
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 
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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 precedesthe 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 

willshow 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. 
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