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PREFÁCIO 

Tenho a honra de escrever esse I 
autoria de Susana Bruno, intitulada Cone 
e ferramentas para a satisfação do jurisdicioni 

O trabalho me chegou às mãos p( 
Batista, um dos maiores penalistas do Bras 
desde logo, a qualidade do material. 

A conciliação é estudada na obra, (( 
ver, sob uma perspectiva interdisciplinar. 
forma de enxergar em toda a sua extensã( 

A utilização de conhecimentos p 
aliados aos elementos da administração e (( 
alcançar um nível muito mais elevado dE 
judicialização ou processualização da con 

Além da conciliação, é vista a c 
teorizada num Projeto de Lei esquecido na 
aphcada frequentemente em juizados espe 
e su cessões e atl' em disputas empresariais, 
ainda, um nível de satisfação desejável, C( 

E hoje, mais do que nunca, o pro 
desafio de coadunar essas duas ferrament 
- com o Projeto do novo Cpc. Se por urr 
erros do passado (criar uma audiência de c 
insistem alguns, a nosso ver, equivocadai 
fase pré-processual obrigatória, que, proVê 
inconstitucional pelo STF, a exemplo do ql 
de Conciliação Prévia na Justiça do Trab 
local apropriado para elas em nosso orde 

Na verdade, num primeiro mome 
parte da doutrina e a própria população 
confundem em alguns ordenamentos jurí 
recebem conceitos imprecisos. 

Temos para nós, com todo respeito a 
que conciliação e mediação são modalida( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


