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excertos  

“A mediação e a conciliação são duas modalidades de RAL cada vez 
mais usadas para dirimir conflitos”

“Mediação é uma modalidade extrajudicial de resolução de litígios, 
intermediada por um terceiro sem poderes decisórios, cujos limites de atuação 
estão adstritos ao ato de mediação, não podendo se perpetuar em outros atos 
do processo”

“A Lei da Mediação brasileira dispõe sobre: princípios, prática do 
mediador judicial, prática do mediador extrajudicial e sobre a possibilidade 
de se utilizar a mediação em conflitos envolvendo a administração pública”

“A tentativa de conciliação, cujo objetivo é não apenas resolver o conflito 
em causa, mas principalmente promover o bem-estar social, tem dupla 
função: a primeira, de permitir às partes contar a sua história diretamente 
ao juiz e, com isso, fazer com que o julgador tenha uma melhor percepção dos 
fatos; e a segunda, possibilitar a obtenção de uma solução consensual para o 
litígio em causa”

“Os métodos alternativos de resolução de conflitos, cada vez mais 
presentes em nossa sociedade, são reflexos da mudança cultural que vivemos”
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Introdução

ao longo dos últimos anos, percebe-se o crescimento da busca 
por medidas alternativas que ponham cabo aos conflitos que 
permeiam nossa sociedade, nas mais diversas áreas (civil, 

comercial, consumeirista, trabalhista, familiar...). a justiça parece já 
não dar resposta eficiente e adequada aos litígios postos em causa.

em contrapartida, os meios alternativos de solução de litígios 
(mormente a conciliação, a mediação e a arbitragem) têm recebido 
especial atenção e prestígio (a verificar-se, por exemplo, pela publicação 
da lei 29/2013, de portugal, e da lei 13.140/15, do Brasil – ambas 
dispondo sobre a mediação), mostrando-se eficazes e vantajosos para 
as partes que a eles se submetem. tais modalidades alternativas de 
resolução de litígios refletem uma modernização da justiça, servindo 
para melhor atender os cidadãos1.

nesse sentido, os meios alternativos de resolução de litígios 
(ral) vieram a consagrar o princípio do acesso à justiça, conforme 
se depreende do art. 20 da Constituição da república portuguesa e da 
Consideração n. 2 do preâmbulo da Diretiva 2008/52/Ce2, cabendo 
aos estados-membros da união europeia criar mecanismos para 
facilitar o acesso à justiça, em atenção ao referido princípio. no Brasil, 
tal princípio encontra-se consagrado na Constituição da república3, 
em seu art. 5º, inciso XXXV, no art. 3º da lei 13.105/15 (Código de 
processo Civil)4, e na resolução 125/2010 do Conselho nacional de 
Justiça (CnJ), dispondo essa última sobre a conciliação e a mediação 
como meios de acesso à Justiça5. 

a mediação e a conciliação são duas modalidades de ral cada 
vez mais usadas para dirimir conflitos. entretanto, a definição desses 
dois institutos não é tarefa fácil para os operadores do direito, dada a 
divergência doutrinária ao conceituá-los6 – o que acarreta, não raras 
vezes, a má utilização e o emprego equivocado dos termos.

em razão disso, o presente artigo debruça-se sobre a (árdua) tarefa 
de delimitar e diferenciar mediação e conciliação, apresentando suas 
peculiaridades, similitudes e distinções na doutrina e na legislação 
luso-brasileira. além disso, dar-se-á maior enfoque à mediação e à 
conciliação no cenário consumeirista, dada a importância do tema para 
a presente publicação.
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1. Mediação

1.a) conceito de mediação

Há uma grande divergência entre os estudiosos no momento de 
definir o que é mediação7. por isso, para melhor compreensão do tema, 
serão abordadas as diferentes correntes doutrinárias acerca do assunto, 
realizando (quando cabível) um paralelo comparativo entre mediação e 
conciliação, dada a proximidade de ambos os institutos.

Joana paixão Campos8 traz de forma clara e didática as divergentes 
posições doutrinárias acerca da tentativa de diferenciação entre 
mediação e conciliação. segundo a autora, há três principais correntes 
a respeito das diferenças entre esses institutos.

a primeira delas entende que mediação e conciliação se diferenciam 
pelo fato de o terceiro intermediador do conflito, na conciliação, possuir 
maior intervenção do que o mediador. segundo esse entendimento, ao 
conciliador compete fazer propostas de acordo e soluções ao caso9. Já 
o mediador atua como um facilitador da comunicação, restabelecendo 
o diálogo entre as partes, sem possuir, entretanto, poderes para propor 
acordos ou soluções à lide10.

Já o segundo posicionamento entende ser impossível a distinção 
entre conciliação e mediação, posto que não há diferenças substanciais 
entre os dois mecanismos11. De acordo com essa corrente, pode-se 
falar, eventualmente, em um maior ou menor grau de intervenção do 
terceiro, mas não em uma discrepância relativamente à natureza da 
intervenção.

por fim, a terceira corrente doutrinária difere a conciliação da 
mediação por entender que, na primeira, o terceiro é o juiz da causa 
(possuindo, portanto, poderes decisórios do conflito se não for obtido 
acordo conciliatório) e, na mediação, quem realiza a intermediação 
não possui qualquer poder de decisão12, atuando pontualmente e 
estritamente para os atos de mediação13. nessa corrente, não há 
uma diferenciação entre conciliador e mediador em face do nível de 
intervenção14 (havendo a possibilidade tanto do mediador quanto do 
conciliador de propor acordos).

aliás, sobre esse tema, Cátia Marques Cebola15 aduz ser de acordo 
com cada caso concreto que o terceiro (mediador ou conciliador) irá 
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assumir uma postura mais ou menos intervencionista, tendo em vista a 
natureza do conflito e das partes.

ainda no que tange a esse último entendimento, ressalta Joana 
paixão Campos que outro ponto de diferenciação entre a conciliação e 
a mediação é o caráter judicial da primeira e extrajudicial da segunda16.

Cátia Marques Cebola17 bem refere que “razões históricas 
fundamentam que se atribua caráter processual à conciliação judicial 
moderna”, chamando a atenção, entretanto, para o fato de que, segundo 
seu olhar, também considera conciliação o ato de intermediação 
realizado por advogado em seu escritório, antes da propositura da ação 
judicial, existindo neste caso uma conciliação extraprocessual.

a supramencionada autora defende a aplicação do termo mediação 
“quando a resolução do conflito é promovida por quem não tem qualquer 
conexão com a disputa ou sem intervenção direta no processo judicial ou 
arbitral”18.

aliás, ao que parece, a intenção legislativa da Diretiva 2008/52/
Ce, que dispõe sobre alguns aspectos da mediação em matéria civil e 
comercial, é nesse mesmo sentido, ao referir em seu art. 3º, alínea ‘a’, que 
“abrange a mediação conduzida por um juiz que não seja responsável 
por qualquer processo judicial relativo ao litígio em questão” (g.n.). 

Da mesma forma, a lei 29/2013, de 19 de abril19, dispondo sobre 
a mediação em portugal, ao definir “mediador”, em seu art. 2º, alínea 
‘b’, assim conceitua: “b) ‘Mediador de conflitos’ um terceiro, imparcial e 
independente, desprovido de poderes de imposição aos mediados, que 
os auxilia na tentativa de construção de um acordo final sobre o objeto 
do litígio” (g.n.).

no Brasil, a lei da Mediação (13.140/15) assim dispõe em seu art. 
1º, parágrafo único:

art. 1o  esta lei dispõe sobre a mediação como meio de solução 
de controvérsias entre particulares e sobre a autocomposição de 
conflitos no âmbito da administração pública. 
parágrafo único. Considera-se mediação a atividade técnica 
exercida por terceiro imparcial sem poder decisório, que, 
escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar 
ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. (g.n.) 
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portanto, a legislação brasileira vai ao encontro da melhor doutrina 
e da lei portuguesa, ao expressar que o terceiro (mediador) não possui 
poderes decisórios. É interessante referir, ainda, que a lei da Mediação 
brasileira, apesar de diferenciar “mediador extrajudicial” (arts. 9º e 10) 
de “mediador judicial” (arts. 11 a 13), não atribui a esse último poder 
de decisão20.

em que pesem as diferenças conceituais apontadas e respeitando-
se os posicionamentos divergentes, parece-nos, de acordo com o que 
se julga ser a melhor doutrina, que a adoção da terceira corrente de 
diferenciação entre conciliação e mediação é a mais adequada para 
ambos os ordenamentos jurídicos. neste sentido: mediação é uma 
modalidade extrajudicial de resolução de litígios, intermediada por 
um terceiro sem poderes decisórios, cujos limites de atuação estão 
adstritos ao ato de mediação, não podendo se perpetuar em outros atos 
do processo.

1.b) Previsão legal

superada a tarefa de conceituar a mediação, é importante destacar 
o enquadramento legal desse mecanismo.

Como já referido, a Diretiva 2008/52/Ce dispõe sobre alguns 
aspectos da mediação em matéria civil e comercial. tal regulação 
enquadra-se no conceito de “regulamentação-quadro”, servindo de 
base para que os estados sujeitos às normas da união europeia possam 
criar suas próprias leis, realizando sua transposição legal21.

em portugal, a lei 29/201322 surgiu como forma de regulamentação 
da mediação, estabelecendo princípios gerais desse mecanismo, mas 
sem definir parâmetros acerca dos métodos e técnicas aplicados pelos 
mediadores23.

no que tange aos conflitos de consumo (que possuem algumas 
peculiaridades em relação a outras áreas, conforme será demonstrado), 
a Diretiva 2013/11/ue veio para regular a ral no que tange a esses 
conflitos (incluindo a mediação, conforme disposto no Considerando 
n. 19 do preâmbulo24). a lei 144/2015, de portugal, por sua vez, trata 
da transposição da aludida diretiva.

no Brasil, o instituto da mediação está previsto na lei 13.140/15 
(lei da Mediação), na lei 13.105/15 (Código de processo Civil), em 
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seus arts. 3º, 165 a 175, e na resolução 125/2010 do Conselho nacional 
de Justiça (CnJ), que dispõe sobre mediação e conciliação como meio 
de acesso à justiça.

a lei da Mediação brasileira dispõe sobre: princípios, prática 
do mediador judicial, prática do mediador extrajudicial e sobre a 
possibilidade de se utilizar a mediação em conflitos envolvendo a 
administração pública. o Código de processo Civil, por sua vez, regula 
a atividade dos conciliadores e mediadores judiciais (arts. 165 a 175), 
bem como a utilização dos instrumentos de conciliação e mediação 
como forma de acesso à justiça, devendo o estado promover e estimular 
as formas de ral (art. 3º). Já a resolução 125/2010 dispõe sobre a 
política Judiciária nacional de tratamento adequado dos conflitos de 
interesses no âmbito do poder Judiciário.

1.c) Princípios da mediação

a lei 29/2013 de portugal consagra em seu artigo 3º que os 
princípios ali constantes “são aplicáveis a todas as mediações realizadas 
em Portugal, independentemente da natureza do litígio que seja objeto 
de mediação”25. 

a partir do art. 4º até o art. 9º, a aludida norma estabelece quais 
os princípios gerais aplicáveis ao mecanismo em tela, nomeadamente: 
voluntariedade (art. 4º), confidencialidade (art. 5º), igualdade e 
imparcialidade (art. 6º), independência (art. 7º), competência e 
responsabilidade (art. 8º) e, por fim, executoriedade (art. 9º).

o princípio da voluntariedade (art. 4º) consiste em permitir às 
partes assentir ao mecanismo da mediação, podendo elas recusarem-se 
a iniciar ou a prosseguir com o procedimento, sem isso caracterizar-se 
em uma violação ao dever de cooperação (art. 4º, n. 3)26. 

o princípio da confidencialidade (art. 5º) refere-se ao dever 
do mediador de manter sob sigilo todas as informações obtidas no 
procedimento da mediação27.

o dever de igualdade e imparcialidade (art. 6º) reflete a necessidade 
de tratamento equitativo a ambas as partes por parte do mediador. 

o princípio da independência (art. 7º) traduz a ideia de que o 
mediador não deve ser subordinado a fatores externos ou influências 
pessoais28.
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a competência e responsabilidade (art. 8º) deflagram a 
preocupação do legislador de que os mediadores adquiram formação 
para o exercício da sua atividade (competência)29, prevendo, ainda, a 
responsabilização do profissional por violação dos deveres decorrentes 
do seu exercício profissional30. 

por fim, o princípio da executoriedade (art. 9º) possibilita que o 
acordo obtido através do mecanismo da mediação vista a roupagem de 
título executivo extravagante, observados os requisitos legais para tanto 
(art. 9º, n. 1, da referida lei).

no ordenamento jurídico brasileiro, a lei da Mediação prevê os 
princípios: da imparcialidade do mediador (inciso i); da isonomia entre 
as partes (inciso ii); da oralidade (inciso iii); informalidade (inciso iV); 
da autonomia da vontade das partes (inciso V); da busca do consenso 
(inciso Vi); da confidencialidade (inciso Vii); e da boa-fé (inciso 
Viii). o Código de processo Civil acrescenta ao instituto da mediação, 
em seu art. 166, o princípio da independência.

os princípios da imparcialidade do mediador e da isonomia entre 
as partes também estão previstos na legislação portuguesa, nos termos 
supramencionados, correspondendo o princípio da isonomia entre as 
partes ao princípio da igualdade na lei portuguesa. 

os princípios da oralidade e da informalidade referem-se ao 
estímulo para que haja uma desburocratização e “descomplicação” na 
mediação, deixando as partes mais à vontade e estimulando o diálogo 
entre elas, com o intuito de promover a paz e solucionar o conflito.

a autonomia da vontade traduz a liberdade das partes de 
permanecer no processo de mediação, se assim o desejarem31. 

a busca pelo consenso diz respeito ao espírito da nova legislação 
brasileira, estimulando as vias alternativas e consensuais de composição 
de litígios para que as próprias partes cheguem à conclusão da melhor 
solução para o conflito em causa. 

o princípio da confidencialidade, assim como na legislação 
portuguesa, reflete a obrigação de manter-se em sigilo o que foi dito 
nas sessões de mediação.

a legislação brasileira também consagra o princípio da boa-fé, tão 
importante nas relações jurídicas, pois reforça às partes o dever de não 
agir de forma maliciosa e capciosa, com o intuito de obter vantagens e/
ou agir contra a lei.
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por fim, o princípio da independência, previsto no art. 166, do 
Código de processo Civil, possui o mesmo teor do princípio previsto 
no art. 7º da lei 29/2013 portuguesa, qual seja: de que o mediador não 
deve ser subordinado a influências pessoais ou fatores externos32.

É interessante observar o teor do art. 2º, § 1º, da lei de Mediação 
brasileira, que dispõe: “Na hipótese de existir previsão contratual de 
cláusula de mediação, as partes deverão comparecer à primeira reunião 
de mediação.” e no § 2º refere: “Ninguém será obrigado a permanecer 
em procedimento de mediação.”

se, por um lado, a lei quer manter as obrigações constantes nos 
contratos celebrados no âmbito privado, por outro, o legislador não 
quer impor às partes a obrigatoriedade de se permanecer na mediação. 
Com isso, parece haver um estímulo de promoção da paz social e de 
mudança da mentalidade do litígio, tão presente no Brasil. aproximar 
as partes, ainda que apenas na primeira mediação, pode despertar um 
interesse de resolução consensual do conflito.

1.d) Peculiaridades da mediação de conflitos de consumo

em portugal, a mediação pode ser realizada nas mais diversas 
áreas, nomeadamente: ambiental, civil, comercial, comunitária, escolar, 
familiar, hospitalar, laboral, penal e administrativa33. entretanto, os 
conflitos de consumo apresentam algumas características que o diferem 
de outras matérias.

a primeira delas diz respeito à posição de desequilíbrio entre 
o consumidor e o agente econômico. Muitas vezes, as relações 
comerciais se desenvolvem, de um lado, por um fornecedor de bens/
serviços dotado de poder econômico (o que lhe garante informação 
e assistência jurídica) e, de outro, por um consumidor desprovido 
de informações essenciais acerca de seus direitos básicos. esse 
desequilíbrio é um dos fatores primordiais para que a mediação 
de conflitos no âmbito do consumo seja dotada de especificidades, 
culminando na promoção da assistência e informação do consumidor 
por parte dos centros ral34.

para Guillermo orozco35, a posição de desequilíbrio existente entre 
as partes – agente econômico e consumidor – gera um “desequilíbrio 
equitativo” para que se restabeleça a posição de igualdade entre as 
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partes, o que “afecta especialmente a los deberes de independencia e 
imparcialidad del mediador”.

outra característica refere-se à baixa quantia dos litígios. 
Diversas vezes, os litígios de consumo são de baixo montante, oriundos 
de aquisições de bens ou serviços de preço irrisório. Com isso, o 
consumidor vê-se desestimulado a buscar os seus direitos, uma vez que 
o sistema judicial é moroso e burocrático36.

a terceira característica diz respeito às especificidades das 
matérias de direito do consumo. em face das constantes mudanças 
do mercado de consumo, com o surgimento de novas tecnologias 
e novas formas de contratação (entre outras) – culminando em uma 

constante atualização legislativa – faz-se 
necessário que os profissionais que lidam 
com a matéria estejam em permanente 
atualização, dedicando-se exclusivamente 
ao tema.

o efeito réplica é outra característica 
do direito do consumo. Diversas vezes, 
não apenas um consumidor é afetado 
por um problema na compra de produtos 

e serviços. os chamados recall de bens são um exemplo do potencial 
de danos coletivos na aquisição de um produto, e da importância de 
se possibilitar que um centro especializado resolva a mesma questão, 
envolvendo uma multiplicidade de consumidores (o que acaba por 
trazer maior eficiência e celeridade à resolução do litígio posto em 
causa).

a quinta característica é relativa ao caráter transfronteiriço 
da aquisição de bens e produtos. no mundo globalizado em que 
vivemos e com a evolução tecnológica que permeia nossa sociedade 
(especialmente a tecnologia da informação), a compra de bens online 
é uma realidade cada vez mais presente em nossas vidas. Com isso, os 
limites geográficos “expandiram-se”, tornando comum a contratação 
à distância de bens e produtos em diferentes países. não há dúvidas 
de que essas novas formas de contratação vieram como um facilitador 
da vida moderna. Contudo, quando há algum defeito na venda do 
bem/prestação do serviço adquirido em outro país, a quem recorrer? 

O consumidor 
vê-se desestimulado 
a buscar os seus 
direitos, uma vez 
que o sistema 
judicial é moroso e 
burocrático
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na união europeia, a rede european Consumer Centre (eCC-net) 
veio para auxiliar o consumidor na busca de seus direitos, prestando 
informações e servindo de intermediário entre consumidor e 
fornecedor para auxiliá-los na busca de uma resolução amigável (muito 
embora o referido centro não tenha poderes para impor uma decisão, 
ele encaminha o consumidor na busca de seus direitos, caso a tentativa 
de resolver o conflito reste inexitosa)37.

no Brasil, a atual legislação permite a realização da mediação de 
conflitos nas mais diversas áreas, devendo o objeto da mediação versar 
sobre direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que admitam 
transação (art. 3º da lei da Mediação). o § 3º ainda prevê que o 
“consenso das partes envolvendo direitos indisponíveis, mas transigíveis, 
deve ser homologado em juízo, exigida a oitiva do Ministério Público”.

em se tratando de conflitos de consumo, as características desse 
tipo de mediação são as mesmas das encontradas em portugal, acima 
referidas. todavia, não há, ainda, no Brasil uma plataforma online 
específica para tratar de conflitos de consumo transfronteiriços. 

1.d.1) centros rAL de consumo em Portugal

em portugal, a mediação de conflitos de consumo, juntamente 
com outras ferramentas ral (como a conciliação e a arbitragem) pode 
ser realizada nos Centros de arbitragem de Conflitos de Consumo38 
(de competência horizontal, de delimitação territorial) ou nos centros 
especializados de acordo com a matéria do litígio (de competência 
vertical, cuja abrangência é nacional), que pode ser no ramo automóvel 
(Casa) ou de seguros (CiMpa)39.

podemos referir, ainda, o Centro europeu do Consumidor, que 
constitui o ponto de contato no âmbito da eCC-net.

1.d.2) A mediação de conflitos de consumo no Brasil

no Brasil, a mediação de conflitos de consumo pode ser 
realizada extrajudicialmente ou judicialmente, conforme referido. 
extrajudicialmente, existe a plataforma online de resolução alternativa 
de conflitos, chamada Consumidor40, que atua em parceria com os 
procons (programa estadual/Municipal de Defesa dos Consumidores) 
aderentes – sendo esses responsáveis pela promoção da defesa e 
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informação dos consumidores, em todas as relações de consumo, 
possuindo o poder de fiscalização das empresas, conforme dispõe o art. 
9º do Decreto 2.181/97.

a plataforma online consiste, basicamente, em uma aproximação 
entre consumidor e fornecedor de bens/serviços. a adesão das 
empresas é voluntária e apenas as empresas devidamente cadastradas 
e listadas no site podem participar do programa, comprometendo-se 
a receber, analisar e responder as reclamações dos consumidores em 
dez dias. Conforme referido na página do programa, “trata-se de uma 
plataforma tecnológica de informação, interação e compartilhamento 
de dados, monitorada pelos Procons e pela Secretaria Nacional do 
Consumidor do Ministério da Justiça, com o apoio da sociedade”, com 
ênfase na interatividade entre consumidor e fornecedor41.

a resolução 125/2010 do CnJ estabelece em seu art. 8º a criação 
dos Centros Judiciários de solução de Conflitos e Cidadania (Centros 
ou Cejuscs), pertencentes ao poder Judiciário, “responsáveis pela 
realização ou gestão das sessões e audiências de conciliação e mediação 
que estejam a cargo de conciliadores e mediadores, bem como pelo 
atendimento e orientação ao cidadão”42.

a mediação vem sendo cada vez mais utilizada no Brasil. 
exemplo disso é o projeto de lançamento de um sistema integrado 
com o tribunal de Justiça de são paulo para promover a mediação e a 
conciliação. Quando o procon-sp realizar uma tentativa de conciliação 
e essa for inexitosa, o Cejusc realizará a mediação do caso e o acordo 
eventualmente entabulado será diretamente homologado pelo juiz43. 

na cidade de Cruz alta/rs, foi criado o Balcão do Consumidor, com 
o objetivo de orientar, informar e incentivar a resolução alternativa de 
conflitos. Quando um consumidor procura o Balcão do Consumidor, 
primeiramente tenta-se aproximar fornecedor e consumidor através 
das técnicas de mediação e conciliação para dirimir o conflito. Caso 
inexitosa a tentativa, o consumidor é encaminhado para o núcleo de 
prática Jurídica da universidade de Cruz alta44.
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2. conciliação

2.a) conceito de conciliação

no ponto 1.a do presente artigo, traçamos um paralelo comparativo 
entre as diferentes posições doutrinárias acerca da mediação e da 
conciliação, adotando a terceira corrente conceitual para ambos os 
institutos.

a conciliação, de acordo com tal entendimento, é uma modalidade 
de resolução alternativa de conflitos, intermediada por um terceiro 
que, ao contrário da mediação, possui poderes decisórios do conflito 
caso as partes não obtenham acordo conciliatório. Conforme leciona 
Joana paixão Campos, estão definidas no conceito de conciliação 
não apenas as tentativas de acordo realizadas por um juiz ou tribunal 
no âmbito da justiça, mas também aquelas realizadas por qualquer 
terceiro com poderes de decisão (por exemplo, nos casos do árbitro em 
procedimentos ral)45.

Cátia Marques Cebola46 define a conciliação como

a tentativa de resolução do conflito por acordo entre duas ou 
mais partes, desenvolvida no âmbito de um processo judicial 
ou administrativo, através de intervenção do próprio decidendi 
responsável pela decisão final (conciliação judicial). no âmbito 
da arbitragem, a conciliação será levada a cabo pelo(s) árbitro(s) 
nomeado(s) que, uma vez frustrados os intentos de concertação 
entre as partes, decidirão o conflito por sentença arbitral 
(conciliação extrajudicial).

ainda, a tentativa de conciliação, cujo objetivo é não apenas resolver 
o conflito em causa, mas principalmente promover o bem-estar social, 
tem dupla função: a primeira, de permitir às partes contar a sua história 
diretamente ao juiz e, com isso, fazer com que o julgador tenha uma 
melhor percepção dos fatos; e a segunda, possibilitar a obtenção de 
uma solução consensual para o litígio em causa, uma vez que ninguém 
melhor do que as próprias partes para decidir sobre as suas vidas, ao 
invés de transferir para um terceiro o poder de resolver um conflito que 
irá afetar a si47.
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no Brasil, o conceito de conciliação é no mesmo sentido. o Manual 
da Conciliação e Mediação do CNJ define alguns objetivos e características 
da conciliação. i) além do acordo, a conciliação visa à promoção da 
paz social e da harmonia entre as partes; ii) o restabelecimento, dentro 
do possível, da relação anteriormente existente entre as partes; iii) a 
utilização de técnicas persuasivas, sem usar a coerção, para a busca da 
efetiva resolução do conflito; iV) utilização do tempo necessário para 
que as partes percebam a importância da conciliação e dos esforços 
dedicados pelo conciliador para solucionar a controvérsia; V) tornar 
mais humano o processo de resolução de conflitos; Vi) preservar a 
intimidade das partes; Vii) buscar uma solução viável e construtiva 
para ambos os interessados; Viii) permitir que as partes sintam-se 
ouvidas; e iX) utilizar técnicas multidisciplinares que permitam às 
partes encontrar de forma célere soluções satisfatórias48. 

ainda, o Conselho nacional de Justiça define a conciliação como 
sendo “um método utilizado em conflitos mais simples, ou restritos, no 
qual o terceiro facilitador pode adotar uma posição mais ativa, porém 
neutra com relação ao conflito e imparcial. É um processo consensual 
breve, que busca uma efetiva harmonização social e a restauração, dentro 
dos limites possíveis, da relação social das partes”49.

no entendimento de Fabiana neves50,

a conciliação é empregada em conflitos em que as partes 
não possuem vínculo emocional, afetivo. trata-se de litígios 
esporádicos, mais simples. Geralmente é utilizada para solucionar 
conflitos patrimoniais, como colisão de veículo, recálculo de 
dívida, relações de consumo, isto é, em conflitos que não sejam de 
relações contínuas. trata-se de um procedimento mais simples do 
que a mediação, apresentando em média quatro etapas; sendo a 
abertura, os esclarecimentos, a criação de opções e o acordo.

2.b) Previsão legal

a previsão legal da conciliação civil, no ordenamento jurídico 
português, encontra guarida no Código de processo Civil, em seus arts. 
591º, n. 1, 594º, 604º e 879º, bem como nos arts. 931º, 990º, n. 2, e 991º, 
n. 3 (esses três últimos tratando da conciliação em direito de família)51, 
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e na lei dos Julgados de paz, em seu art. 26º, n. 152. relativamente aos 
conflitos de consumo, a conciliação está prevista na lei 144/2015, nos 
arts. 3º, alíneas ‘a’ e ‘i’, art. 4º, n. 1, art. 12º, n. 2, e art. 14º, n. 3.

na legislação brasileira, a conciliação está presente em inúmeros 
dispositivos legais, nomeadamente: no Código de processo Civil, 
cujos principais artigos são 3º, § 3º, 139, V, 165, 303, § 1º (esse último 
versando sobre tutela antecipada); a lei da Mediação, em seu art. 24; 
a lei 9.099/90 (lei dos Juizados especiais); a resolução 125/2010; a 
recomendação 50/2014 (recomenda aos tribunais de justiça, tribunais 
regionais do trabalho e tribunais regionais federais a realização de 
estudos e de ações tendentes a dar continuidade ao Movimento 
permanente pela Conciliação) e a portaria 24/2014 (institui o Comitê 
Gestor nacional da Conciliação) – essas três últimas, advindas do 
Conselho nacional de Justiça53.

a quantidade de dispositivos que versam sobre a conciliação 
e o número de artigos no novo Código de processo Civil brasileiro 
deflagram a proeminência dada a esse instituto como forma de resolução 
alternativa de conflitos. o legislador demonstra a preocupação para uma 
mudança de postura social, não mais voltada ao litígio e a beligerância, 
mas à aproximação das partes em busca da harmonia. 

2.c) Julgamento segundo a equidade

ao falar-se em conciliação (e nos poderes e deveres do juiz), 
verifica-se na legislação luso-brasileira o julgamento segundo o 
princípio da equidade54. para melhor entender o tema, é curial fazer uma 
breve consideração acerca das teorias privatística e jurisdicionalística 
de alexandre Mário pessoa Vaz55. segundo o autor, para explicar a 
crescente importância que se dá aos métodos alternativos de resolução 
de conflitos, duas hipóteses são levantadas.

a primeira delas justifica a maior procura por meios ral em virtude 
de um descontentamento e desconfiança gerados pela morosidade e 
precariedade do Judiciário. Com isso, as partes passam a interessar-se 
em elas mesmas resolverem os seus próprios conflitos, servindo o juiz 
como uma espécie de “fiscal” do ato conciliatório, atentando-se para as 
questões formais, não tendo ingerência no conteúdo do acordo oriundo 
da conciliação. tal teoria é conhecida como privatística, contratualista 
ou dispositiva.
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em contrapartida, a segunda corrente sustenta que a motivação 
do interesse e do investimento nas resoluções alternativas de conflitos 
nasce em razão da confiança da população no Judiciário e da evolução 
social dos cidadãos perante o direito. Com isso, as partes tendem a 
confiar nos servidores da justiça e, por isso, nesse caso o juiz não atua 
como um mero “fiscal” do processo, mantendo a sua função de dicere 
jus, podendo intervir no conteúdo do acordo oriundo da conciliação 
e, quando for o caso, deve decidir segundo a equidade. essa é a teoria 
publicística ou jurisdicionalística56 – e é essa a teoria adotada nos 
sistemas jurídicos português e brasileiro57.

Manuel Carneiro da Frada explica que uma das concepções atuais 
sobre a equidade nos remete a um entendimento axiológico-valorativo, 
devido à abertura e flexibilidade do conceito, que é a tradução da 
sua mobilidade diante da evolução social e da realidade de cada caso 
concreto. refere, ainda, que sua função é harmonizar “a postura 
(sumamente) sábia e a realização dos valores no Direito. Nesse sentido, 
repete-se, não é estranha nem contraponível ao Direito”58.

ainda, tem-se que o julgamento, pelo juiz, de acordo com a 
equidade “traduz-se numa solução de ajustamento da lei, para os casos 
e que a norma aplicável ao caso concreto é justa mas deve ser moldada, 
tendo em conta as particularidades desse mesmo caso”59. a equidade é, 
portanto, um dos balizadores do julgador na hora de proferir a decisão. 

em portugal, além dos dispositivos legais que tratam do tema de 
forma genérica (vide nota de rodapé n. 49), os centros de arbitragem de 
conflitos de consumo (vide tópico 1.d.1) preveem em seus regulamentos 
o julgamento segundo a equidade. o regulamento do tribunal 
arbitral do porto (CiCap) estabelece em seu art. 15º: “O juiz-árbitro 
julga segundo o direito constituído, salvo se as partes, na convenção de 
arbitragem, o autorizarem a fazê-lo segundo a equidade.”

o art. 14º do regulamento do Centro de informação, Mediação 
e arbitragem de Conflitos de Consumo do algarve (CiMaal), o 
art. 16º, n. 3, do regulamento do Centro de arbitragem de Conflitos 
de Consumo de Coimbra (CaCCDC), o art. 13º do regulamento do 
Centro de arbitragem de Conflitos Consumo de lisboa (CaCCl), o 
art. 13º do regulamento do regulamento do Centro de arbitragem 
de Conflitos de Consumo da Madeira (CaCC-raM), o art. 14º, n. 3, 
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do regulamento do Centro de arbitragem de conflitos de Consumo 
do Vale do ave (triaVe) e do Centro de informação, Mediação e 
arbitragem do Consumo de Braga (CiaB) vão no mesmo sentido do 
regulamento do tribunal arbitral do porto.

no Brasil, além dos dispositivos já referidos (vide nota de rodapé 
n. 49), a lei 9.099/90, que dispõe sobre os juizados especiais, traz em 
seu art. 25: “O árbitro conduzirá o processo com os mesmos critérios do 
Juiz, na forma dos arts. 5º e 6º desta Lei, podendo decidir por equidade.”

não restam dúvidas, portanto, acerca da importância do julgamento 
segundo os princípios da equidade quando a conciliação restar inexitosa. 
na conciliação, diferentemente da mediação, o terceiro (conciliador) 
tem poderes decisórios quando a tentativa de autocomposição restar 
frustrada e, portanto, a sua percepção da realidade apresentada 
pelas partes será fundamental no momento de proferir uma decisão, 
ajustando a norma ao caso concreto.

2.d) Princípios da conciliação

os princípios já referidos na mediação também fundamentam a 
conciliação. Deve-se chamar a atenção, entretanto, para alguns deles.

o primeiro, o princípio da aptidão técnica: o conciliador deve ser 
treinado e capacitado para o exercício da conciliação. Já o princípio da 
decisão informada diz respeito ao dever do conciliador de informar as 
partes acerca das consequências de se escolher aquele método de ral. o 
princípio do empoderamento (empowerment), assim como na mediação, 
tem como objetivo transferir às partes o poder de decidir qual a melhor 
solução para resolver os conflitos de suas vidas, envolvendo-as ao invés 
de transferir para um terceiro esse dever. o princípio da validação 
traduz a ideia de que o acordo fruto da conciliação deve ser expressão da 
consciência voluntária de cada uma das partes, satisfazendo ambos.

2.e) A conciliação no Brasil e em Portugal

além da legislação já mencionada, que prevê e consagra a adoção da 
conciliação como forma de resolução de conflitos, o Conselho nacional 
de Justiça possui políticas fortemente voltadas para a promoção da 
conciliação no âmbito da Justiça Federal, Justiça do trabalho e Justiça 
estadual (a resolução 125/2010 veio para implementar tais políticas).
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no site do CnJ, é possível perceber os diferentes tipos de 
campanhas que intentam estimular a conciliação, nomeadamente: 
movimento pela conciliação60, semana nacional da Conciliação61, 
prêmio Conciliar é legal62 e o Banco de Boas práticas em Mediação 
Judicial e Conciliação63, sendo criado um banco de dados de casos-
modelo, com a descrição da metodologia utilizada e do tipo de litígio 
em causa.

os procons, bem como os Centros Judiciários de resolução 
de Conflito e Cidadania – Cejuscs (vide ponto 1.d.2), têm sido um 
grande promotor dos meios alternativos de resolução de conflitos, 
especialmente da conciliação. Conforme se denota das estatísticas 
do próprio CnJ, somente no ano de 2015 o incentivo aos métodos 
ral (nomeadamente, a conciliação) evitou a propositura de mais 
de 270 mil processos em oito estados brasileiros (ficando excluídas 
dessa estatística as audiências que ocorrem nas semanas nacionais de 
Conciliação)64. 

em portugal, os julgados de paz, instituídos pela lei 78/2001, 
de 13 de julho (com alterações introduzidas pela lei 54/2013), são 
responsáveis pela promoção de uma justiça simplificada e célere, menos 
burocrática, nos termos da própria lei. além disso, relativamente 
aos conflitos de consumo, os Centros de arbitragem de Conflitos de 
Consumo (vide ponto 1.d.1) promovem a tentativa de conciliação, 
conjugada com outras técnicas (como a mediação).

o sistema multisstep conflict resolution engloba diferentes 
ferramentas de resolução de conflitos, pois submete as partes a 
sucessivas tentativas de solucionar o conflito de forma amigável, 
evitando-se a decisão de um terceiro que não faz parte da lide65.

É importante referir que a atuação dos Centros de arbitragem 
de Conflitos de Consumo consiste em, inicialmente, tentar resolver 
o conflito entre as partes pela mediação (entrando em contato 
com a empresa/reclamada na tentativa de compor o conflito) e, 
posteriormente, o diretor do Centro de Consumo utiliza-se da 
mediação para tentar solucionar o litígio. Caso inexitosa, o juiz árbitro 
faz outra tentativa de conciliação antes de iniciar a arbitragem. 
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3. conclusão

os métodos alternativos de resolução de conflitos, cada vez mais 
presentes em nossa sociedade, são reflexos da mudança cultural que 
vivemos. se em um passado não muito distante (especialmente no 
cenário brasileiro) optava-se pela via judicial (mais morosa e burocrática) 
para solucionar conflitos de diferentes ordens, muitos relacionados ao 
consumo, atualmente verifica-se uma evolução social, cujo resultado é a 
escolha de formas de resolução de litígios que têm por objetivo devolver 
às partes as rédeas de suas vidas, para que elas escolham da forma mais 
adequada como resolver os problemas comuns da vida cotidiana.

a legislação, por sua vez, acompanhou essa mudança, passando 
a implementar e estimular os métodos ral, com campanhas de 
informação e incentivo para que as pessoas pudessem ver resguardados 
os seus direitos, mas sem que isso refletisse em uma verdadeira batalha 
judicial, que poderia se arrastar por anos.
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Notas
*  renata Marques da Frota. Graduada em Direito pelo Centro universitário 

ritter dos reis (Brasil), Mestranda em Direito pela universidade de Coimbra 
(portugal).

1. sobre a importância da mediação e dos meios alternativos de resolução de 
conflitos, parDo (2011, p. 173), aduz que “se configura como um medio de 
acceso de los ciudadanos a la Justicia, al menos em el ámbito de la jurisdicción. 
se trata, pues, de un matiz importante, ya que se reconoce a la mediación el 
papel de instrumento para la modernización y mejora de la administración de 
la Justicia”.

2. Diretiva 2008/52/Ce, dispondo sobre alguns aspectos da mediação em 
matéria cível e comercial. Disponível em: http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/
lexuriserv.do?uri=oJ:l:2008:136:0003:0008:pt:pDF

3. tramita no senado Federal proposta de emenda à Constituição (peC) 
n. 108/2015, para acrescentar ao art. 5º da Constituição o inciso lXXiX, 
estabelecendo o emprego de meios extrajudiciais de solução de conflitos como 
um direito fundamental. a referida peC demonstra a crescente importância dos 
meios ral, para que sejam incluídos sob o manto da proteção constitucional 
brasileira. Disponível em: http://www25.senado.leg.br/web/atividade/
materias/-/materia/122592

4. o novo Código de processo Civil brasileiro assim dispõe em seu art. 3o: “não se 
excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. § 1o É permitida 
a arbitragem, na forma da lei. § 2o o estado promoverá, sempre que possível, 
a solução consensual dos conflitos. § 3o  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.” Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm

5. resolução 125/2010, “ConsiDeranDo que o direito de Disponível à Justiça, 
previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal além da vertente formal 
perante os órgãos judiciários, implica Disponível à ordem jurídica justa” e 
“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”. 
Disponível em: http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2579

6. a aplicação dos institutos da mediação e da conciliação trazem à tona a questão 
relativa à sua distinção (e consequente definição). refere a autora que “vários 
autores usam indistintamente os termos de mediação e conciliação, considerando 
não ser possível a sua diferenciação”. entretanto, conforme refere no aludido 
texto (p. 34), a distinção de ambos os mecanismos deve ser feita, uma vez que tal 
diferenciação refletirá na intenção legislativa ao utilizar-se um ou outro termo, 
culminando na “consolidação prática de cada método” (CeBola, 2012, p. 33).
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7. sobre o desafio de definir a mediação, CeBola (2011, p. 136) aduz que, “en 
verdad, definir la mediación significa imponer límites conceptuales a un 
mecanismo cuyas virtualidades se basan en la libertad de actuación del mediador, 
en la informalidad de sus trámites y en su capacidad de aplicación a varios 
ámbitos temáticos. esto es, que se caracteriza por su flexibilidad y amplitud”.

8. CaMpos, 2009.
9. no mesmo sentido, Joana paixão Campos cita a obra de susana Figueiredo Bandeira 

“a mediação como meio privilegiado de resolução de litígios”, 2002. em oposição 
a esse entendimento, Cátia Marques Cebola aduz que alguns autores “defendem 
papéis diametralmente opostos para o mediador e conciliador”, ou seja, para 
alguns doutrinadores, o mediador possui papel mais intervencionista, podendo 
propor acordos às partes, e o conciliador, antagonicamente, age como um terceiro 
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