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RESUMO: Mostra a relevância da utilização da autocomposição como meio 
parajurisdicional de resolução de conflitos a partir de uma análise da evolução 
desse método desde seu surgimento como um dos meios principais para a 
solução de demandas em épocas anteriores à vigência do modelo 
jurisprudencial até os tempos atuais onde coexiste como uma alternativa viável 
para o “desafogamento” do judiciário. O presente paper pretende se 
concentrar, dentre as diversas formas de autocomposição, na conciliação, uma 
forma de solução de litígios tradicional em diversas culturas, porém 
relativamente atual no território nacional, tendo sua normatização propriamente 
dita somente em 2010 através da resolução N.125/2010 do CNJ; Serão 
abordados os métodos conciliatórios evidenciando sua importância no âmbito 
jurisdicional atual onde é observado como um meio eficaz de resolução de 
conflitos, fixando cada vez mais seu espaço como uma fase preliminar ou 
simultânea ao processo. 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente podemos encontrar um cenário extremamente 

problemático no âmbito do poder judiciário, com prazos e preços cada vez 

maiores, um formalismo cada vez mais favorecido por leis rígidas e uma 

burocracia desnecessária, sem falar na quantidade exacerbada de processos 

pendentes, o que corrobora para um “atulhamento” da esfera jurisdicional. 

A gravidade dessa situação levou o judiciário a uma necessidade de 

buscar por soluções viáveis para a resolução de conflitos; ao analisar a história 

do desenvolvimento que levou ao modelo jurisdicional como o conhecemos, 
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esta será dividida em três fases básicas, a autotutela, a autocomposição, a 

arbitragem e em seguida a jurisdição propriamente dita. 

Entre as conhecidas formas de resolução do conflito, se destacaram 

duas como meios alternativos à jurisdição, a autocomposição e a arbitragem, 

visto que a autotutela é considerada ilegal pela legislação brasileira, exceto 

quando explicitamente previsto de forma contrária em lei. 

A partir dessa situação chegamos ao tema do presente paper, que 

busca abordar as técnicas de resolução de conflitos a partir da 

autocomposição, de forma mais aprofundada a conciliação, mostrando o 

caminho percorrido para a consolidação da autocomposição no sistema jurídico 

brasileiro até chegar à primeira normatização voltada especificamente para 

essa forma de solução de divergências. 

Tomando como base o estudo feito sobre a autocomposição, será 

desenvolvida a ideia de conciliação, do que a diferencia da mediação, a outra 

forma de autocomposição induzida, com quem geralmente é confundida, a uma 

análise de sua origem e tradição no oriente e como se adaptou aos conflitos 

ocidentais. 

1 AUTOCOMPOSIÇÃO 

Há divergências doutrinárias em relação ao conceito de 

autocomposição, segundo a doutrina majoritária “É a forma de solução de 

conflito pelo consentimento espontâneo de um dos contempladores em 

sacrificar o interesse próprio, no todo ou em parte, em favor do interesse 

alheio.” (DIDIER JR., 2013, p. 116), porém há quem discorde dessa posição, 

afirmando ser necessária apenas que essa solução seja capaz de pacificar o 

conflito, sendo essa pacificação encontrada pela totalidade dos sujeitos 

envolvidos ou apenas por um deles. 

Dependendo da corrente escolhida podemos acrescentar uma 

categoria extra na classificação das formas de autocomposição; enquanto a 

corrente minoritária divide esse método de resolução de conflitos entre 
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unilateral (renúncia e submissão), bilateral (transação) e egoísta (autotutela); a 

corrente minoritária considera apenas a autocomposição unilateral e bilateral, 

enquanto a autotutela é tratada como uma forma diversa de resolução de 

conflitos. 

A autocomposição pode ainda ser dividida entre espontânea ou 

induzida tanto em sua forma unilateral como na bilateral; se dá de forma 

espontânea quando a resolução ocorre apenas entre as partes e induzida 

quando intercedida por um mediador ou conciliador. 

1.1 Panorama Histórico da Autocomposição  

O surgimento da autocomposição também pode ser visto de formas 

diferentes de acordo com a corrente que se deseja seguir; caso tomássemos 

como base a minoritária chegaríamos à conclusão de que esse meio de 

resolução de conflitos teria início junto aos primeiros conflitos da humanidade, 

visto que a autotutela, considerada uma “autocomposição egoísta” é a primeira 

forma de resolução de divergências conhecida pelo homem; porém, 

utilizaremos a ideia difundida pela corrente majoritária, considerando a 

autotutela como modelo anterior à autocomposição. 

Mesmo situando o ponto de vista a ser seguido, fica difícil definir 

com certeza quando os problemas começaram a ser resolvidos por 

autocomposição, visto que geralmente não eram feitos registros desse tipo de 

relação jurídica, porém, há quem diga que o mais antigo documento abordando 

esse meio de resolução de conflitos é a lei das XII tábuas romana, mas essa 

pode ser uma ideia distorcida devido ao fato de a história como estudamos no 

ocidente ser extremamente eurocêntrica, dispensando diversas vezes a 

existência prévia de costumes previamente estabelecidos e tradicionais no 

ocidente, como a conciliação que se popularizou em uma época relativamente 

recente no nosso lado do planeta. 

A ideia de resolução por autocomposição dos casos brasileiros veio 

junto à influência europeia, sendo presente e indispensável ao processo 
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mesmo na época das ordenações do reino (LOPES, 2001, p. 35), porém, só 

foram regulamentados recentemente, como diz Santos 

No novo marco institucional brasileiro salientam-se as experiências 
da justiça intinerante, da justiça comunitária, dos meios alternativos 
de resolução de litígios, da mediação, da conciliação judicial e 
extrajudicial, da justiça reparativa e dos juizados especiais (SANTOS, 
2011, p. 48) 

Entretanto apesar do reconhecimento, a normatização da 

autocomposição como meio parajurisdicional de solução de conflitos só foi 

efetivamente concretizada em 2010, a partis da resolução 125 do CNJ. 

1.2 A Resolução n. 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça 

A utilização da autocomposição como meio parajurisdicional de 

resolução de conflitos tem sido alvo de diversas tentativas de normatização; 

temos como exemplo os artigos 269, V e 794, III do CPC, que disciplinam 

sobre a renúncia, ao arts. 296, II e 794, I, também do Código de Processo Civil, 

que dispõem sobre a submissão e o 1.025 do mesmo diploma legislativo que 

aborda a transação. Porém, esses dispositivos não eram suficientes, visto que 

pouco explanam sobre a forma que será utilizada para a resolução desses 

conflitos, se limitando apenas a tratar das consequências dessas decisões. 

Sobre as formas de resolução de conflito, no caso a conciliação e a 

mediação, estão regulamentadas pelos 125, IV, 331 e 342 do CPC no tocante 

aos processos civis; assim como pela Lei 9.099 de 1995, mais conhecidas 

como Lei dos juizados especiais, que já no artigo 3º determina a capacidade 

destes para a conciliação, além de estabelecer as normas disciplinadoras 

dessa capacidade em seu Título VIII que engloba os artigos 21 a 26. 

Apesar dos esforços legislativos para disciplinar a autocomposição, 

em 29 de novembro de 2010 o conselho Nacional de justiça aprovou a 

resolução n. 125/10, o diploma legislativo definitivo em relação à técnica da 

autocomposição, que em seus consideranda, segundo DIDIER JR. “cumpre 

bem a sua função didática, revelando com clareza a importância deste ato 

normativo e seus objetivos” (DIDIER JR., 2013, p. 218) 
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CONSIDERANDO que compete ao Conselho Nacional de Justiça o 

controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, 
bem como zelar pela observância do art. 37 da Constituição da 
República; 

CONSIDERANDO que a eficiência operacional, o acesso ao 
sistema de Justiça e a responsabilidade social são objetivos 
estratégicos do Poder Judiciário, nos termos da Resolução/CNJ nº 
70, de 18 de março de 2009; 

CONSIDERANDO que o direito de acesso à Justiça, previsto no art. 
5º, XXXV, da Constituição Federal além da vertente formal perante os 
órgãos judiciários, implica acesso à ordem jurídica justa; 

CONSIDERANDO que, por isso, cabe ao Judiciário estabelecer 
política pública de tratamento adequado dos problemas jurídicos e 
dos conflitos de interesses, que ocorrem em larga e crescente escala 
na sociedade, de forma a organizar, em âmbito nacional, não 
somente os serviços prestados nos processos judiciais, como 
também os que possam sê-lo mediante outros mecanismos de 
solução de conflitos, em especial dos consensuais, como a mediação 
e a conciliação; 

CONSIDERANDO a necessidade de se consolidar uma política 
pública permanente de incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos 
consensuais de solução de litígios; 

 CONSIDERANDO que a conciliação e a mediação são 
instrumentos efetivos de pacificação social, solução e prevenção de 
litígios, e que a sua apropriada disciplina em programas já 
implementados no país tem reduzido a excessiva judicialização dos 
conflitos de interesses, a quantidade de recursos e de execução de 
sentenças;  

CONSIDERANDO ser imprescindível estimular, apoiar e difundir a 
sistematização e o aprimoramento das práticas já adotadas pelos 
tribunais; 

 CONSIDERANDO a relevância e a necessidade de organizar e 
uniformizar os serviços de conciliação, mediação e outros métodos 
consensuais de solução de conflitos, para lhes evitar disparidades de 
orientação e práticas, bem como para assegurar a boa execução da 
política pública, respeitadas as especificidades de cada segmento da 
Justiça; 

 CONSIDERANDO que a organização dos serviços de conciliação, 
mediação e outros métodos consensuais de solução de conflitos deve 
servir de princípio e base para a criação de Juízos de resolução 
alternativa de conflitos, verdadeiros órgãos judiciais especializados na 
matéria; 

 CONSIDERANDO o deliberado pelo Plenário do Conselho Nacional 
de Justiça na sua 117ª Sessão Ordinária, realizada em de 23 de 
2010, nos autos do procedimento do Ato 0006059-82.2010.2.00.0000; 
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A partir dessa observação, fica óbvia a importância da resolução em 

questão para a consolidação, de forma definitiva, da autocomposição como 

uma real forma de resolução de conflitos. 

Além de definir as regras que regulamentam a conciliação e a 

mediação, a resolução em questão possui como anexo o Código de Ética de 

Conciliadores e Mediadores, que, além das garantias, regras e 

responsabilidades que cercam os técnicos da autocomposição, delimita os 

principais princípios que regem essa atuação jurisdicional, são eles: 

confidencialidade (dever de manter sigilo sobre o que é discutido nas sessões, 

salvo quando autorizado pelas partes), decisão informada (manter o 

jurisdicionado informado sempre quanto a seus direitos e deveres), 

competência (possuir qualificação judicial para exercer a função de mediador 

ou conciliador), imparcialidade (dever de agir de forma a não favorecer uma 

parte em detrimento da outra, evitando que valores e preceitos pessoais 

interfiram nas decisões), autonomia (dever de atuar sem sucumbir a pressões 

internas ou externas, podenso suspender, recusar ou interromper sessões caso 

não haja condições para o desenvolvimento de um acordo), respeito à ordem 

pública (dever de não permitir que a decisão tomada viole as leis ou a ordem 

pública), empoderamento (dever de ensinar aos envolvidos melhores formas 

para resolverem seus conflitos no futuro) e validação(dever de ajudar os 

envolvidos a desenvolverem uma visão humanizada do outro, como sujeito 

merecedor de atenção e respeito). 

2 CONCILIAÇÃO COMO MEIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

Como foi exposto anteriormente, a conciliação é uma técnica de 

autocomposição induzida (qualifica-se pela presença de um terceiro que 

intervém no processo judicial) e aplicável com fim de chegar a soluções uni ou 

bilaterais; podendo ser classificada em endo ou extraprocessual de acordo com 

o tempo em que ocorre em relação ao processo, podendo ocorrer a qualquer 

momento, de acordo com o artigo 125 do CPC 



REVISTA DO CEDS  
Periódico do Centro de Estudos em Desenvolvimento Sustentável da UNDB  
N. 3 – Volume 1 – setembro/dezembro 2015 – Semestral  
Disponível em: http://www.undb.edu.br/ceds/revistadoceds 

 

Podemos qualificar a conciliação como extraprocessual quando a 

audição de conciliação ocorre antes do início do processo, com intuito de evitá-

lo, regulamentada pelo artigo 331 do Código de Processo Civil; Já a conciliação 

endoprocessual se dá no curso do processo; Ambas as formas de conciliação 

podem levar à extinção do processo com resolução de mérito, o que imuniza as 

decisões pela coisa julgada material, concedendo a estas a a mesma validade 

de qualquer decisão homologada por um juiz,  fato definido pelos incisos II, III e 

V do artigo 269 do CPC. 

A possibilidade de geração de coisa julgada através da conciliação 

gera divergências doutrinárias; enquanto a maior parte da doutrina acredita ser 

possível a coisa julgada material por ação conciliatória, há quem acredite que 

caso ministrada por um juiz leigo ou conciliador, o resultado dessa ação violaria 

o princípio do juiz natural ao ser qualificado como coisa julgada material. 

2.1 Conciliação X Mediação: Semelhanças e diferenças 

Apesar de muitas serem muitas vezes confundidas, existem 

particularidades entre as duas formas de resolução de conflitos por 

autocomposição; Há quem diga, como Dinamarco que “A mediação é a própria 

conciliação, quando conduzida mediante concretas propostas de solução a 

serem apreciadas pelos litigantes” (DINAMARCO, 2001, p. 123) e há ainda 

quem acredite que não há diferença entre essas duas formas de 

autocomposição, a ponto de não ao menos se dar ao trabalho de citar a 

mediação entre os métodos alternativos de resolução de conflitos. 

Tomaremos uma posição diferente das duas mencionadas 

anteriormente, consideraremos no presente paper a posição tomada, entre 

outros, por Fredie Didier Júnior(DIDIER JR., 2013, p. 219), em que as duas 

formas de autocomposição são diferenciadas pelo papel daqueles que as 

fazem ocorrer. Enquanto o conciliador participa de forma mais ativa da 

negociação, sugerindo soluções viáveis, o mediador serve apenas como um 

meio de comunicação entre as partes, ajudando estas a chegarem a um 
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consenso, sem, entretanto sugerir soluções, deixando que as partes encontrem 

o melhor meio possível para ambas.  

De acordo com suas características, essas formas de solucionar 

divergências costumam ser mais indicadas para partes que tinham um 

relacionamento previamente (mediação) ou não (conciliação). Além disso, é 

necessário anotar que existem também semelhanças entre a mediação e a 

conciliação, já que ambas, além de meios de autocomposição, podem ser 

praticadas por funcionários públicos, privados, ou por profissionais liberais e 

podem ser escolhidos pelas partes de forma consensual, ambas prerrogativas 

impossíveis no âmbito jurisdicional por vioarem o princípio do juiz natural. 

2.2 Cortes de Conciliação: Uma ideia oriental que ganhou espaço no 

Brasil.  

As bases das cortes de conciliação surgiram há muito tempo no 

oriente, sendo uma instituição extremamente tradicional em alguns países, 

como o Japão, onde foram distribuídas 111.459 conciliações no ano de 1974, 

sendo a maioria delas ligadas a questões de família, sendo 48,8% dessas 

ações consideradas bem sucedidas, de acordo com o relatório do país de 1974 

(RELATÓRIO JAPONÊS apud CAPPELLETTI, 1988, p. 84); As cortes de 

conciliação japonesas são formadas por dois leigos e um juiz de direito e , 

assim como no Brasil, também pode ser requisitada tanto pelas partes quanto 

pelo juiz designado para o caso. 

Em relação ao ocidente, diversos países resolveram comprovar a 

eficácia desse método nipônico, entre eles podemos destacar os Estados 

Unidos e a França. A iniciativa francesa iniciou-se com o decreto nº38/78 de 20 

de março de 1978, quando foram normatizados os “conciliadores locais”, cortes 

conciliatórias formadas por membros respeitados da comunidade local, que 

após serem experimentados em apenas 4 departamentos ao longo de um 

período pouco superior a um ano (fevereiro de 77 a março de 78) foram 

expandidos a todos os 95 departamentos frenceses, onde os conciliadores tem 

autoridade para agir em todas as causas cíveis, exceto sobre as que envolvem 
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a administração pública e particulares, assim como podem ser requisitados 

para conselhos e informações. 

Já nos Estados Unidos, foram desenvolvidos os “centros de justiça 

da vizinhança”, extremamente similares em forma aos “conciliadores locais” 

franceses; porém o que vale salientar sobre as cortes de conciliação 

americanas é o surgimento, em New York da divisão entre o juiz do caso e o 

conciliador, não podendo a mesma pessoa exercer as duas funções em um 

mesmo conflito e a partir disso o sistema das “entrevistas e distribuição do 

trabalho”, onde um primeiro juiz faz a entrevista com as partes como uma 

tentativa de chegar a um acordo e, caso não se concretize a resolução, o caso 

é imediatamente repassado para outro juiz. 

Além das experiências americanas, japonesas e francesas, a 

conciliação está presente também em estados europeus como Alemanha, Itália 

e Suécia, além dos países da América do sul, como a Argentina e o Brasil. No 

território nacional, a conciliação tem se tornado cada vez mais imprescindível 

para a resolução de conflitos civis, estando presente no arcabouço legislativo 

nacional desde a Constituição Imperial de 1824, sendo atualmente disciplinada 

pelo Código de Processo Civil, Lei 9.099, dos juizados especiais e finalmente, a 

Resolução n. 125/2010 do CNJ e seu anexo, o Código de Ética de 

Conciliadores e Mediadores. 

CONCLUSÃO  

A partir da linha de raciocínio desenvolvida ao longo do presente 

paper podemos observar a importância da utilização da conciliação como meio 

parajurisdicional de resolução de conflitos.  

Ao observar a história da autocomposição, podemos notar uma certa 

evolução humana no sentido de resolução de suas divergências, passando de 

um método regido pela “lei do mais forte”, onde era utilizada a violência como 

forma de impor vontades (autotuela), à atual jurisdição, onde grande maioria de 
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conflitos são decididos por um juiz imparcial que determina um “vencedor” de 

acordo com a interpretação da lei no caso concreto. 

Porém, fazendo essa retrospectiva histórica nos chocamos com o 

que pode ser considerado como ápice dessa linha, o sistema atual, onde não 

há só uma forma para solucionar os problemas, mas sim uma coexistência 

delas tomando como finalidade uma maior possibilidade de acesso à justiça. 

Percebemos então que o que torna o modelo jurisprudencial de certa 

forma justo é a utilização dos meios como conciliação e a mediação, que 

tornam o processo jurisdicional mais adaptável, informal e tendente a dar 

respostas onde não é imposta pelo estado a divisão entre um lado “certo” e 

outro “errado”, mas uma equalização entre vontades, de modo a visar um 

acordo. 

Após essa constatação, torna-se clara a importância da utilização da 

conciliação no estado brasileiro, assim como a necessidade de normatização 

dessa ação, assim como o valor da observação de meios, que mesmo não 

sendo ideias “originais” brasileiras, podem ser aplicáveis, viáveis, adaptáveis à 

realidade nacional e extremamente úteis para a evolução do nosso judiciário. 
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