionem extrajudicialmente, submetendo o 

acordo à homologação judicial. Jurisprudência. Apelante que, apesar de não ter apresentado a 

peça de contestação, se manifestou nos autos, requerendo o benefício da gratuidade de justiça 

e a contagem dos prazos em dobro, através da Defensoria Pública e dentro do prazo de defesa. 

Petição que não foi apreciada pelo juízo a quo, que proferiu sentença, logo após a ora apelada 

haver peticionado, requerendo o julgamento do feito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Após 

tal petitório, novamente, não foi aberta vista à Defensoria Pública. Magistrado que impediu o 

exercício da ampla defesa, obstando ao apelante o direito ao contraditório. Sentença que deve 

ser anulada, pelo cerceamento de defesa. Jurisprudência. Provimento do recurso. Anulação da 

sentença. Relatora: Desembargadora Nilza Bitar. DJ: 23/08/2018. JusBrasil. 2018. Disponível 

em: https://www.JusBrasil.com.br/processos/198521159/processo-n-0005772-

2520178190007-do-tjrj. Acesso em: 18 jun. 2019. 

 

______. Vigésima Quinta Câmara Cível. APELAÇÃO: APL 0423931-03.2016.8.19.0001. 

Direito processual civil. Ação de cobrança. Cotas condominiais. Sentença julgando 

procedente o pedido. Apelação cível interposta pelo réu, visando à reforma parcial do julgado, 

a fim de que seja determinada a cobrança de honorários sucumbências pela metade, 

declarando-se, ainda, a quitação integral do quantum debeatur, extinguindo-se o feito. Relator: 

Desembargador Werson Franco Pereira Rêgo. JusBrasil. 2019. Disponível em: 
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Apelação cível. Ação de despejo por inadimplência. Sentença de procedência.- A Ré-

Apelante alega que não foi designada audiência de conciliação prevista no art. 334, do NCPC, 

visto que a mesma requereu expressamente na sua contestação.- O referido artigo, ao dispor 

que o "juiz designará audiência de conciliação ou de mediação", estabelece a obrigatoriedade 

da realização do ato.- A ausência de designação e realização da audiência de conciliação, em 

feitos que se iniciaram sob a égide do NCPC, e em que não houve a manifestação expressa de 

desinteresse por ambas as partes, consiste em desrespeito a exigências formais que têm como 

objetivo a preservação de interesse superior ao das partes, como o de ordem pública.- 

Tratando-se de norma procedimental, de caráter impositivo, a não observância impõe a 

nulidade do processo, para que o ato seja designado.- Anulação da sentença. RECURSO AO 

QUAL SE DÁ PROVIMENTO. Conclusões: Por unanimidade, deu-se provimento ao recurso, 

nos termos do voto do Des. Relator. Relatora: Desembargadora Tereza Cristina Sobral 

Bittencourt Sampaio. DJ: 26/03/2018. JusBrasil. 2018. Disponível em: 
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______. Vigésima Sexta Câmara Cível. APELAÇÃO: APL 0004711-17.2017.8.19.0206. 

Apelação Cível. Direito do Consumidor. Contrato de Serviços Educacionais. Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Indenizatória em apenso à ação de consignação em pagamento. 

Sentenças Distintas. Alega a autora que a instituição de ensino se recusa efetuar sua matrícula, 

em virtude da existência de débito. Cobrança, contudo, no entendimento da suplicante, que 

seria excessiva. Sentença de improcedência do pleito autoral. Recurso interposto pela autora, 

postulando a reforma do decisum, com procedência do pedido formulado na exordial. 

Alternativamente, requer a anulação da sentença para a realização de perícia contábil, a fim de 

se obter o valor realmente devido. Subsidiariamente, requer designação de mediação para 

possibilitar a quitação dos valores devidos. Autora que reconhece o inadimplemento no 

segundo semestre de 2015, tendo consignado o pagamento nos autos em apenso. Ré, contudo, 

que sustenta que o inadimplemento abrange as mensalidades do ano de 2014 e 2015. Autora 

que não comprovou nos autos o pagamento de todas as mensalidades cobradas pela ré. Prova 

pericial que não se revela necessária nos autos. Inadimplência da autora que autoriza a ré a 
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negar a renovação de matricula. Artigo 5º da Lei nº 9.870/99. Inexistência de ato ilícito 

praticado. Pedido subsidiário para encaminhamento à medição que não deve ser acolhido. 

Requerimento não formulado em primeira instância, tendo as partes, inclusive, por ocasião da 

sessão de conciliação se manifestado quanto à impossibilidade de acordo. Requerimento 

formulado em sede de recurso, não tendo a apelada em contrarrazões manifestado interesse na 

mediação. Pleito que evidencia ser meramente protelatório. NEGADO PROVIMENTO DO 

RECURSO. Relatora: Desembargadora Maria Celeste Pinto de Castro Jatahy. DJ: 

11/04/2019. JusBrasil. 2019. Disponível em: 

https://www.JusBrasil.com.br/processos/194696479/processo-n-0004711-1720178190206-

do-tjrj. Acesso em: 18 jun. 2019. 

 

______. Vigésima Sexta Câmara Cível. AGRAVO DE INSTRUMENTO: AI 0053877-

20.2018.8.19.0000. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que 

determinou a retificação do acordo celebrado entre as partes, para excluir a previsão de 

expedição de ofício ao RGI e de rateio das custas, sob o fundamento de que a sentença teria 

condenado a ré a lavrar escritura de re-ratificação com relação ao direito à vaga de garagem e 

ao pagamento das custas, não podendo as partes, mesmo em sede de acordo, transferir a 

obrigação de fazer ao poder judiciário, ou dispor sobre o pagamento das custas. Novo código 

de processo civil que prima pelo estímulo à conciliação, mediação e outros métodos de 

solução consensual dos conflitos, inclusive no curso do processo judicial. Inteligência do 

artigo 1º, § 3º do NCPC. Transação que consiste na realização de concessões mútuas entre as 

partes, com o objetivo de colocar fim ao litígio admitindo-se, portanto, a possibilidade de que 

os litigantes venham a estabelecer, dentre as mútuas concessões previstas no acordo, por 

exemplo, o rateio das custas, ainda que o título executivo judicial tenha disposto de forma 

diversa. Direitos patrimoniais que são, por natureza, disponíveis, podendo ser mitigados 

conforme a vontade das partes. Expedição de ofício ao RGI pelo juízo a quo, que se revela 

igualmente possível, mediante o pagamento das respectivas custas pela parte interessada, no 

caso, a parte ré, a quem incumbia o cumprimento da obrigação de fazer. Sentença que 

ademais, em sua parte dispositiva, previu a possibilidade de que a própria decisão fosse 

utilizada como substitutiva da vontade da parte ré, podendo ser registrada no RGI competente, 

conforme se vê de fl. 707. Indexador 705. Homologação do acordo firmado entre as partes 

que se impõe, a teor do disposto no artigo 932, I do CPC/2015. Recurso provido. Relatora: 

Desembargadora Sandra Santarem Cardinali. DJ: 29/11/2018. JusBrasil. 2018. Disponível 
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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTA CONDOMINIAL. Sentença de 

procedência para condenar a segunda ré ao pagamento das cotas condominiais vencidas desde 

outubro de 2015 até a data do efetivo pagamento. Recurso exclusivo da parte ré. Cerceamento 

de defesa não configurado. O juiz é o dirigente do processo e o destinatário das provas, e a ele 

incumbe velar para que a instrução seja conduzida de modo a formar seu convencimento 

sobre os fatos da causa, cabendo-lhe a aferição da necessidade de sua produção, bem como o 

indeferimento daquelas que achar desnecessárias, como dispõe o artigo 370 do Código de 

Processo Civil. A designação de audiência de mediação ou conciliação de que trata o art. 334 

do CPC/2015 não é obrigatória, posto que não impede que as partes, caso queiram, 

transacionem extrajudicialmente. Débito comprovado. Condenação ao pagamento das cotas 

condominiais corrigidas, acrescidas de multa e juros, além das custas judiciais e honorários 

advocatícios, fixados em 10% sobre o total da condenação. Percentual de honorários incluído 

na planilha que não foi objeto da condenação. Sentença mantida. DESPROVIMENTO DO 

RECURSO. Relatora: Desembargadora Sônia de Fátima Dias. DJ: 07/11/2018. JusBrasil. 
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na vigência do CPC/2015 e antes da sentença. Dispensa do pagamento de custas 

remanescentes. Aplicação do art. 90, §3º, do NCPC, à união, ao estado-membro e ao distrito 

federal é conferida competência para legislar concorrentemente sobre custas dos serviços 
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ANEXO A – CANARINHOS PISTOLA. POR QUE TEMOS TANTO ÓDIO 

 

 

Figura 1–O GLOBO. Por que temos tanto ódio? Especialistas apontam raízes da atual ira nacional. 2017. 
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ANEXO B – TRANSGRESSÃO KARNAL 

 

 

Figura 2–KARNAL, Leandro. Lúcifer é o primeiro empreendedor de todos os tempos. In: O GLOBO. Cultura. 

2017. 
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ANEXO C – TOFFOLI ASSUME STF E DIZ QUERER ‘PACIFICAR CONFLITOS’ 

 

 

Figura 3–O GLOBO. Toffoli assume STF e diz querer 'pacificar conflitos'. 2018. 
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ANEXO D – GASTO DO JUDICIÁRIO CRESCE 4,4% E CHEGA A R$ 90,8 BI EM 

2017 

 

 

Figura 4 – O GLOBO. Gasto do Judiciário cresce 4,4% e chega a r$ 90,8 bi em 2017. 2018. 
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ANEXO E – APÓS PROIBIÇÃO, É PRECISO ATACAR CAUSAS DO CASAMENTO 

INFANTIL 

 

 

Figura 5 – O GLOBO. Após proibição, é preciso atacar causas do casamento infantil. 2019. 
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ANEXO F – É POSSÍVEL COMPREENDER? 

 

 

Figura 6 – DAMATTA, Roberto. É possível compreender? In: O GLOBO. Cultura. 2017. 
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ANEXO G – O STF E O “ANCIEN RÉGIME” 

 

 

Figura 7 – RANGEL, Ricardo. O STF e o ‘Ancien Régime’. In: O GLOBO. O País. 2018. 
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ANEXO H – A AMEAÇA É REAL 

 

 

Figura 8 – RANGEL, Rodrigo. Entrevista com Luís Roberto Barroso – A ameaça é real. VEJA, abr./ 2017, p.17. 
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Figura 9 - RANGEL, Rodrigo. Entrevista com Luís Roberto Barroso – A ameaça é real. VEJA, abr./ 2017, p.18. 
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Figura 10 - RANGEL, Rodrigo. Entrevista com Luís Roberto Barroso – A ameaça é real. VEJA, abr./ 2017, p.19. 
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ANEXO I – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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ANEXO J – TERMO DE ANUÊNCIA 
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ANEXO K – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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ANEXO L – QUESTIONÁRIO MODELO 
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ANEXO M – GRÁFICO COM RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO MODELO 
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