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RESUMO 

 
Devido a constante evolução da sociedade e o número crescente de litígios que necessitam da tutela 
do Estado, vem ocorrendo no poder judiciário uma sobrecarga exacerbada de demandas, 
acarretando em processos morosos e sem eficácia social. Diante disso, o ordenamento jurídico busca 
métodos eficazes de soluções de conflitos de interesses onde as próprias partes envolvidas no litígio 
encontrem em comum acordo uma solução satisfatória para os seus problemas. Com essa finalidade, 
o novo código de processo civil, Lei n° 13.105 de 16-03-2015 trouxe a audiência inaugural de 
conciliação e mediação, objeto do presente trabalho. A pesquisa se justifica por se tratar de uma 
inovação trazida pelo referido diploma legal, cujos efeitos, certamente, serão de grande interesse 
social. 
 
Palavras-Chave: Audiência inaugural. Conciliação. Eficácia. Mediação.  
 

 

  



Abstract. 
 

 
Due to the constant evolution of society and the increasing number of litigations that require a 

guardianship of the State, has been happening in the power of Judiciary a excessive demand 

overload, because of that, the Judiciary suffer delays and without social efficiency. In view of this, the 

Judiciary system research‘s effectives methods to resolve the conflicts of interest solutions, founding a 

satisfactory solutions to attend both parts involved in the process. For this purpose, the new Civil 

Processual Code, Law n°13.105 March 16
th
, 2015 brought to the initial audience of conciliation and 

mediation, object of the present study. The research justifies itself because the matter is a innovation 

brought in the diplomatic legal context, whose effects will certainly be a great social interest. 

Keywords: Initial audience. Conciliation.Efficiency Mediation 
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1. INTRODUÇÃO. 

 

Nas fases primitivas da civilização dos povos, quando, da necessidade de 

convívio, motivada por diversas razões, surgiram as sociedades, com a formação de 

grupos sociais cada vez maiores e relações cada vez mais complexas, inexistia um 

Estado capaz de fazer frente aos ímpetos individualistas dos homens, impondo o 

direito acima da vontade dos particulares. 

Quem pretendesse alguma coisa e fosse impedido de obtê-la haveria de, por 

sua própria força e na medida dela, conseguir a satisfação da sua pretensão. 

Assim,quando, pouco a pouco, os indivíduos foram se conscientizando dos 

males desse sistema, começaram a buscar, para os conflitos de interesses que iam 

surgindo, soluções imparciais através de pessoas de sua confiança mútua. 

Compreende-se, nesse contexto, que o direito teve origem com a civilização e 

foi sendo construído no compasso da sociedade, sob a forma de costumes que 

foram se tornando obrigatórios, o que ocorreu em razão da necessidade de um 

mínimo de ordem e direção, através de regras de conduta capazes de regular a 

convivência humana. 

Ou ainda, por outras palavras, surgiu com a finalidade de regular as relações 

humanas, a fim de impedir a desordem e garantir paz e prosperidade no seio social, 

com vistas para a promoção do bem comum e da justiça. 

Na medida em que o Estado foi se afirmando e se impondo aos particulares, 

iniciou, também, ainda que gradativamente, a sua tendência a absorver o poder de 

ditar as soluções para os conflitos. 

E o processo, embora não se possa falar em Direito Processual propriamente 

dito, teve sua origem nesses tempos remotos, no passo das transformações sociais. 

É fundamental que o Direito Processual, como qualquer outro ramo do Direito, 

acompanhe a constante evolução da Sociedade, evoluindo e se modernizando com 

os mecanismos e instrumentos de que dispõe e em conformidade com os clamores 

sociais e políticos. 

Assim é que o Novo Código de Processo Civil – Lei n. 13.105 de 16-03-15, 

que entrou em vigor em 17-03-2016, trouxe uma série de inovações no que diz com 

a utilização de meios alternativos de solução de conflitos, a exemplo da indicação de 
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uma audiência de conciliação ou de mediação logo na fase inicial do procedimento 

comum, antes mesmo do oferecimento de defesa por parte do réu.  

Sendo assim, necessário se faz o seguinte questionamento: uma audiência 

inaugural, realizada antes do início do processo e (imposta as partes, um vez que só 

não se realizara se ambas as partes desistirem expressamente), conduzida por 

pessoa distinta do julgador, terá o condão de aumentar o número de acordos 

celebrados no âmbito judicial? 

Eis, em linhas gerais, a proposta do presente trabalho, que se desenvolve nas 

páginas seguintes. 
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2. HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DO PROCESSO CIVIL 

 

Da necessidade de convívio, motivada por inúmeras razões, surgiram às 

sociedades, com a formação de grupos sociais cada vez maiores e relações cada 

vez mais complexas. 

 

2.1 Notas Introdutórias Acerca da Formação e Evolução da Sociedade 

 

Edward O. Wilson (2013, p. 28) analisa a questão da conquista social da 

Terra e a coloca nos seguintes termos: 

 

Para jogar o jogo à maneira humana, as populações em evolução tiveram 
de adquirir um grau crescente de inteligência. Tiveram de sentir empatia 
pelos outros, avaliar as emoções, tanto de amigos como de inimigos, julgar 
as intenções de todos eles e planejar uma estratégia para as interações 
sociais. Consequentemente, o cérebro humano tornou-se ao mesmo tempo 
altamente inteligente e intensamente social. Teve de desenvolver cenários 
mentais de relacionamentos pessoais rapidamente, de curtos e longos 
prazos. [...] Assim nasceu à condição humana, egoísta em certos 
momentos, abnegada em outros, os dois impulsos muitas vezes em conflito. 

 

Complementa a sua exposição: 

 

O passo seguinte no caminho para a eussocialidade foi o controle do fogo. 
[...] O passo seguinte, decisivo para a origem da eussocialidade, se 
aceitarmos os indícios de outros animais, foram as reuniões de pequenos 
grupos em locais de acampamento. Os grupos se compunham de famílias 
estendidas e incluíam, também, se nos orientarmos pelas sociedades de 
caçadores-coletores atuais, mulheres de fora obtidas por permuta para 
casamentos exogâmicos. [...] A eussocialidade, a condição de várias 
gerações organizadas em grupos por meio de uma divisão altruísta de 
trabalho, foi uma das grandes inovações da história da vida (WILSON, 
2013, p. 43-165). 

 

E mais adiante anota que a primeira pré-adaptação humana foi à vida com os 

pés calcados sobre a terra e que o progresso em tecnologia ultrapassa as pedras 

lascadas e flechas de madeira e requer a utilização do fogo; a segunda pré-

adaptação, por sua vez, foi um corpo de tamanho grande, alcançado em toda a 

história da Terra por uma ínfima porcentagem de espécies de animais terrestres. 

Destaca que as pré-adaptações foram sucedidas pelas―mãos tenazes com dedos 

espatulados macios‖, cujo desenvolvimento está atrelado à necessidade de segurar 
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e manipular objetos separados, traço que distingue os primatas de todos os demais 

mamíferos habitantes da terra firme. 

E, ainda, que o que ocorreu em seguida foi uma mudança na alimentação, 

com a inclusão de uma quantidade substancial de carne, tanto de carcaças 

encontradas, quanto de animais vivos, caçados e mortos em seguida, ou de ambos, 

isso porque a carne fornece uma quantidade maior de energia por cada grama que 

se consome do que vegetais (WILSON, 2013, p. 62-63). 

 

As vantagens da cooperação na busca de carne levaram à formação de 
grupos altamente organizados. As primeiras sociedades consistiam em 
famílias estendidas, mas também em adotados e aliados. Expandiram-se 
até uma população que pudesse ser sustentada pelo ambiente local. Uma 
população expandida constituiu uma vantagem nos conflitos que 
inevitavelmente surgiam em diferentes grupos. [...] Na evolução posterior, a 
mastigação e a fisiologia da digestão avançaram até a especialização em 
carne e vegetais cozidos. Cozinhar tornou-se um traço humano universal. 
Com a partilha de refeições cozidas, adveio uma forma universal de 
conexão social. O fogo carregado de um lugar ao outro era um recurso, 
como a carne, as frutas e as armas. Galhos de árvores e feixes de ramos 
podem arder por horas. Junto com a carne, o fogo e o ato de cozinhar, os 
locais de acampamento durando mais que uns poucos dias e, portanto, 
persistentes o suficiente para serem defendidos como um refúgio marcou o 
seguinte e vital passo evolutivo. [...] Junto com os locais de acampamento 
ao pé do fogo veio à divisão de trabalho (WILSON, 2013, p. 63-64). 

 
Justamente no que diz com este ponto, oportuna se faz a seguinte lição: 
 

O homem é um ente social e gregário. Não se concebe, salvo situações 
excepcionais, que possa viver isoladamente. Entre as necessidades 
humanas mais profundas está a do convívio social, a de estabelecer 
relações com outros homens, com as mais diversas finalidades e os mais 
variados graus de intensidade. [...] Mas a manutenção da sociedade não 
prescinde do estabelecimento de regras que pautem o convívio dos homens 
(GONÇALVES, 2009, p.1). 

 
E mais uma vez merece acolhida a lição de Edward O. Wilson (2013, p. 77): 
 

As pessoas precisam de uma tribo. Ela proporciona um nome, além de um 
sentido próprio e social em um mundo caótico. Torna o ambiente menos 
desorientador e perigoso. O mundo social de cada ser humano moderno 
não é uma tribo única, e sim um sistema de tribos entrelaçadas, em meio às 
quais costuma ser difícil encontrar uma só bússola (WILSON, 2013, p. 77). 

 

Na linha dos desenvolvimentos precedentes, se verifica ser necessária a 

criação de um conjunto de regras norteadoras da conduta humana, capazes de 

garantir a convivência e promover a paz social. 
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2.2. Breves Considerações Sobre Sociedade e Direito 

 

Nas fases primitivas da civilização dos povos, em que não existia um Estado 

forte,capaz de superar os impulsos individualistas dos homens,de modo que o direito 

fosse imposto acima da vontade dos particulares, inexistia tanto um órgão estatal, 

soberano e com autoridade, capaz de garantir o cumprimento do direito, como 

também não existiam sequer as leis.Desta forma, a pretensão de alguma coisa que 

fosse impedida de se obter resultaria no emprego da própria força por aquele que a 

pretendesse,tratando de conseguir, por si mesmo, a sua satisfação (CINTRA; 

GRINOVER; DINAMARCO, 2000, p. 21-22). 

 

(...) quando, pouco a pouco, os indivíduos foram se apercebendo dos males 
desse sistema, eles começaram a preferir, ao invés da solução parcial dos 
seus conflitos (parcial = por ato das próprias partes), uma solução amigável 
e imparcial através de árbitros, pessoas de sua confiança mútua em que as 
partes se louvam para que resolvam os conflitos. [...] Mais tarde e à medida 
que o Estado foi se afirmando e conseguiu impor-se aos particulares 
mediante a invasão de sua antes indiscriminada esfera de liberdade, 
nasceu, também, gradativamente, a sua tendência a absorver o poder de 
ditar as soluções para os conflitos (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 
2000, p. 21-22). 

 

Ademais disso, de modo a possibilitar que as partes se sujeitassem às 

decisões de terceiro, a autoridade pública passa a criar, abstratamente, regras com 

fulcro em servir de critério objetivo e vinculativo para referidas decisões, afastando 

assim os julgamentos arbitrários e subjetivos. Surge desta forma, a figurado 

legislador, sendo a Lei das XII Tábuas, do ano 450 a.C, um marco histórico 

fundamental desse momento (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 2000, p. 23). 

Partindo da premissa de que a manutenção da vida em sociedade requer a 

normatização do comportamento humano, surge o direito como um conjunto de 

normas genéricas e abstratas. 

 

A tarefa da ordem jurídica é exatamente a de harmonizar as relações 
sociais intersubjetivas, a fim de ensejar a máxima realização dos valores 
humanos com o mínimo de sacrifício e desgaste (CINTRA; GRINOVER; 
DINAMARCO, 2000, p. 19). 

 

Supracitados autores ensinam que pelo aspecto sociológico, nos tempos 

modernos, o direito assume uma das formas mais importantes e eficazes do controle 

social, entendido como sendo o conjunto de instrumentos de que a sociedade dispõe 
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na sua tendência à imposição dos modelos culturais, dos ideais coletivos e dos 

valores que persegue, para que sejam superadas as antinomias, as tensões e os 

conflitos que lhe são próprios (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 2000, p. 19). 

Não são suficientes, entretanto, as normas. Necessita-se, fundamentalmente, 

que sejam corretamente aplicadas. Para alcançar este objetivo, com vistas para a 

efetividade jurídica e a eficácia social, o Estado utiliza o Direito Processual como um 

instrumento de efetivação do direito material, capaz de solucionar os conflitos de 

interesses que se estabelecem entre as partes envolvidas em um litígio. 

 

2.3 Noções Preliminares da Historicidade do Direito Processual 

 

O Processo, embora não se possa falar em Direito Processual propriamente 

dito, teve sua origem nos tempos remotos, no compasso das transformações sociais. 

A sociedade está em constante evolução e a legislação processual busca 

acompanhar esse progresso de modo a satisfazer a pretensão do jurisdicionado, 

com razoabilidade de tempo e forma em conformidade com os ditames legais. 

É fundamental que o Direito Processual, como qualquer outro ramo do Direito, 

acompanhe a Sociedade, modernizando-se e evoluindo em conformidade com os 

clamores sociais e políticos, e com os instrumentos de que dispõe para sua 

efetivação. 

O processo moderno é derivado do direito romano e germânico. Nesse 

sentido, Marcus Vinicius Rios Gonçalves (2009, p. 3-23) assim afirmou: 

 

Nas sociedades modernas, o Estado assumiu para si, em caráter de 
exclusividade, o poder-dever de solucionar os conflitos. Desde então, 
compete-lhe a elaboração das regras gerais de conduta e a sua aplicação 
aos casos concretos. Ele é suficientemente forte para impor a qualquer 
membro da coletividade o cumprimento da norma jurídica concreta. [...] O 
direito processual, como ciência autônoma, dotada de princípios e regras 
próprias, é relativamente recente, não tendo completado ainda cento e 
cinquenta anos. Isso não significa que o processo, como meio de solução 
de conflitos, seja um fenômeno dos tempos atuais. 

 

O mesmo autor complementa: 

 

Em Roma, o processo como método de solução de conflitos teve 
excepcional florescimento. Era a partir dele e da atividade estatal que se 
formava o direito substancial. Havia confusão entre ação e lei e verdadeira 
identificação entre direito material e o processo. O direito e a ação eram 
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uma só coisa, e o estudo de um confundia-se com o do outro 
(GONÇALVES, 2009, p. 23). 

 

E mais adiante arremata escrevendo que com a queda do império romano e 

as invasões bárbaras, o direito dos romanos, que era muito desenvolvido, sentiu o 

impacto de uma cultura muito inferior, com métodos completamente diferentes, que 

não se harmonizavam com o sistema romano. Embora os invasores tenham 

procurado impor a sua forma de solução de conflitos aos vencidos, durante muito 

tempo houve convivência entre os dois sistemas (GONÇALVES, 2009, p. 23).  

 

No sistema romano, por exemplo, as provas destinavam-se a formar a 
convicção do juiz, que exercia a função estatal de dirimir um conflito de 
interesses. No direito germânico, o papel do juiz era mais reduzido, pois a 
sua decisão não era dada com base na própria convicção, mas no resultado 
mecânico da soma dos valores das provas. Cada um tinha o seu valor, e 
aqueles que as apresentassem mais valiosas venceria a demanda, 
independentemente da convicção do juiz (prova legal e ordálias) 
(GONÇALVES, 2009, p. 23). 

 

O processo medieval, desta forma, foi marcado por uma interação entre o 

antigo direito romano e o direito dos bárbaros, mesmo não tendo havido, ainda, 

nenhuma elaboração cientifica a respeito do processo, como entidade autônoma, de 

forma a distinguir a relação processual do direito material. Foi somente a partir de 

1868, 

 

com a publicação, por Oskar von Bulow, da obra Teoria dos pressupostos 
processuais e das exceções dilatórias, que se concebeu a existência de 
uma relação processual, que constitui um conjunto de ônus, poderes e 
sujeições entre as partes do processo, distinta da relação material 
subjacente, e que pode existir ainda que se conclua pela inexistência do 
direito material. Foi a partir daí que o processo civil adquiriu autonomia, 
como ciência independente, passando a ter institutos e princípios próprios 
(GONÇALVES, 2009, p. 24). 

 

Foi a partir desse momento que a ciência processual obteve um notável 

desenvolvimento, especialmente a partir dos estudos de grandes juristas alemães, a 

exemplo deDegenkolb, Goldschmidt, Rosemberg, e italianos, como Chiovenda, 

Carnelutti, Calamandrei, Liebman e Cappelletti. 

Arrematando a sua exposição, Marcus Vinicius Rios Gonçalves (2009, p. 24) 

escreve a respeito dos problemas relacionados ao acesso à justiça e à lentidão dos 

processos, assim como à distribuição dos ônus decorrentes da demora na solução 

dos conflitos e à socialização da justiça, que provém da tomada de consciência de 
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que muitos conflitos de interesses são deixados de ser levados a juízo, contexto em 

que se insere o objeto da presente pesquisa, abordado mais adiante. 

Trata-se, o processo, de um método de exercício da jurisdição, caracterizado 

pela tutela de situações jurídicas deduzidas concretamente em um processo. 

Situações estas, substanciais – ativas e passivas – e que correspondem, de forma 

simplificada, ao mérito do processo, porque não existe processo vazio,  

 

todo processo traz a afirmação de ao menos uma situação jurídica 
carecedora de tutela jurisdicional. Essa situação jurídica afirmada pode ser 
chamada de direito material processualizado ou simplesmente direito 
material. Se em todo processo há uma situação jurídica substancial 
afirmada (―direito material‖, na linguagem mais frequente), a relação entre 
eles é bastante íntima, como se supõe. A separação que se faz entre 
―direito‖ e ―processo‖, importante do ponto de vista didático e científico, não 
pode implicar um processo neutro em relação ao direito material que 
corresponde ao seu objeto (DIDIER JR., 2016, p. 39-40). 

 

Modificações expressivas são enfrentadas, atualmente, pelo Processo Civil, 

com o surgimento de tendências novas e diversificados instrumentos, com a 

finalidade de enfrentar as necessidades das sociedades contemporâneas. Ou ainda, 

por outras palavras: 

 

As atuais tendências não suprimem o processo tradicional, mas com ele se 
harmonizam. Há, nos dias de hoje, notável preocupação com certos 
aspectos do processo, para os quais as regras tradicionais não dão solução. 
São notórios, por exemplo, os problemas relacionados ao acesso à justiça e 
à lentidão dos processos, bem como à distribuição dos ônus decorrentes da 
demora na solução dos conflitos. Há ainda preocupação quanto à 
socialização da justiça, que provém da tomada de consciência de que 
muitos dos conflitos de interesses deixavam de ser levados a juízo, seja em 
virtude do custo que isso demandava, seja porque o interesse não tinha um 
lesado direto, pois o dano pulverizava-se entre toda a sociedade (interesses 
difusos e coletivos) (GONÇALVES, 2009, p. 24). 

 

O que se tem pretendido, é que a justiça seja universalizada através do 

acesso ao alcance de todos, como também de modificações na distribuição dos 

ônus da demora no processo ou permitindo a tutela de interesses, os quais, ―por 

fragmentados entre os membros da coletividade, não eram adequadamente 

protegidos‖ (GONÇALVES, 2009, p. 25). 

Feitas essas considerações, procurar-se-á, na sequência, abordar, ainda que 

de forma simplificada, os principais pontos do caminho evolutivo do Processo Civil 

brasileiro. 
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2.4 Evolução do Direito Processual Civil Brasileiro 

 

Na medida em que a sociedade evolui, surgem novas situações que merecem 

a proteção jurídica do Estado. Para que o direito alcance essas novas possibilidades 

necessário se faz que o ordenamento jurídico seja dinâmico, criando instrumentos 

que acompanhem essa evolução. 

Com base na lição de Enrico TullioLiebman, Igor Raatz e Gustavo da Silva 

Santana (2012, p. 5, online) assentam as seguintes considerações: 

 

[...] o exacerbado número de leis e de outras normas escritas e 
consuetudinárias, de autoridade e de âmbito de aplicação diversos, era 
causa de grande confusão na prática jurídica portuguesa durante o 
medievo, de modo que, mais de uma vez, as Cortes solicitaram ao rei que 
as leis do reino fossem reformadas e reunidasem um único corpo legal. 
Dessa forma, o rei dom João I, acolhendo tal desejo, ordenou a compilação 
de um código, que veio a ser promulgado em 1456, no reinado de dom 
Afonso V, do qual recebeu o nome de “Ordenações Afonsinas”. Tais 
ordenações sofreram um processo de revisão, que teve inicio, em 1505, 
pelo rei Manuel I, estimulado pelo surgimento da imprensa e pelo desejo de 
publicar com aquele meio um código melhorado. Sem profundas 
modificações, são publicadas e promulgadas, em 1514, as ―Ordenações 
Manuelinas‖. 

 
Ademais disso enfatizam, ainda com apoio em Liebman, que 
 

As mudanças decorrentes da colonização e as, consequentes, novas e 
urgentes necessidades impulsionaram a revisão e a atualização das 
Ordenações, que redundou nas ―Ordenações Filipinas‖, promulgadas em 
1603. Sem adentrar em discussões a respeito de serem as Ordenações 
típicos códigos no sentido moderno, o certo que não constituíam um simples 
apanhado de leis, mas, sim, ―a formulação em um único corpo legal de todo 
o direito vigente como iusproprium no território metropolitano e colonial da 
monarquia portuguesa‖ (LIEBMAN, 1962, apudRAATZ; SANTANA, 2012, p. 
5, online). 

 

Embora tenha conquistado a independência política, o Brasil não deixou de 

utilizar a legislação portuguesa, o que se deduz pelo decreto de 20 de outubro de 

1823, que, em tudo o que não contrariasse a soberania nacional e o regime 

brasileiro, garantia a sua aplicação. O Brasil herdava, desta forma, de Portugal, as 

normas processuais contidas nas Ordenações Filipinas e em algumas leis 

extravagantes posteriores. 

 

As Ordenações Filipinas, promulgadas por Felipe I em 1603, foram 
grandes codificações portuguesas, precedidas pelas Ordenações 
Manuelinas (1521) e pelas Afonsinas (1456), cujas fontes principais 
foram o direito romano e o direito canônico, além das leis gerais 
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elaboradas desde o reinado de Afonso II, de concordatas celebradas 
entre reis de Portugal e autoridades eclesiásticas, das Sete Partidas 
de Castela, de antigos costumes nacionais e dos foros locais 
(CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 2000, p. 105). 

 

Supracitados autores ensinam que as Ordenações Filipinas, disciplinaram o 

processo civil, dominado pelo princípio dispositivo e movimentado apenas em face 

do impulso das partes, cujo procedimento, escrito, desenrolava-se através de fases 

rigidamente distintas. E ao abordar o Código de Processo Criminal brasileiro de 

1832, anotam o seguinte: 

 

Se o próprio Código foi obra de inegáveis méritos, melhor ainda foi a 
sintética e exemplar ‗disposição provisória acerca da administração da 
justiça civil‘ que a ele se anexou como título único. Com apenas vinte e sete 
artigos, a disposição provisória simplificou o procedimento, suprimiu 
formalidades excessivas e inúteis, excluiu recursos desnecessários – enfim 
criou condições excelentes para a consecução das finalidades do processo 
civil, estabelecendo as bases para um futuro Código de Processo Civil, que, 
infelizmente, não veio a ser elaborado. (...) Através da lei n. 261, de 3 de 
dezembro de 1841, alterou-se o Código de Processo Criminal, com o 
objetivo de aumentar os poderes da polícia, em detrimento do que foi 
considerado excessivamente liberal no diploma de 1832, aproveitando-se a 
oportunidade para modificar a disposição provisória, num verdadeiro 
retrocesso político e legislativo. Nesse primeiro período da nossa 
Independência as disciplinas do processo penal e do processo civil 
caminharam quase pari passu (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 2000, 
p. 105-107). 

 

Sancionado o Código Comercial de 1850, o Governo Imperial editou o 

primeiro código processual elaborado no Brasil, conhecido como Regulamento 737, 

de 25 de novembro de 1850, que se destinava, de acordo com o artigo 27 do título 

único que completava o Código do Comércio, a ‗determinar a ordem do juízo no 

processo comercial‘ (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 2000, p. 107). 

 

O Regulamento 737 dividiu os processualistas. Foi considerado ‗um 
atestado da falta de cultura jurídica, no campo do direito processual, da 
época em que foi elaborado‘; e foi elogiado como ‗o mais alto e mais notável 
monumento legislativo do Brasil, porventura o mais notável código de 
processo até hoje publicado na América‘. Na realidade, examinado 
serenamente em sua própria perspectiva histórica, o Regulamento 737 é 
notável do ponto-de-vista da técnica processual, especialmente no que toca 
à economia e simplicidade do procedimento (CINTRA; GRINOVER; 
DINAMARCO, 2000, p. 107). 

 

Com o advento da República (1889), o Regulamento 737 – que disciplinava o 

processo comercial – vem a ser estendido ao processo civil. Mas, 
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somente ao início do novo século se põe em discussão o problema da 
reestruturação completa do processo civil, ao se adotar uma codificação em 
consonância com a evolução e a técnica processual européia do século 
XIX. Em coerência com a estrutura federal assumida pela República, a 
Constituição de 1891 consentia a cada Estado a faculdade de legislar em 
matéria processual. No início do século XX, assiste-se, assim, ao 
florescimento de códigos emanados por diversos Estados da Federação e 
inspirados, prioritariamente, pelo Regulamento 737 (PICARDI; NUNES, 
2011, p. 96, online). 

 

Em virtude da prolongada campanha, restabelecia-se, através da lei n. 2.033, 

de 20 de setembro de 1871, a mesma orientação liberal do antigo Código de 

Processo Criminal do Império. Nesse meio tempo, 

 

as causas civis continuaram a ser reguladas pelas Ordenações e suas 
alterações. Sendo inúmeras as leis modificativas das Ordenações, o 
Governo, dando cumprimento à referida lei n. 2.033, de 20 de setembro de 
1871, encarregou o Cons. Antonio Joaquim Ribas de reuni-las em um 
conjunto que contivesse toda a legislação relativa ao processo civil. A 
Consolidação das Leis do Processo Civil, elaborada por Ribas, passou a ter 
força de lei, em virtude da resolução imperial de 28 de setembro de 1876. O 
trabalho do Conselheiro Ribas, na verdade, não se limitou a compilar as 
disposições processuais então vigentes. Foi além, reescrevendo-as muitas 
vezes tal como as interpretava; e, como fonte de várias disposições de sua 
Consolidação, invocava a autoridade não só de textos romanos, como de 
autores de nomeada, em lugar de regras gerais constantes das Ordenações 
ou de leis extravagantes (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 2000, p. 
107-108). 

 

Embora tenha havido mudanças significativas, manteve-se a estrutura do 

processo presente nas ordenações, mas com regras formuladas com grande 

clareza, em breves e precisas disposições, conforme a técnica legislativa moderna 

(LIEBMAN, 1962 apud RAATZ; SANTANA, 2012, p. 6, online). 

 

Outro fator que contribuiu para o desenvolvimento do direito processual foi a 
publicação do Código Civil de 1916, que, em seu bojo, trazia diversas 
regras de natureza processual, como, por exemplo, aquelas que 
determinavam o tipo de ação cabível. A instituição de regras processuais no 
Código Civil decorria da necessidade de resguardar determinados institutos 
e obter uniformização dos meios de realização do correspondente direito 
frente à diversidade de normas processuais estaduais (COSTA, 1970, apud 
RAATZ; SANTANA, 2012, p. 6, online). 

 

Outro ponto que também merece destaque nesse segmento é a ênfase ao 

processo de criação do Código Civil, o que relegou a segundo plano o Código de 

Processo Civil, conforme se vê no seguinte fragmento: 
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Dentro desse panorama, a ênfase na criação de um Código Civil – o que fez 
com que ficasse em segundo plano a criação da um Código de Processo 
Civil nacional – decorrida de fatores advindos da proclamação da 
independência, uma vez que, desde então, a elaboração do Código Civil era 
considerada por juristas e políticos como um passo fundamental para a 
realização da modernização liberal brasileira, pois, sem a organização do 
direito civil, seria ‗impossível organizar e controlar todas as situações e 
conflitos jurídicos passíveis de ocorrer entre os cidadãos da economia 
moderna que o Brasil do século XIX pretendia ser‘ (GRINBERG, 2001, apud 
RAAZT; SANTANA, 2012, p. 6, online). 

 

E um pouco mais adiante: 

 

Pode-se dizer, nesse sentido, que, embora a criação do Código Civil tenha 
influenciado a evolução do direito processual, a demora na sua elaboração 
acabou dando margem à ausência de reflexões acerca da codificação 
processual brasileira. Ora, na medida em que o Código Civil estabeleceria 
os direitos tutelados pelo Estado, e o Código de Processo Civil deveria 
contemplar os instrumentos capazes de oferecer proteção jurídica a tais 
direitos, a criação do Código Civil seria quase que uma condição necessária 
para que se pudesse elaborar o Código de Processo Civil. E, a esse 
respeito, era imprescindível estabelecer a parcela da população a ser 
compreendida pela legislação civil, ou seja, saber quem eram os cidadãos 
brasileiros naquela quadra da história,problema que redundou na lentidão 
do processo de codificação civil, que teve de enfrentar situações peculiares 
advindas da permanência do regime escravo até fins do século XX, da 
necessária adaptação da legislação ao trabalho livre, das características 
específicas da escravidão brasileira naquele período, da condição jurídica 
das mulheres e da resistência da Igreja (GRINBERG, 2001, apud RAAZT; 
SANTANA, 2012, p. 7, online). 

 

Não foram somente os fatores tipicamente brasileiros que alicerçaram a 

relação da Codificação Civil com o Código de Processo Civil de 1939. Muitos dos 

institutos presentes nas Ordenações Filipinas, posteriormente transplantados para o 

Regulamento 737 e para os Códigos estaduais, permaneceram na primeira 

codificação do processo civil brasileiro. Fato esse relacionado à evolução interna nas 

Ordenações portuguesas, que ocorreu de forma ininterrupta desde o século XV, sem 

distanciamento profundo da configuração adquirida naquele momento, mantendo o 

direito brasileiro conectado às suas origens, de tal forma que permaneceram intactos 

alguns institutos do direito comum europeu (RAATZ; SANTANA, 2012, p. 7, online). 

 

A situação estava, então, destinada a mudar radicalmente com a edição do 
Código de Processo civil de 1939. Por um lado, superando cada forma de 
fracionamento processual, em aplicação do chamado princípio da unidade 
processual, o Brasil é dotado de um processo civil uniforme. Por outro lado, 
tentou-se adaptar às tradições locais as tendências mais modernas do 
direito processual civil europeu. São levadas em consideração, com grande 
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destaque, as tendências da Civil prozessordnung austríaca de 1895, o 
Projeto Chiovenda de 1919 e o Código de processo civil português de 1926. 
Inspirador da codificação brasileira foi o Prof. Francisco Campos (1939), 
Ministro da Justiça, que, já na Exposição de Motivos, vem evidenciar a 
preponderância do elemento político sobre aquele técnico-jurídico, 
sublinhando que o Código se inspirava a uma concepção de processo de 
um Estado Forte (Estado Novo). Estávamos na época de Getúlio Vargas e 
da sua ideologia não liberal e autoritária (PICARDI; NUNES, 2011, p. 96, 
online, grifo dos autores). 

 

Houve nos anos sessenta e setenta, a necessidade de corrigir os defeitos 

existentes no código de 1939, que se evidenciaram, principalmente, na experiência 

prática. Também, era necessário atualizar o referido código tendo em vista um maior 

aprofundamento da matéria, adquirido graças ao trabalho da ―brilhante plêiade de 

estudiosos‖ da escola processual de São Paulo. (DINAMARCO, 1988, apud 

PICARDI; NUNES, 2011, p. 99, online). 

O novo código estava sendo elaborado, tendo em vista as novas técnicas 

processuais desenvolvidas, principalmente, pelos estudiosos da escola processual 

de São Paulo. E com base nessas técnicas, nascia o Código de processo civil de 

1973, cuja base se encontra na Exposição de motivos, assinada por Alfredo Buzaid, 

à época Ministro da Justiça. ―Um Código de Processo – ele escreve – é uma 

instituição eminentemente técnica. E a técnica não é apanágio de um povo, senão 

conquista de valor universal‖ (BUZAID, 1943, apud PICARDI; NUNES, 2011, p. 99, 

online). 

 

Em suma, o Código de 1973 foi aprovado pela melhor doutrina da época 
assegurando sua excelência técnica e tentativa de neutralidade ideológica, 
mas, ao mesmo tempo, não chegou a ofuscar o caráter eminentemente 
ideológico de não poucos institutos. Porém, aos poucos sua técnica se 
mostrou pouco eficiente para lidar com os problemas pragmáticos, em face 
de diversos déficits operacionais e administrativos do Poder Judiciário 
brasileiro, sem olvidar o aumento da complexidade normativa que se 
produziu ao longo de poucas décadas (PICARDI; NUNES, 2011, p. 100, 
online). 

 

Assim é que Alfredo Buzaid e José Frederico Marques, professores da 

Faculdade de Direito de São Paulo, foram encarregados, pelo Governo Federal, de 

elaborar, respectivamente, os anteprojetos dos novos Códigos. Nascia, dessa forma, 

o Código de Processo Civil de 1973, que passou por inúmeras reformas, logo após a 

sua promulgação,as quais atingiram a própria essência do CPC/1973, alterando os 

seus dispositivos e a sua estrutura e exercendo significativa influência sobre a sua 

interpretação. 
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3. DEVIDO PROCESSO LEGAL E OUTROS PRINCÍPIOS 

CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO 

 

Bastante frequente nos textos jurídicos contemporâneos e na jurisprudência 

pátria é a referência aos princípios processuais e o reconhecimento da sua eficácia 

normativa direta. 

Inicialmente, convém salientar a importância dos princípios no ordenamento 

jurídico. Nesse sentido, oportuno se faz o comentário de Ana Paula de Barcellos 

(2013, p. 97-98) 

 

Na trajetória que os conduziu ao centro do sistema, os princípios tiveram de 
conquistar o status da norma jurídica, superando a crença de que teriam 
uma dimensão puramente axiológica, ética, sem eficácia jurídica ou 
aplicabilidade direta e imediata. Deixando para trás a ideia de que seriam 
elementos exteriores ao Direito, passaram a ser identificados como 
mandamentos nucleares do sistema, disposições fundamentais que 
serviam, ao mesmo tempo, como fonte de unidade do ordenamento e 
critério para a adequada interpretação das normas jurídicas. 

 

Um ponto que merece destaque, conforme anota Fredie Didier Júnior (2013, 

p. 34), com apoio na lição de Humberto Ávila, é que os princípios são uma espécie 

normativa que aponta um objetivo que se pretende atingir. Uma vez que o escopo 

dessa espécie normativa seja um determinado ‗estado de coisas‘, e se esse escopo 

somente pode ser atingido com comportamentos específicos, esses passam a 

constituir necessidades práticas, para alcançar os efeitos desejados. Assim é que 

mais uma vez merece acolhida a lição de Ana Paula de Barcellos (2013, p. 98), 

quando anota que: 

 

A transposição completa dos princípios para o mundo do Direito se deu, 
verdadeiramente, a partir da ampliação da noção corrente de norma 
jurídica, que passou a constituir um gênero dentro do qual se distinguem as 
regras e os princípios: enquanto as primeiras contém um relato mais 
objetivo, dirigindo-se, em primeiro plano, para a fixação de uma conduta a 
ser observada, os últimos têm maior teor de abstração, estabelecendo, 
imediatamente, um estado de coisas a ser atingido. 

 

O acolhimento dessas informações aclara a lição de Celso Antônio Bandeira 

de Melo (2004, p. 451), ao apontar princípio como sendo, 

 

por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, 
disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-
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lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e 
inteligência, exatamente por lógica e a racionalidade do sistema normativo, 
no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. É o conhecimento 
dos princípios que preside a intelecção das diferentes partes componentes 
do todo unitário que há por nome sistema jurídico positivo. Violar um 
princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. É a mais grave 
forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do 
princípio atingido porque representa insurgência contra todo o sistema, 
subversão de seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu 
arcabouço e corrosão de sua estrutura-mestra. 

 

Lenio Luiz Streck (2013, p. 75,) analisa a questão sob a ótica da interpretação 

constitucional e a coloca nos seguintes termos: 

 

Há um mundo prático que se atravessa no processo de compreensão do 
direito. Esse fenômeno é protagonizado pelos princípios constitucionais, que 
têm uma força fática – que resgata os sentidos que construímos na nossa 
interação cotidiana – e, com isso, diminui, na hora da aplicação, as múltiplas 
possibilidades de sentidos semânticos do texto. Não devemos esquecer que 
o texto não pode ser entendido em sua ―textitude‖, devendo ser 
compreendido na applicatio, que é uma ‗operação subsidiária‘, mas a 
condição de possibilidade para que, do texto construamos a norma. 

 

Diante de todo o exposto nesse tópico, fica evidente que a violação de um 

princípio equivale à inobservância do sistema jurídico na sua integralidade. 

 

3.1 Devido Processo Legal 

 

Embora decorra do próprio sistema constitucional de proteção dos direitos e 

garantias fundamentais, já implícito nas ordens constitucionais anteriores, o devido 

processo legal foi positivado expressamente na Constituição Federal de 1988. 

 

A locução ‗devido processo legal‘ corresponde à tradução para o português 
da expressão inglesa ‗due processo of law’. Law, porém, significa Direito, e 
não lei (‗statutelaw’). A observação é importante: o processo há de estar em 
conformidade com o Direito como um todo, e não apenas em consonância 
com a lei ‗Legal‘, então, é adjetivo que remete a ‗Direito‘, e não a Lei 
(DIDIER JR., 2013, p. 45). 

 

Gilmar Ferreira Mendes (2013, p. 429) leciona que a incorporação de um 

dispositivo com o exclusivo propósito de positivar a garantia fundamental ora em 

comento poder estar vinculada ao interesse constituinte de rompimento com a 

ordem política do período anterior (1964-1985), notadamente marcado pelos abusos 
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do Estado ditatorial contra a liberdade dos indivíduos, não observando o processo 

definido em lei. 

Processo é método de exercício de poder normativo. As normas jurídicas 
são produzidas após um processo (conjunto de atos organizados para a 
produção de um ato final). As leis, após o processo legislativo; as normas 
administrativas, após um processo administrativo; as normas 
individualizadas jurisdicionais, enfim, após um processo jurisdicional. 
Nenhuma norma jurídica pode ser produzida sem a observância do devido 
processo legal. Pode-se, então, falar em devido processo legal legislativo, 
devido processo legal administrativo e devido processo legal jurisdicional. O 
devido processo legal é uma garantia contra o exercício abusivo do poder, 
qualquer poder (DIDIER JR., 2013, p. 45-46). 

 

A Magna carta, de 1215, dispunha, em seu art. 39, que 

 

nenhum homem livre será detido ou sujeito a prisão, ou privado dos seus 
bens, ou colocado fora da lei ou exilado, ou de qualquer modo molestado, e 
nós não procederemos ou mandaremos proceder contra ele, se não 
mediante um julgamento regular pelos seus pares e de harmonia com a lei 
do país. 

 

A ideia de devido processo, em sua origem histórica, encontra-se vinculada à 

proteção da liberdade, e, consequentemente, à ideia de legalidade. E qualquer 

restrição à liberdade, entendida, nesse contexto, como esfera pessoal de liberdade 

que compreende a propriedade, requer, obrigatoriamente, processo e julgamento 

conforme ditames previamente estabelecidos em lei. 

 

Essa noção original de devido processo foi desenvolvida nas diversas 
ordens constitucionais e acabou sendo incorporada ao conjunto de axiomas 
fundamentais do constitucionalismo contemporâneo. Muitas são as 
Constituições que não o trazem expresso em seus textos (por exemplo, a 
Lei Fundamental de Bonn, de 1949, não dispõe expressamente sobre o 
devido processo legal), tendo em vista ser um princípio consolidado na 
tradição constitucional e fundamento de toda a ordem jurídica de um Estado 
Democrático de Direito. O devido processo, assim, pode ser deduzido do 
conjunto de princípios de uma ordem constitucional fundada na legalidade e 
na proteção das liberdades (CANOTILHO et al, 2013, p. 429). 

 

Nesta linha argumentativa e com apoio na lição de Joaquim José Gomes 

Canotilho, Fredie Didier Jr. (2013, p.47) coloca a questão nos seguintes termos: 

Há, inegavelmente, um acúmulo histórico a respeito da compreensão do 
devido processo legal que não pode ser ignorado. Ao longo dos séculos, 
inúmeras foram concretizações do devido processo legal que se 
incorporaram ao rol das garantias mínimas que estruturam o devido 
processo. Não é lícito, por exemplo, considerar desnecessário o 
contraditório ou a duração razoável do processo, direitos fundamentais 
inerentes aos [sic] devido processo legal. Nem será lícito retirar agora os 
direitos fundamentais já conquistados; vale, aqui, o princípio de 
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hermenêutica constitucional que proíbe o retrocesso em tema de direitos 
fundamentais. 

 

O inciso LIV do artigo 5º, ao enunciar que ―ninguém será privado da liberdade 

ou de seus bens sem o devido processo legal‖ (BRASIL, 1988), irradia a ideia geral 

de que no Estado Democrático de Direito, entre o indivíduo e a coação estatal que 

incide sobre os seus bens e a sua liberdade, deve, necessariamente, haver a 

interposição de um processo, devidamente conduzido por um juiz.  

Não se pode deixar de considerar a intrínseca relação entre devido processo 

e dignidade humana que existe no Estado Democrático de Direito. Como 

amplamente reconhecido, o princípio da dignidade da pessoa humana impede que o 

homem seja convertido em objeto dos processos estatais. 

Feitas estas considerações, procurar-se-á, na sequência, destacar os 

aspectos fundamentais dos subprincípios do Contraditório e da Ampla defesa, 

fundamentais para que se compreenda a nova audiência de conciliação e mediação 

do NCPC – objeto do presente trabalho – consoante restará demonstrado no 

próximo capítulo. 

 

3.2 Princípios Constitucionais Processuais Expressos 

 

A ciência processual moderna fixou os preceitos fundamentais que dão forma 

e caracterizam os sistemas processuais. Desses princípios básicos, alguns são 

comuns a todos os sistemas, ao passo que outros vigem apenas em determinados 

ordenamentos. Desta forma, cada sistema processual é calcado em determinados 

mandamentos nucleares que se estendem a todos os ordenamentos e em outros 

que são próprios e dotados de especificidade (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 

2009, p. 50). 

 

3.2.1 Princípio do Contraditório e da Ampla defesa 

 

O processo é um procedimento que tem no contraditório a sua base.Previsto 

na Constituição Federal de 1988, no inciso LV do art. 5º, ao enunciar que ―aos 

litigantes em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 

assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela 

inerentes‖ (BRASIL, 1988). 
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O princípio do contraditório também indica a atuação de uma garantia 
fundamental de justiça: absolutamente inseparável da distribuição da justiça 
organizada,o princípio da audiência bilateral encontra expressão no 
brocardo romano audiaturer altera pars. Ele é tão intimamente ligado ao 
exercício do poder, sempre influente sobre a esfera jurídica das pessoas, 
que a doutrina moderna o considera inerente mesmo à própria noção de 
processo (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 2009, p. 55). 

 

Oportuno, nesse sentido, o posicionamento de Fredie Didier Jr. (2013, p. 56-

57), que, embasado na lição de Luiz Guilherme Marinoni, diz o seguinte: 

 

O princípio do contraditório é reflexo do princípio democrático na 
estruturação do processo. Democracia é participação, e a participação no 
processo opera-se pela efetivação da garantia do contraditório. O princípio 
do contraditório deve ser visto como exigência para o exercício democrático 
de um poder. 

 

O princípio do contraditório firma-se sobre a garantia de participação e a 

possibilidade de influenciar a decisão. A garantia de participação é a dimensão 

formal do princípio do contraditório. 

 

Trata-se da garantia de ser ouvido, de participar do processo, de ser 
comunicado, poder falar no processo. Esse é o conteúdo mínimo do 
princípio do contraditório e concretiza a visão tradicional a respeito do tema. 
De acordo com esse pensamento, o órgão jurisdicional efetiva a garantia do 
contraditório (DIDIER JR., 2013, p. 57, grifo do autor). 

 

Convém destacar, ainda que de forma sucinta, o seguinte ponto:  

 

Há uma diferença entre o contraditório no processo civil e no penal. Neste, 
como está em jogo a liberdade das pessoas, ele deve ser real e efetivo. 
Mesmo que o réu não queira defender-se, é preciso que o faça. Se se 
recusar, o juiz nomeará em seu favor um defensor dativo. [...] No processo 
civil o contraditório tem menor amplitude. Basta que seja dada ciência às 
partes do que ocorre no processo, com a oportunidade de reação. Se a 
parte não desejar defender-se ou manifestar-se, sofrerá as consequências 
de sua inércia, não cabendo ao juiz forçá-la (GONÇALVES, 2009, p. 30). 

 

Há, porém, ainda, a dimensão substancial do princípio do contraditório, 

porque não basta permitir à outra parte uma simples participação no processo para 

que se efetive o princípio ora em comento, porque ela deve, sim, ser ouvida, mas de 

modo a influenciar a decisão do magistrado. 

 



25 

 

Se não for conferida a possibilidade de a parte influenciar a decisão do 
órgão jurisdicional – e isso é o poder de influência, de interferir com 
argumentos, ideias, alegando fatos, a garantia do contraditório estará ferida. 
É fundamental perceber isso: o contraditório não se efetiva apenas com a 
ouvida da parte; exige-se a participação com a possibilidade, conferida à 
parte, de influenciar o conteúdo da decisão. [...] A dimensão substancial do 
contraditório é o fundamento para que se considere como fundamental o 
direito a ser acompanhado por um advogado. O acompanhamento técnico é 
importantíssimo, ao menos como regra, para a efetivação do direito ao 
contraditório. Compõe, por isso mesmo, o conteúdo mínimo do princípio do 
devido processo legal (DIDIER JR., 2013, p. 57-59, grifo do autor). 

 

Para Daniel Amorim Assumpção Neves (2016, p. 1), são três os elementos 

nucleares do princípio do contraditório, quais sejam a informação, a reação e o 

poder de influência. Deve, o magistrado, informar as partes dos atos que estão 

sendo praticados no processo, enquanto há tempo para que possam reagir, ou seja, 

a informação ―é um dever judicial e a reação é um ônus processual das partes‖. 

Tece, desta forma, supracitado autor, severa crítica ao caput do art. 9.º do 

Novo Código de Processo Civil, que enunciar que o magistrado não poderá proferir 

decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Veja-se: 

 

Na realidade, não há qualquer ofensa em decidir-se sem a outra parte tenha 
sido ouvida, já que a manifestação dela é um ônus processual. A única 
compreensão possível do dispositivo legal é de que a decisão não será 
proferida antes de intimada a parte contrária e concedida a ela uma 
oportunidade de manifestação. Afinal, a circunstância de poder ser ouvida, 
que não se confunde com efetivamente ser ouvida, já é o suficiente para se 
respeitar o princípio do contraditório (NEVES, 2016, p. 1). 

 

O princípio do contraditório, no seu conceito tradicional, está intrinsecamente 

ligado a uma ―concepção formal do processo‖, em que a posição assumida pelo juiz 

seria marcadamente passiva (OLIVEIRA, 2013, p. 433).Na visão atual, 

diferentemente,  

 

(...) o direito fundamental do contraditório situa-se para além da simples 
informação e possibilidade de reação, conceituando-se de forma mais 
ampla na outorga de poderes para que as partes participem no 
desenvolvimento e no resultado do processo, da forma mais paritária 
possível, influenciando de modo ativo e efetivo a formação dos 
pronunciamentos jurisdicionais. Esse último elemento não se circunscreve 
ao ato que resolve a controvérsia, mas compreende todas as decisões do 
órgão judicial, digam respeito ao mérito da controvérsia, às chamadas 
condições da ação, aos pressupostos processuais ou à prova. [...] De tal 
sorte, o conteúdo mínimo do princípio do contraditório não se esgota na 
ciência bilateral dos atos do processo e na possibilidade de contraditá-los 
(conceito tradicional), mas se estende a todo o material de interesse jurídico 
para a decisão, tanto jurídico (debate com as partes de todo material 
jurídico relevante para a decisão) quanto fático (requerimento de provas, 
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indicação dos meios de prova, participação na produção da prova, 
manifestação sobre a prova produzida) (OLIVEIRA, 2013, p. 433). 

 

Daniel Amorim Assumpção Neves (2016, p. 1) reforça o entendimento de que 

 

(...) no tocante ao poder de influência, apesar de não ser expresso o Novo 
Código de Processo Civil no sentido de estar contido no conceito de 
contraditório, o art. 7.º pode conduzir a essa interpretação ao exigir que o 
juiz zele pelo efetivo contraditório, que somente será realmente efetivo se, 
além da informação e da possibilidade de reação, essa for concretamente 
apta a influenciar a formação do convencimento do juiz. 

 

O contraditório e a ampla defesa estão previstos no mesmo dispositivo 

constitucional, supracitado. A doutrina tradicional distinguia ambas as garantias, 

ainda que reconhecesse que havia entre elas uma estreita ligação. Atualmente, 

considerando-se o desenvolvimento da dimensão substancial do princípio do 

contraditório, diz-se que eles estão fundidos, formando ―uma amálgama de um 

direito fundamental‖, correspondendo, a ampla defesa, ao aspecto substancial do 

princípio do contraditório (DIDIER JR., 2013, p. 61). 

Com apoio na lição de Delosmar Mendonça Jr., Fredie Didier Jr., (2013, p. 

61), anota que o contraditório e a ampla defesa 

 

são figuras conexas, sendo que a ampla defesa qualifica o contraditório. 
Não há contraditório sem defesa. Igualmente é lícito dizer que não há 
defesa sem contraditório. (...) O contraditório é o instrumento de atuação do 
direito de defesa, ou seja, esta se realiza através do contraditório.  

 

A tendência doutrinária é a de enxergar o princípio da ampla defesa, com 

todos os meios e recursos que a ela são inerentes (CF, art. 5.º, LV) com vistas não 

muito largar. Seria assegurada, de tal modo, por intermédio dela, aos interessados, 

a possibilidade de que sejam efetuadas, ao longo de todo o processo, as suas 

alegações e provas e contraditadas as alegações e provas contrárias, com a certeza 

da sua importância para o pronunciamento judicial (PÈREZ apud OLIVEIRA, 2013, 

p. 436). 

(...) a valorização das alegações das partes no pronunciamento judicial, é 
que distinguiria a ampla defesa do princípio do contraditório. Todavia, o 
acerto, como antes ressaltado, não é exato porque as considerações das 
alegações das partes também se encontra presente no contraditório. Na 
verdade, a garantia da ampla defesa aí não se esgota, devendo 
desenvolver todos os elementos necessários para atuação das partes ao 
longo do processo em sua inteireza (daí a menção em texto constitucional 
aos recursos a ela inerentes). Por sua elasticidade, o conceito haverá de ser 
moldado no exame do caso concreto (OLIVEIRA, 2013, p. 436). 
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De qualquer modo é possível adiantar que a ampla defesa envolve a 

possibilidade de apresentar razões, 

 

seja quanto ao direito seja em relação aos fatos; a realização adequada da 
prova; a concessão de prazos razoáveis para a defesa e o pronunciamento 
das partes; conhecimento pleno de todos os elementos necessários para a 
preparação da defesa; intimação válida para os atos relevantes do 
processo; a possibilidade de carrear ao processo os elementos para o 
esclarecimento dos fatos; o direito de omitir-se ou calar-se; o direito de 
acesso aos autos do processo etc (OLIVEIRA, 2013, p. 436). 

 

Trata-se, a ampla defesa, de um direito fundamental assegurado a ambas as 

partes que figuram no processo, e que se traduz no conjunto de meios capazes de 

garantir que o exercício do contraditório seja adequado. 
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4 AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU DE MEDIAÇÃO 

 

O Novo Código de Processo Civil – Lei n.º 13.105, de 16-03-2015– traz 

modificações a respeito dos meios alternativos de solução dos conflitos, dentre as 

quais aquelas que dizem respeito à audiência de conciliação ou de mediação, objeto 

da presente pesquisa. 

Convém destacar que no artigo 3.º (sem dispositivo correspondente no CPC 

de 1973), que enuncia o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o NCPC dispõe 

que 

 

§ 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 (NEGRÃO et al, 2016, p. 108). 

 

Estabelece em toda a Seção V, do Capítulo III, do Título IV, um conjunto de 

artigos (artigos 165 a 175) que regulam o papel dos mediadores e conciliadores 

judiciais como auxiliares da Justiça, sendo considerado título extrajudicial o 

instrumento de transação firmado por conciliador ou mediador credenciado, 

conforme se observa no artigo 784, IV, corroborando o papel fundamental que 

desempenham. 

Além das muitas passagens em que restam consagradas e/ou incentivadas 

as formas consensuais de solução dos conflitos, o CPC/2015 destinou à conciliação 

e à mediação uma seção inteira de um capítulo, em verdadeira tomada de atitude 

concreta no sentido de aperfeiçoar essas formas de solução de conflitos (NEVES, 

2016, p.32). 

 

Nas audiências de conciliação, conduzidas por um conciliador sem vínculo 

anterior com as partes envolvidas (não pelo magistrado), haverá intervenção ativa 

daquele, com a proposta de medidas possíveis para a resolução do conflito. 

 

O conciliador deve atuar preferencialmente nos casos em que não houver 
vínculo anterior entre as partes. Significa que a conciliação é mais 
adequada para conflitos de interesses que não envolvam relação 
continuada entre as partes envolvidas, que passaram a manter um vínculo 
justamente em razão da lide instaurada, como ocorre numa colisão de 
veículos. Ou ainda para aquelas partes que têm um vínculo anterior pontual, 
tendo a lide surgido justamente desse vínculo, como ocorre num contrato 
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celebrado para a compra de um produto ou para a prestação de um serviço 
(NEVES, 2016, p. 35-36). 

 

Nas audiências de mediação, conduzidas por um mediador, que tenha vínculo 

anterior com as partes, diferentemente, este não deverá intervir ou propor solução 

para o conflito, sendo o seu papel coadjuvante, apenas direcionará as partes. 

Fernanda Tartuce (s/d, p.1-2, online) leciona que 

 

Mediação é o mecanismo de abordagem consensual de controvérsias em 
que uma pessoa isenta e capacitada atua tecnicamente com vistas a 
facilitar a comunicação entre os envolvidos para que eles possam encontrar 
formas produtivas de lidar com as disputas. [...] Se o leitor buscar o 
vocábulo encontrará, ao longo do Novo Código, 22 (vinte e duas) 
ocorrências sobre mediação; tal presença revela uma considerável 
mudança, já que nos Códigos anteriores nenhuma menção era feita. 

 

E Daniel Amorim Assumpção Neves (2016, p. 36), ao anotar que mediador 

deve atuar preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as 

partes, destaca que 

são casos em que as partes já mantinham alguma espécie de vínculo 
continuado antes do surgimento da lide, o que caracteriza uma relação 
continuada e não apenas instantânea entre elas, como ocorre no direito de 
família, de vizinhança e societário. [...] A técnica é interessante porque não 
só valoriza a capacidade de as partes chegarem à solução do conflito, como 
também passa a elas essa percepção de capacidade, o que contribui 
significativamente com a obtenção da pacificação social. Por outro lado, e 
essa é a grande vantagem da mediação, e por isso ela é indicada para 
casos em que já exista vínculo anterior entre as partes: a solução do conflito 
permite a continuidade da relação entre as partes visando sua convivência 
futura (NEVES, 2016, p. 36). 

 

Ambas as audiências são obrigatórias, em regra, em todas as ações cíveis e 

devem ocorrer antes que seja apresentada a contestação pelo réu. 

 

Na conciliação o conciliador deve sugerir às partes soluções para o litígio, 
sendo expressa a vedação à utilização de qualquer tipo de constrangimento 
ou intimidação para que as partes se conciliem, o que se justifica porque, 
sendo a conciliação forma consensual de resolução de conflitos, não se 
pode admitir um vício de vontade gerado por pressão indevida ou 
constrangimento impostos à parte pelo conciliador. Na realidade, é regra 
que apensa consagra legislativamente algo até mesmo intuitivo, aferível de 
bom senso. Na mediação o mediador auxiliará aos interessados a 
compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles 
possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar, por si próprios, 
soluções consensuais. Como se pode notar, o mediador não propõe 
soluções, apenas intermedeia o diálogo entre as partes induzindo-as a 
encontrar a solução do conflito por elas mesmas (NEVES, 2016, p. 36). 
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Explicando, com maestria, a relevância dada pelo novo CPC às formas de 

solução consensual dos conflitos, Daniel Amorim Assumpção Neves (2016, p. 32) 

escreve: 

Ainda que por razões óbvias tal seção se limite a regulamentar a mediação 
ou a conciliação quando já instaurado o processo, quando o ideal seria que 
elas justamente evitassem sua existência, o CPC/2015 é inovador e sai da 
abstração do ‗conciliar é legal‘ para a criação de uma estrutura e de um 
procedimento que realmente possam incrementar a conciliação e a 
mediação como forma de solução do conflito e por consequência a extinção 
do processo por sentença homologatória de autocomposição. 

 

No que diz com esse ponto, supracitado autor posiciona-se favorável à 

iniciativa do legislador e acentua que uma vez que existam referidas formas 

consensuais de solução de conflitos, é imprescindível que exista uma estrutura 

devidamente organizada e um procedimento adequadamente definido para que a 

sua realização seja viabilizada da forma mais ampla possível (NEVES, 2016, p. 32). 

Destaca, entretanto, o seguinte: 

 

Admito a relevância indiscutível dessas formas de solução de conflitos em 
determinadas espécies de crises jurídicas, em especial no direito de família 
e de vizinhança. Admito também que a pacificação social. Admito também 
que a pacificação social (solução da lide sociológica) pode ser mais 
facilmente obtida por uma solução do conflito derivada da vontade das 
partes do que pela imposição de uma decisão judicial (ou arbitral). Admito 
até que quanto mais conflitos forem resolvidos fora da jurisdição, haverá 
menos processos e por consequência o Poder Judiciário poderá funcionar 
de maneira mais célere e adequada às aspirações do acesso à ordem 
jurídica justa. O que me causa extremo desconforto é notar que a 
valorização da conciliação (a mediação é ainda embrionária entre nós) nos 
leva a ver com naturalidade o famoso ditado de que vale mais um acordo 
ruim do que um processo bom. Ao se concretizar tal estado de coisas, 
estaremos definitivamente renunciando ao respeito do direito material e 
decretando a falência do Poder Judiciário (NEVES, 2016, p. 32). 

 

E mais uma vez merece acolhida o magistério de Daniel Amorim Assumpção 

Neves (2016, p. 33), de onde se extrai o seguinte fragmento: 

 

Por outro lado, em especial em determinadas áreas do direito material, 
como o direito consumerista, a distância econômica entre o litigante 
contumaz (fornecedor) e o litigante eventual (consumidor) gera transações – 
ou conciliações a depender do sentido emprestado ao termo – 
absolutamente injustas e que passam longe da tão propalada pacificação 
social. Se parece interessante por variadas razões para o fornecedor, para 
o consumidor a transação é muitas vezes um ato de necessidade, e não de 
vontade, de forma que esperar que ele fique satisfeito pela solução do 
conflito é de uma ingenuidade e, pior, de uma ausência de análise empírica 
preocupantes. 
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O papel assumido pelo interventor é o de auxiliar na comunicação, 

empenhando-se em neutralizar as emoções, de modo que opções possam ser 

formadas e acordos negociados. Sendo um agente externo ao contexto 

conflituoso, funciona, referido sujeito, como um ―catalisador de disputas‖, que 

conduz as partes às soluções dos seus conflitos de interesses, sem gerar 

interferência na substância destas (PINHO, 2007, p. 2, online). 

No Código de Processo Civil de 1973, diferentemente, em seu rito ordinário, 

havia a previsão de uma audiência preliminar, presidida pelo magistrado, que 

seria a primeira oportunidade formal direcionada para a tentativa de que houvesse 

uma composição entre as partes 

 

4.1 Substituição da Audiência Preliminar pela Audiência de Conciliação ou de 

Mediação no Novo Código de Processo Civil 

 

Exclui, o NCPC, a audiência preliminar e cria a audiência de conciliação ou de 

mediação, anterior à apresentação de defesa pelo réu, com participação obrigatória 

das partes, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 

A valorização da conciliação e da mediação teve como consequência 

procedimental mais significativa a mudança do procedimento ordinário, único 

procedimento comum no Novo CPC em razão da extinção do procedimento sumário.  

A audiência de conciliação ou de mediação no início do processo foi, assim, 

inaugurada pelo CPC/2015, com o propósito de estimular a autocomposição em 

uma fase do processo em que os ânimos estejam mais calmos, perante um 

conciliador ou mediador, em um ambiente menos formal e intimidador, sem que 

tenha sido apresentada a contestação pelo réu, ou seja, uma somatória de fatores 

que propiciam um cenário mais harmônico. 

 

Trata-se da audiência de conciliação e mediação a ocorrer antes do início 
do prazo de resposta do réu. Na atual estruturação do procedimento 
ordinário, o momento posterior à citação do réu é o da sua resposta. Assim 
não é, necessariamente, no Novo Código de Processo Civil. Cria-se no art. 
334 uma audiência de conciliação ou mediação, que poderá ser realizada 
por meio eletrônico (§7º), a ocorrer após a citação do réu e antes do 
momento de apresentação de sua resposta. Segundo o § 4º desse 
dispositivo legal, o juiz dispensará a realização da audiência quando ambas 
as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 
consensual e quando não se admitir a autocomposição. O dispositivo é uma 
triste demonstração do fanatismo que tem tomado conta de nossa doutrina 
e legislador a respeito da solução consensual do conflito, exagerando de 
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forma injustificada ao exigir a manifestação de ambas as partes para que 
não seja realizada a audiência ora analisada. Como diz o ditado popular, 
‗quando um não quer, dois não fazem‘, de modo que a manifestação de 
uma das partes já deveria ser suficiente para que a audiência não ocorresse 
(NEVES, 2016, p. 239 ). 

 

O CPC/2015, disposto a romper com um sistema processual sedimentado 

em mecanismos adversariais, 

 

(...) atribuiu notável relevância às formas autocompositivas de solução dos 
conflitos, especialmente em suas modalidades tradicionais: a conciliação e 
a mediação. Um bom exemplo deste prestígio pode ser encontrado 
justamente no art. 334: no procedimento comum do novo Código, a partir de 
agora, estando em ordem a petição inicial, porque atende às prescrições 
legais (arts. 319 e 320) ou desde que cumprida a determinação de sua 
emenda (art. 321), e não sendo caso de improcedência liminar do pedido 
(art. 332), o magistrado designará a competente audiência de conciliação ou 
mediação, passando o réu a oferecer contestação apenas se não houver 
autocomposição na sessão oral. Até aí, nada demais: o CPC/2015 
generalizou um modelo já existente há anos no âmbito dos Juizados 
Especiais. Ocorre que algumas disposições do NCPC atinentes a esta 
audiência, especialmente quando analisadas sistematicamente, causam 
perplexidades (RODRIGUES, 2016, s/p, online). 

 

Com a intenção de alcançar a celeridade processual e buscando maior 

ênfase aos meios alternativos de resolução de conflitos, o legislador estabeleceu, 

no artigo 334 do diploma em comento, os ditames para todas as ações civis, 

passíveis de realização de audiências de conciliação ou de mediação. 

 

Cuida-se de inovação a favorecer o chamado sistema multiportas, bem 
presente a ideia de que, sendo várias as veredas possíveis rumo à 
solução do conflito, deve o Judiciário, sim, ser o meio alternativo, 
subsidiário para dirimir controvérsias. Tamanha importância estabeleceu 
a realização da audiência como regra a encontrar apenas duas exceções: 
se os direitos envolvidos não admitirem composição ou se, tendo o autor 
já manifestado desinteresse na inicial, o réu, até dez dias antes da 
audiência, igualmente expressar que não pretende conciliar. É o que 
dispõem os incisos I e II do § 4º do artigo 334, CPC/2015 (NUNES; 
NÓBREGA, 2015, s/p, online). 

 

Diferentemente do CPC/2015, o CPC/1973 enunciava a possibilidade de 

dispensa da audiência preliminar para o juiz que, com base no manifesto 

desinteresse do autor pela autocomposição, tivesse como evidente a 

improbabilidade de conciliação (RODRIGUES, 2016, s/p, online). 

 

o CPC/2015 optou por tornar a audiência de mediação ou conciliação quase 

obrigatória. Só não será realizada se o direito em debate não admitir 
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autocomposição, ou se ambas as partes, expressamente, declinarem 

desinteresse (art. 334, § 4º, NCPC. O autor deverá revelar seu desinteresse 

na autocomposição na própria petição inicial. Não por outra razão, passa a 

ser um requisito da inicial a opção do autor pela realização ou não da 

audiência (art. 319, VII) (RODRIGUES, 2016, s/p, online). 

 

O § 6.º do artigo ora em destaque exige para a não realização da audiência 

de conciliação ou de mediação a manifestação nesse sentido de todos os 

litisconsortes. Seria mais adequado prever que, sendo o litisconsórcio unitário, 

bastaria a manifestação de um dos litisconsortes, e, sendo o litisconsórcio simples, a 

audiência deveria ser realizada somente para que litisconsorte que deixou de 

manifestar interesse em sua realização (NEVES, 2016, p. 239-240). 

O autor deve indicar já em sua petição inicial o desinteresse da realização da 

audiência, enquanto o réu terá prazo de dez dias de antecedência da audiência. 

Uma vez existindo a manifestação de ambas as partes no sentido de não haver a 

audiência, o prazo de resposta do réu terá início do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência, nos termos do art. 335, II, do Novo CPC (NEVES, 2016, 

p. 239-240). 

Justamente no que diz com esse segmento, Daniel Colnago Rodrigues 

(2016, s/p, online) propõe a seguinte reflexão:  

 

A primeira questão que se coloca é: qual a consequência do não 
cumprimento deste requisito por parte do autor? De plano, parece-nos 
insustentável a afirmação de que pode o juiz indeferir a petição inicial, 
extinguindo o processo sem resolução do mérito. As normas que regem o 
novo processo civil brasileiro, em especial aquela que estabelece a primazia 
da decisão de mérito (art. 4º, NCPC), orientam no sentido de impedir tal 
conduta. Nada impede, porém, em atenção à colaboração, que o 
magistrado intime o autor para que diga se deseja ou não a realização do 
ato. Persistindo o silêncio, a questão deve se resolver na base da 
presunção. 

 

A presunção de que o autor não deseja a audiência encontra obstáculo no 

próprio texto legal (art. 334, § 4º, I), o qual exige que haja manifestação expressa 

do desinteresse pelas partes. Desta forma, há que se presumir que o autor é 

anuente com a realização da audiência. Fundamental essa compreensão uma vez 

que o § 8º do art. 334 enuncia que o não comparecimento, sem justificativa, do 

autor ou do réu à audiência de conciliação ou de mediação é considerado ―ato 

atentatório à dignidade da justiça‖ passível de sanção com multa equivalente até 
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dois por cento da ―vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado‖. Compreende-se, assim, que uma vez 

que o autor se mantenha silente quanto à realização da audiência implicará na 

sua aquiescência, o que significa que ainda que o réu aponte o seu desinteresse, 

as partes deverão comparecer, sob pena de multa (RODRIGUES, 2016, s/p, 

online). 

 

Segundo o art. 334, caput, do Novo CPC, se a petição inicial preencher os 
requisitos essenciais, e não for o caso de improcedência liminar do pedido, 
o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência 
mínima de trinta dias, devendo ser citado o réu com pelo menos vinte dias 
de antecedência. Segundo o § 12 do dispositivo ora comentado, o juiz, ao 
designar a audiência e incluí-la em pauta, deve respeitar um intervalo 
mínimo de vinte minutos entre o início de uma e o início da seguinte. O § 2º 
do dispositivo permite a realização de mais de uma sessão destinada à 
mediação e à conciliação, desde que necessárias à composição das partes, 
mas impõe o prazo máximo de dois meses da data de realização da 
primeira sessão (NEVES, 2016, p. 240). 

 

Ainda que o autor já tenha feito constar de sua petição inicial o desinteresse 

na realização da audiência, o réu será citado – para ser integrado ao processo – e 

intimado da audiência já designada, cuja realização ficará na dependência do 

silêncio do réu quanto a seu desinteresse em sua realização, nos termos do art. 334, 

§ 5º do Novo CPC. 

 

Para o cumprimento do § 3.º do artigo ora comentado, é necessário 
imaginar duas situações distintas. Caso o autor não indique na petição 
inicial o desinteresse na realização da audiência, deverá ser imediatamente 
intimado desta, na pessoa do advogado, porque, mesmo que o réu pretenda 
sua realização, ela ocorrerá. Dessa forma, ao estabelecer a citação e a 
intimação do réu, caberá ao juízo também determinar a intimação do autor. 
Por outro lado, caso o autor indique seu desinteresse na petição inicial, não 
fará sentido intimá-lo imediatamente, considerando que o réu poderá 
concordar com ele, e nesse caso a audiência não será realizada. Portanto, 
o cartório terá que mostrar grande agilidade na hipótese de o réu deixar 
para o ultimo dia do prazo para informar o desinteresse na realização da 
audiência, considerando que pode fazê-lo com prazo de dez dias de 
antecedência da audiência, devendo nesse período ser intimado o autor na 
pessoa de seu advogado (NEVES, 2016, p. 240-241). 

 

O § 9º do art. 334 do Novo CPC enuncia que as partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. Inobstante institua, 

aparentemente, um dever, referido dispositivo não prevê claramente a consequência 

acarretada por seu descumprimento, não se tratando efetivamente de um dever, 

mas, isto sim, de um faculdade da parte, vez que o ato de autocomposição ou 



35 

 

mediação é ato da parte, ―que impede de capacidade postulatória, de forma que a 

ausência de seu patrono nessa audiência não impede que a solução consensual 

seja obtida e homologada pelo juiz‖ (NEVES, 2016, p. 241). 

Caso a parte não pretenda comparecer pessoalmente à audiência, o § 10 do 

dispositivo ora em comento permite que se constitua um representante, através de 

uma procuração específica, com poderes para negociar ou transigir, que pode ser 

seu advogado ou um terceiro, não havendo qualquer impedimento para a outorga de 

poderes da parte para terceiro uma vez que a atividade da audiência se limita à 

tentativa de união consensual (NEVES, 2016, p. 241).  

Para Daniel Amorim Assumpção Neves (2016, p. 241), trata-se, o § 8º de um 

dos mais lamentáveis do projeto, uma vez que 

 

Prevê que a ausência injustificada do autor ou réu na audiência é ato 
atentatório à dignidade da justiça, passível de sanção processual, 
representado por multa de até 2% do valor da causa ou da vantagem 
econômica pretendida, tendo como credor a União ou o Estado. A norma é 
mais um fruto do fanatismo que instaurou entre alguns operadores do 
Direito em favor da conciliação e mediação como forma preferencial de 
solução de conflitos. Poder-se-á questionar: que sentido tem obrigar a 
presença das partes para uma audiência em que exclusivamente se tentará 
a conciliação ou mediação? Seria uma sanção apenas porque a parte não 
pretende conciliar ou mediar?  Não atenta contra o constitucional direito de 
ir e vir criar um dever de comparecimento a essa audiência mesmo que seu 
objetivo não seja pretendido pela parte, que inclusive expressamente se 
manifesta nesse sentido? (NEVES, 2016, p. 241). 

 

Apenas no caso de que a audiência de conciliação ou mediação não produza 

resultados é que se iniciará o prazo de 15 dias para o réu oferecer contestação, por 

petição, conforme o artigo 335determina: 

O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) 
dias, cujo termo inicial será a data: I - da audiência de conciliação ou de 
mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 
comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do 
protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 
mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 
4o, inciso I (NEGRÃO et al, 2016, p. 409). 

 

Favorável seria a postura do legislador de prever, para a manifestação do réu, 

contagem do prazo a partir de sua citação e não da audiência,  

 

o que prestigiaria o princípio da boa-fé processual (art. 5º), impedindo que o 
demandado a utilizasse como mecanismo protelatório. Num exemplo: 
suponha que o autor, na petição inicial, opte pela não realização da 
audiência. Mesmo assim – já que o ato somente não se realizará se ambas 
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as partes manifestarem desinteresse -, o juiz cita o réu e, diante da pauta 
congestionada, designa audiência para dali, aproximadamente, 1 (um) ano. 
Observe que, neste caso, a audiência segue agendada apenas pela 
vontade do réu (que pode peticionar depois de 11 meses da citação dizendo 
que não deseja mais a audiência, ou ainda comparecer à audiência e 
simplesmente não fazer nenhuma proposta de acordo) (RODRIGUES, 
2016, s/p, online). 

 

A questão que se coloca, nesta sede, é assim colocada por Daniel Colnago 

Rodrigues (2016, s/p, online). 

 

pode o juiz, ao invés de esperar (por meses) o réu peticionar indicando seu 
eventual desinteresse na autocomposição, instigá-lo, no próprio ato 
citatório, a dizer, dentro de alguns dias, se quer ou não a realização da 
audiência? Parece-nos que sim. Embora o art. 139, VI, do NCPC, confira ao 
juiz poderes apenas para dilatar os prazos processuais, a incumbência que 
tem de velar pela duração razoável do processo (art. 139, II) parece permitir 
a construção de semelhante norma. Some-se a isto o prestígio dado pelo 
Novo Código à flexibilização procedimental. 

 

Aliás, o mesmo autor destaca mais o seguinte: 

 

Ainda que a proposta não seja suficiente para solucionar todos os 
problemas (basta pensar que o réu pode, imediatamente, dizer que tem 
interesse na audiência, mas sequer ofertar uma proposta de acordo durante 
a realização do ato), pensamos que ela possui ao menos dois benefícios: 
dar andamento mais ágil a processos em que, declaradamente, o réu não 
possui interesse na autocomposição; e facilitar a comprovação de eventual 
litigância de má-fé por parte do réu que abusou deste direito de optar pela 
(não) realização da audiência (RODRIGUES, 2016, s/p, online). 

 

Qual seria o sentido de compelir as partes à audiência quando uma delas 

manifesta seu desinteresse? Possibilitando, o CPC/2015, que se realize mais de 

uma audiência com o escopo de tentar a conciliação, referida inovação garantiria 

que celeridade? (NUNES; NÓBREGA, 2015, s/p, online). 

Premissa a merecer atenção é o fato de que o estímulo à auto composição 
pelo CPC/2015 tem no desafogamento da Justiça ou na celeridade 
jurisdicional mera consequência. O que se visa, mais, é a que as partes — 
auxiliadas por seus advogados, que devem se fazer presentes — assumam 
a tarefa de resolver seus entreveros, participando ativamente da solução 
que, por isso mesmo, tenderá a ser "mais legítima". Dito de outro modo, o 
investimento que se pretende fazer na conciliação — e é este um dos 
projetos políticos do CPC/2015 — mira, sobretudo, seu potencial replicador: 
logrando êxito em determinada composição, as partes envolvidas na 
solução, dali pra frente, tendem a absorver a cultura conciliadora incutida 
pelo ordenamento, criando-se terreno fértil para que, a médio e longo prazo, 
o Judiciário vá sendo gradativamente abandonado como único meio para 
apaziguar conflitos (NUNES; NÓBREGA, 2015, s/p, online). 
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Daniel Amorim Assumpção Neves (2016, p. 242), ao arrematar a sua 

exposição a respeito da audiência de conciliação ou de mediação, enunciada no 

artigo 334 do Novo Código de Processo Civil, abordada, ainda que de forma sucinta, 

ao longo deste Capítulo, escreve que 

 

o legislador não parece ter atentado para o fato de que a realização 
obrigatória dessa audiência, mesmo com parte que manifestadamente não 
pretende a solução consensual, congestionará a pauta de audiências de 
maneira considerável, atrasando ainda mais o já lento procedimento. A lição 
da audiência preliminar do art. 333 do CPC/1973, muito mais completa e 
importante que uma audiência de mera conciliação e mediação, parece não 
ter sido aprendida pelo legislador.  

 

Não se pode olvidar, nesse contexto, a importância que vêm assumindo os 

Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, que são integrados pelos 

setores Pré-Processual, Processual e de Cidadania. 

Os CEJUSCs são unidades do Poder Judiciário, que concentram a realização 

das audiências e sessões de conciliação e mediação bem como o serviço de 

atendimento e orientação ao cidadão.   

Nesses centros, o interessado na solução do conflito, requer o agendamento 

de uma tentativa de conciliação. Isso ocorre antes de ser ajuizada ação no poder 

judiciário. Essa tentativa de conciliação pode ser buscada sem o auxilio de 

advogado e, havendo acordo entre as partes será homologada pelo juiz, sem que 

necessite a apreciação do Ministério Público.   

De outra forma, se a atuação ocorrer em esfera processual, o agendamento 

da audiência se da no curso do próprio processo ajuizado, que, resultando ou não 

em acordo, retorna à Vara de origem para ser homologado ou seguir o seu trâmite. 

Em síntese precisa, uma vez que a audiência de conciliação ou de mediação 

seja realizada, restando atingida a composição, a sentença será homologada pelo 

juiz, que põe fim ao processo, resolvendo o mérito. Diferentemente, não sendo 

realizada referida audiência, ou sendo realizada, mas não havendo consenso, 

caminha o processo para as respostas do réu, etapa seguinte da fase postulatória. 

Ao final desta empreitada, fica vidente que não há consenso doutrinário no 

que diz com a criação de uma audiência de conciliação ou de mediação 

representando, por si só, efetivamente, a modificação da cultura adversária 

preponderante no país. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Resta evidente que a morosidade processual que marca o Poder Judiciário, 

decorre da prática de resolução contenciosa dos conflitos, que não satisfaz as 

necessidades dos jurisdicionados, gerando incerteza e insegurança jurídica. 

Cenário esse que justifica a busca pelo fomento da prática de resolução dos 

conflitos através dos métodos alternativos, sobretudo os mecanismos consensuais 

da conciliação e da mediação, que se caracterizam pela intervenção de uma 

terceira pessoa atuando como auxiliar da justiça. 

Conciliação é o mecanismo de abordagem consensual de controvérsias em 

que o interventor, embora neutro e imparcial, assume uma postura ativa no diálogo 

entre as partes, auxiliando na comunicação através da neutralização de emoções, 

na formação de opções e na negociação de acordos.  

O conciliador, por não fazer parte do contexto conflituoso, funciona como 

um catalisador de disputas, conduzindo as partes às soluções, sem propriamente 

interferir na substância destas. 

Na Mediação, diferentemente, uma pessoa capacitada atua tecnicamente 

com o escopo de facilitar a comunicação entre os envolvidos a fim de que eles 

encontrem formas produtivas de lidar com as disputas. 

O mediador promove, dessa forma, um diálogo entre as partes para que 

identifiquem o melhor caminho e a solução ideal para o conflito de interesses. 

Embora a importância que referidos métodos alternativos de resolução de 

controvérsias assumem, não haverá efetividade e eficácia sem o fortalecimento de 

uma ―cultura de conciliação‖, que requer profundas discussões sociais, de cunho 

político e educacional, uma vez que por força da ―cultura de sentença‖ e do 

desconhecimento dos caminhos alternativos, o Poder Judiciário acaba sendo 

utilizado como única via de enfrentamento dos conflitos, um dos fatores 

determinantes da sua morosidade. 

Desta forma, promover as informações adequadas sobre os diversos meios 

de abordagem de conflitos é fundamental para que seja ampliada a visibilidade dos 

mecanismos consensuais, que se revelam adequados no enfrentamento e na 

busca da eficaz resolução dos conflitos. 
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Conhecer a pertinência desses meios é o passo inicial para que o litigante 

possa cogitar legitimamente sobre a sua utilização. 

O Novo Código de Processo Civil, Lei n. 13105, de 16-03-2015, inovou no 

ordenamento jurídico ao determinar que antes de iniciar uma ação judicial as 

partes sejam submetidas a uma audiência de conciliação ou mediação. Essa 

inovação, tem por base a resolução n°125 do conselho nacional de justiça, que 

incentiva a adoção de instrumentos que facilite a solução de conflitos de interesses 

pelas próprias partes.  

Por derradeiro, fundamental destacar que não parece haver razoabilidade em 

um posicionamento rígido, neste momento – contrário ou a favor – no sentido de que 

a criação da audiência de conciliação ou de mediação poderia representar, por si só, 

a modificação da cultura adversária, l que, indiscutivelmente, prepondera no país. 

 Faz-se imperioso, que se acompanhe o rumo das discussões doutrinárias e 

do posicionamento jurisprudencial a fim de que se comprove a efetividade jurídica e 

a eficácia social da medida inaugurada pelo Novo Código de Processo Civil de 2015. 
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