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RESUMO: Este artigo tem como objetivo 

apresentar a mediação como método 

eficaz para a solução de conflitos civis. 

Serão apresentados os meios que podem 

contribuir para a solução adequada ao tipo 

de controvérsia, levando em conta as 

partes e a natureza do conflito. Serão 

relacionados a importância da efetiva 

utilização desta alternativa e os desafios 

para sua plena implantação, bem como o 

avanço deste entendimento na legislação, 

na doutrina e na prática jurídica brasileira. 
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ABSTRACT: This article aims to present 

mediation as an effective method for 

solving civil conflicts. It will be presented 

the means that can contribute to the 

adequate solution to the type of 

controversy, taking into account the 

parties and the nature of the conflict. It 

will be related to the importance of the 

effective use of this alternative and the 

challenges for its full implementation, as 

well as the advancement of this 

understanding in Brazilian law, legal 

doctrine and practice. 
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1. INTRODUÇÃO 

 



 

Quando se fala em “solução de conflitos”, logo vem à mente a figura do Poder 

Judiciário, mas na verdade conflitos tem sentido mais abrangente, haja vista envolver relações 

interpessoais dentro da sociedade e não significa, necessariamente, algo negativo, 

considerando que sua solução gera satisfação pessoal quando se atinge um fim desejado. 

 

Atualmente a sociedade e os juristas estão buscando “outros meios de solução de 

conflitos” que precedem a interferência do judiciário, na medida em que se viabiliza a solução 

de forma extrajudicial, ou por terceiros imparciais - que chamamos de heterocomposição - ou 

proposta pelas próprias partes - autocomposição. 

 

A doutrina brasileira mostrou grandes avanços tanto na heterocomposição quanto 

na autocomposição, com a criação da arbitragem e implantação na fase de conciliação, o que 

vem ressaltado no novo Código do Processo Civil. 

 

Este artigo tem como objetivo primordial apresentar as inovações introduzidas no 

atual Código de Processo Civil, bem como destacar os desafios para sua plena implantação, 

apresentando a autocomposição como método eficaz para a solução de conflitos.  

 

Serão apresentados os meios que podem contribuir para a solução adequada a 

cada situação, levando em conta o objeto, as partes e a natureza do conflito, dando ênfase a 

importância da efetiva utilização desta alternativa, bem como o avanço deste entendimento na 

legislação, na doutrina e na prática jurídica brasileira, com o fito de realçar sua função social. 

 

O tema está intimamente ligado ao direito do acesso à Justiça, que possui também 

status de direito humano básico constante da Declaração Americana dos Direitos e Deveres 

do Homem, consolidado pela Constituição Federal de 1988, no seu artigo 5º, XXXV, que 

prevê o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, sendo um erro entender que 

este direito tem só a possibilidade no Sistema Judiciário formal, lembra Watanabe (2012). 

 

O verdadeiro acesso a Justiça é conseguido, segundo Capeletti e Garth (1988), 

quando se consegue implementar 03 (três) soluções: (i.) a assistência judiciária para os 



pobres; (ii.) garantir a devida representação dos interesses difusos; e, (iii.) adotar a concepção 

mais ampla de acesso à Justiça, que inclui advocacia – judicial e extrajudicial – e mecanismos 

para processar ou prevenir disputas nas sociedades modernas, onde estão os meios 

alternativos de solução de conflitos.   

 

Assim, será abordado primeiramente o conflito, apresentando seu conceito e sua 

existência rotineira nas relações interpessoais. Em seguida, serão apresentados os meios 

existentes de solução de conflitos – autotutela, autocomposição e heterocomposição. O foco a 

seguir será a autocomposição, com a apresentação de suas vantagens e desvantagens, seus 

obstáculos e seus fundamentos. Por último, destacamos o que ocorre hoje, na prática, na 

Justiça brasileira. 

 

 

2. ALTERNATIVAS DE SOLUÇÃO DE CONTROVERSIAS 

 

2.1. Conflito 

Conflitos são inevitáveis nas relações interpessoais, apesar da sociedade moderna 

se organizar com mecanismo morais e étnicos acompanhados de legislação que tenta regular a 

melhor maneira de solucioná-los. A palavra conflito origina-se do latim conflictu e, segundo 

Ferreira (2004), significa “embate dos que lutam”. 

 

Dinamarco (2004) apresenta conflito como a “situação existente entre dois ou 

mais indivíduos ou grupo a qual é caracterizada pela pretensão de um bem ou por situação 

da vida e a impossibilidade de obtê-los”, enquanto Cintra (2011) reforça neste foco que 

conflito“ reflete a insatisfação de um individuo, que tem como causa o fato de que aquele que 

poderia satisfazer a pretensão não o faz, ou de que o Direito regulador proíbe a satisfação 

voluntária”. 

 



Considerando o conflito como algo normal e rotineiro nas relações interpessoais, 

o Manual de Mediação Judicial, elaborado pelo Ministério da Justiça, observa que “dele” 

podem surgir mudanças e resultados positivos, tais como a paz, entendimento, solução e 

aproximação, contudo, o conflito não deve ser entendido como uma forma negativa, como 

sempre é, tanto pelas partes litigantes, quanto pela sociedade. 

 

Todo relação, segundo Lia Sampaio (2007), contém um contrato psicológico, que 

pode ser coletivo ou individual, de maneira que cada pessoa tem expectativas - implícitas e 

explicitas - em relação à outra. Quando existe a ruptura ou mudança dessas expectativas, que 

seria a quebra do contrato psicológico, origina-se o conflito. Partindo desse pressuposto, 

deduz-se que o conflito possui como causa principal a “mudança”. 

 

O homem, no decorrer do tempo, muda seus ideais e valores, o que pode afetar as 

relações interpessoais. No entendimento exteriorizado por Lia Sampaio (2007), existem três 

tipos de mudanças geradoras de conflito: (i.) mudança parcial para uma parte e absoluta para 

outra, (ii.) mudança gradativa que corre o risco de se eternizar, e (iii.) mudança pragmática 

que transforma conceitos e verdades, fazendo com que se tenha a percepção de que o conflito 

esteja intimamente ligado à comunicação (ou suas falhas). Outro ponto importante se traduz 

na “diferença de poder”, que também é considerado fator gerador de conflitos dentro de uma 

relação, pois permite a opressão do mais forte pelo mais fraco. 

 

Entendido o conceito e a origem dos conflitos, parte-se para a busca dos meios de 

encontrar soluções pacíficas. No decorrer dos tempos e na ideia de que a sociedade tenha 

amadurecido, vários métodos de solução de conflitos surgem, onde hoje os mais discutidos 

são os “autocompositivos”, que buscam uma solução amigável do conflito. 

  



 

2.2. Alternativas para solucionar conflitos 

 

2.2.1. Autotutela 

Essa alternativa surgiu ainda nas sociedades mais primitivas, por isso é uma das 

mais antigas, onde, na falta de um Estado e de um ordenamento, seja este moral, étnico ou 

jurídico, os conflitos eram resolvidos pela imposição da vontade de uma das partes, também 

conhecida como autodefesa. 

Suas características possuem dois fundamentos principais: 1) não possuir um 

mediador; e, 2) prevalecer a imposição de uma das partes, que geralmente era da mais “forte”.  

 

Na sociedade moderna e na maioria de seus ordenamentos, a autotutela foi banida 

e é uma pratica proibida, mantendo-se existente em raras exceções. No Código Penal 

Brasileiro, por exemplo, no capitulo de crimes contra a Administração da Justiça, seu artigo 

345, que trata do exercício arbitrário das próprias razões, demonstra tal situação: “fazer 

justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o 

permite”. 

 

Na seara cível, outras hipóteses que a autotutela é permitida no ordenamento 

jurídico brasileiro são detectadas nas seguintes situações: a) desforço imediato da posse; b) 

consignação extrajudicial em pagamento e, c) liminar extrajudicial da ação de nunciação de 

obra nova. 

 

Ainda na esfera do Direito Penal, pode ser observado como autotutela a legitima 

defesa e o estado de necessidade ou causas de justificação, como lembra Prado (2010) na 

seguinte explanação: “presente uma causa justificante, a ação típica transforma em lícita, 

permitida, sendo causa de exclusão de ilicitude”. 

 



2.2.2. Autocomposição 

Segundo Tartuce (2008), a autocomposição é a possibilidade de as partes 

resolverem uma saída para o conflito, em conjunto ou isoladamente. A fundamental diferença 

entre a autotutela e autocomposição é que nesta os litigantes analisam o direito da outra parte, 

tentando atingir uma solução consensual conjunta e rápida, contudo, para chegarmos ao 

consenso, Cintra (2011) defende a tese de que existem 03 (três) caminhos: a) desistência; b) 

submissão e, c) transação. 

 

a) Desistência  

Consiste na desistência da pretensão inicial ou na renúncia ao direito material, ou 

seja, do próprio objeto do conflito, podendo resultar na extinção do processo com resolução 

do mérito, conforme dispõe o art. 487, III, “c” do CPC/2015. 

A renúncia ou desistência, tanto no plano material quanto no processual, deve ser 

considerada em razão da disponibilidade do direito em questão e da capacidade de fatos dos 

agentes renunciantes, importando diferenciar capacidade de fato e de gozo, onde esta é a 

aptidão para adquirir direitos e contrair deveres, sendo garantida a todo individuo e aquela é a 

aptidão de exercer por si atos da vida civil, podendo ser limitada por critérios de tempo e 

discernimento. Nesta situação, a capacidade referida é a de “fato”, limitadas pelos artigos 3º e 

4º do Código Civil. 

 

b) Submissão 

É a falta de vontade de resistir à pretensão do outro, onde a parte ré reconhece o 

pedido pela parte autora ou simplesmente queda-se inerte, o que se presume, via de regra, 

procedência do pedido e extinção do processo com resolução do mérito. 

 

c) Transação. 

Neste caminho, há concessões recíprocas. Com previsão legal, a transação 

possibilita a extinção do processo com resolução do mérito e demonstra a possibilidade, em 



algum momento processual, da utilização dos métodos de negociação, conciliação e 

mediação. 

Este caminho é o mais viável para o efetivo uso dos institutos de solução pacífica 

dos conflitos, porque a transação sempre é resultado de uma mediação, seja através da 

conciliação, seja através de outros métodos, onde o resultado positivo reflete a função social 

desses institutos, na medida em que se evita o tão indesejado contencioso.  

 

2.2.3. Heterocomposição.  

Tarcuce (2011) define como a intervenção de um terceiro, alheio ao conflito, que 

se manifesta de forma impositiva em relação aos contentores. Desse modo, a 

heterocomposição nada mais é que a solução do conflito por um terceiro estranho a lide, que 

se mostra como alternativa à autotutela e à autocomposição. 

 

Podem existir dois tipos de heterocomposição: a privada e a pública, onde a 

privada ocorre sempre que o terceiro solucionador não for agente do Estado, sendo que no 

Brasil, a única forma oficializada desta espécie é a arbitragem, criada pela Lei 9.307/96. 

 

A Lei da Arbitragem, também conhecida como Lei Marco Maciel, tem sido um 

instituto de grande utilidade, trazendo expectativas positivas para a sociedade na solução dos 

conflitos, na medida em que assiste, de forma paralela, o sistema judiciário nas situações de 

pouca complexidade, tendo sido utilizada de forma plena em muitos Estados. 

 

2.3. Autocomposição 

2.3.1. Vantagens 

A autocomposição tem várias vantagens comparando com o método tradicional.  

A principal é rapidez e custo, pois o processo tradicional possui uma formalidade grande para 

garantir às partes a observância dos princípios da legalidade e do devido processo legal (artigo 



5º da Constituição Federal), o que demandam tempo e dispêndio financeiro, haja vista que as 

partes se vêm obrigadas a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. 

 

Além destes dois aspectos, custo e rapidez, Azevedo (2012) lembra a 

problematização envolvendo o processo judicial, que em inúmeros casos, o conflito é 

abordado como se fosse um fenômeno estritamente jurídico, quando na verdade, existem 

diversos outros aspectos que são tão relevantes quanto, a exemplo disso, os interesses 

juridicamente tutelados, os que geralmente não são abordados. 

 

Azevedo (2012) vai mais além, defende a tese de que a verdadeira destinação do 

processo é a atuação da vontade concreta da lei, sendo que a atividade do juiz seria examinar 

a norma como vontade abstrata da norma legal e verificar os fatos que transformam a vontade 

da lei em concreta, ou seja, o objetivo principal do processo não é solucionar conflitos entre 

as partes, mas apenas impor a vontade da Lei. 

 

Com isto, tanto as partes litigantes quanto a sociedade perde a chance de refletir e 

amadurecer com seus conflitos (erros). 

 

Salta-se mais uma desvantagem do método tradicional: a alta probabilidade de 

existirem conflitos remanescentes mesmo após o termino da lide processual, ou seja, o 

conflito não foi solucionado, permanecendo o clima de guerra entre as partes, o que pode 

gerar novo conflito.  

 

Assim acredita-se que só com práticas de autocomposição, finaliza-se uma 

demanda encerrando um conflito na sua raiz. 

 

 



2.3.2. Desvantagens 

Tarcuce (2011) aponta com desvantagens da alternativa autocompositiva a 

privatização da justiça, na medida em que a utilização dessa metodologia pode resultar na 

falta de controle sobre as demandas e a confiabilidade das decisões, partindo de quem as 

profere.  

2.3.3. Obstáculos 

Muitos são os obstáculos para a efetiva implantação do sistema de mediação e 

conciliação, iniciando-se pela resistência das partes e finalizando-se pela inexperiência 

daqueles que intermediam.  

 

Com o propósito de se enraizar essa ideia, juristas e doutrinadores levaram a 

fundo o estudo desse instituto, o que levou os elaboradores do Novo Código de Processo Civil 

a inserir tal disposição de forma mais clara e idealista.  

 

Como norma fundamental, permite-se a arbitragem, a promoção da solução 

consensual dos conflitos e outros métodos de solução consensual. 

 

Em razão disso, o art. 3º da CPC/2015 em seus parágrafos 1º, 2º e 3º vieram ao 

mundo jurídico com o condão de tornar uma regra basilar do direito, onde os meios 

alternativos de solução de conflito devem preceder a qualquer outra conduta para a solução de 

um conflito existente, por isso, conta com o estímulo dos juízes, advogados, defensores 

públicos e membros do Ministério Público. 

 

Infelizmente, para a regra sair do texto normativo, muitos obstáculos são 

encontrados, desde a falta de cultura de conciliar à inexperiência e ausência de técnica dos 

seus intermediários, o que torna o texto normativo ineficaz. 

 

 



3. IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO 

Com o abarrotamento das demandas na justiça, o poder estatal por meio de 

criação de normas do legislativo e participação na realidade jurisdicional atual, buscou meios 

de solução mais célere e eficaz dos conflitos. 

Com a criação da Lei dos Juizados Especiais Cíveis (estaduais e federais), 

buscou-se uma forma mais célere e simples de solucionar conflitos, sendo regra básica a 

realização de audiência de conciliação, antes mesmo até de apresentação de defesa 

(contestação) pela parte a quem a demanda acionou, já estabelecendo uma política pública de 

resolução consensual dos conflitos, criando a figura do “conciliador”.  

 

O “pontapé” inicial foi dado, mas os jogadores não foram treinados para fazer gol, 

paródia que traduz a implantação de um sistema sem o seu treinamento. Conciliar e mediar 

são institutos de suma importância, mas sua concretização depende de esforços técnicos e 

muito conhecimento para não fracassar.  

 

Assim, o papel do conciliador e do mediador são indispensáveis para a efetivação 

desses institutos, sua operacionalização deve se iniciar na própria formação dos estudiosos do 

direito, para que se possa esperar dos futuros profissionais do ramo, um mínimo de 

experiência em atuar fora dos cartórios e varas de justiça.  

 

Nessa perspectiva, incluem-se os juízes, advogados e profissionais que atuam 

diretamente na zona de conflito, onde a capacitação se faz necessária em todas as esferas, pois 

a arte de conciliar e mediar deve preceder a estudos e formas de efetivação.  

   

4. DOS PRINCÍPIOS BASILARES DOS INSTITUTOS  

Como toda norma jurídica, a existência dos institutos tem enraizado na sua 

estrutura os princípios indispensáveis para a sua aplicação legal, dentre os mais importantes, 

destacamos os seguintes: 



 

 Independência do mediador/conciliador: atuação independente, livre de 

qualquer sujeição ou influência externa; 

 

  

Imparcialidade: são aplicáveis aos mediadores e conciliadores os mesmos 

motivos de impedimento e suspeição aplicáveis aos magistrados e membros do 

Ministério Público. O mediador e conciliador que atuar em procedimento de 

mediação ou conciliação, apesar de impedido ou suspeito, será excluído do 

cadastro de conciliadores e mediadores; 

 

Autonomia da vontade: Mediação e conciliação devem respeitar a autonomia da 

vontade das partes. A solução final alcançada não deve servir para agradar o 

mediador ou conciliador, mas sim as partes envolvidas. A autonomia da vontade 

implica também na possibilidade de as partes criarem em conjunto como será o 

procedimento a seguir durante a mediação ou conciliação, decidindo sobre o prazo 

ou período de duração do procedimento, número de encontros, forma de 

comunicação entre as partes, quantos mediadores/conciliadores vão participar etc.; 

 

 

Confidencialidade: Tanto o mediador quanto o conciliador têm o dever de 

guardar sigilo a respeito dos fatos e elementos discutidos no curso da mediação e 

conciliação. O sigilo se estende também à proibição de depor acerca dos fatos e 

informações a que tiveram acesso; 

 

 

Oralidade e Informalidade: Ambiente, vestimentas, vocabulário e 

procedimentos devem primar pela informalidade, evitando as formas de 

comunicação formais que alienam e distanciam as partes do procedimento. A 

oralidade refere-se à prevalência da palavra falada no lugar da palavra escrita, 

também como o intuito de facilitar a comunicação e o estabelecimento de diálogo 

entre os envolvidos; 

 

 



Decisão informada: É preciso que o procedimento produza uma decisão final que 

seja informada, ou seja, a parte deve ser informada sobre os termos e 

consequências do acordo alcançado. 

 

Sem dúvida, os princípios direcionam os utilizadores desses institutos ao 

aperfeiçoamento e eficácia na sua prática, sendo de suma importância a sua imersão.  

   

5. NA PRÁTICA, O QUE OCORRE NAS AUDIÊNCIAS DE AUTOCOMPOSIÇÃO 

NA JUSTIÇA BRASILEIRA. 

 

Atualmente, a composição dos litígios através da mediação e conciliação não tem 

surtido os efeitos desejados, haja vista a falta de preparação de quem os conduz. De um lado 

têm-se as partes mal orientadas, de outro os mediadores inexperientes, que justificam a 

necessidade de se fazer um acordo para evitar que seu processo corra por longos anos sem 

solução.  

 

O resultado não poderia ser outro, senão o insucesso. As justificativas não 

plausíveis e a falta de espirito amistoso faz com que a função social dos meios de solução de 

conflito não apareça de forma clara, o que traduz a ineficácia e necessidade de investimento 

nessa seara, de forma técnica e incisiva.  

 

 

  



6. CONCLUSÃO 

As reflexões apresentadas durante este artigo traduz o significado de conflito e sua 

existência de forma natural na sociedade, fruto da evolução individual do ser humano e suas 

relações interpessoais.  

 

O convívio em sociedade e a conduta de cada individuo gera a necessidade de se 

normalizar as relações. Quando estamos diante de um conflito, devemos buscar a solução, 

onde o judiciário é a opção mais procurada, o que abarrotou a justiça de tal forma que o 

Estado se viu obrigado a buscar soluções alternativas desses conflitos.  

 

A função social  dos meios de solução de conflitos é admirável, sua atuação é que 

precisa ser estimulada de forma eficaz, sua introdução no ambiente estudantil é de suma 

importância para os futuros profissionais do direito. 

 

O ambiente judicial também deve se capacitar para gerar segurança aos que são 

submetidos aos meios de solução de conflitos.  

 

Em suma, uma força tarefa deve ser criada para que os institutos sejam eficazes e 

consigam afastar do judiciário demandas que poderiam ser solucionadas no ambiente 

conciliatório, o que ainda se verá com o esforço de todos os envolvidos. 
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