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Anexo I -
 
RES. 174 DO CSJT

•

 

1.0) Introdução e visão geral dos métodos autocompositivos; 
•

 

2.0) Panorama do procedimento de conciliação e mediação e a sessão de 
conciliação/mediação; 

•

 

3.0) Teoria dos jogos e moderna teoria do conflito; 
•

 

4.0) Fundamentos de negociação para conciliadores e mediadores; 
•

 

5.0) Competências autocompositivas; 
•

 

6.0) Qualidade em processos autocompositivos; 
•

 

7.0) Empatia, inteligência emocional e as relações de confiança; 
•

 

8.0) Controle sobre o processo; e 
•

 

9.0) A provocação de mudanças. 
•

 

- CÓDIGO DE ÉTICA





CNJ -

 

MOVIMENTO DE CONCILIAÇÃO 
–

 

desde 2006 –

 

Conciliar é

 

legal e faz 
bem -

 

CONSOLIDAÇÃO

•

 

“A melhor justiça é

 

aquela que se faz 
espontaneamente, onde cada um conhece e 
respeita o direito do próximo”. -

 

Min. Ellen 
Gracie na abertura do I Seminário sobre 
Conciliação na Justiça Brasileira. 



SISTEMA PLURIPROCESSUAL

1970 –
 
Frank Sander

Mutidoor Courthouse 





PACTO REPUBLICANO
•
 
Fortalecer a mediação e a 
conciliação, estimulando a 
resolução de conflitos por meios 
autocompositivos, voltados à

 maior pacificação social e menor 
judicialização;



JUSTIÇA DOCE 
•

 

“Não vislumbro outra maneira de incutir na mente humana os 
benefícios da mediação, a qual me atrevo a denominar  Justiça doce, 
senão sua institucionalização nas escolas e universidades, abrindo, 
dessa forma, uma nova estrada que todos devemos ajudar a 
construir e afastando, definitivamente o misoneísmo, sempre na 
busca do abrandamento dos conflitos existenciais e sociais por meio 
do verdadeiro instrumento e agente de transformação –

 

o diálogo 
conduzido pelo mediador -, no lugar da sentença que corta a carne 
viva”

 

–

 

Min. Nancy Andrighi no I Encontro Nacional de Arbitragem e 
Mediação, no dia 31.03.2008.





RESOLUÇÃO Nº
 
125/2010 -

 
CNJ

•
 

Art. 1º. Parágrafo único. Aos órgãos 
judiciários incumbe, além da solução 
adjudicada mediante sentença, oferecer 
outros mecanismos de soluções de 
controvérsias, em especial os chamados 
meios consensuais, como a mediação e a 
conciliação, bem assim prestar 
atendimento e orientação ao cidadão.



RESOLUÇÃO 125/2010 -
 
CNJ

Art. 7º
 

Os Tribunais deverão criar, no 
prazo de 60 (sessenta) dias, Núcleos 
Permanentes de Métodos Consensuais de 
Solução de Conflitos, compostos por 
magistrados da ativa ou aposentados e 
servidores, preferencialmente atuantes 
na área, com as seguintes atribuições, 
entre outras: 



RESOLUÇÃO 125/2010 -
 
CNJ

Criação do Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e Cidadania, 
responsável pela realização de 
sessões e audiências de conciliação e 
mediação, bem como pelo 
atendimento e orientação ao cidadão 
(art. 8º).



RESOLUÇÃO 174, 30/09/2016 do 
CSJT

•

 

Dispõe sobre a política judiciária nacional de tratamento adequado 
das disputas

 

de interesses no âmbito do Poder Judiciário 
Trabalhista e dá

 

outras providências. 

•

 

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, 
bem como a quantidade de recursos e também de execução de 
sentenças; 



RESOLUÇÃO 174, 30/09/2016 do 
CSJT

•

 

CONSIDERANDO a relevância e a necessidade de 
organizar e uniformizar os serviços de conciliação, 
mediação e outros métodos consensuais de solução 
de disputas no âmbito da Justiça do Trabalho, para 
lhes evitar disparidades de orientação e práticas, 
bem como para assegurar a boa execução da 
política pública, respeitada a especificidade deste 
segmento da Justiça; 



Art. 2º
•

 

Fica instituída a Política Judiciária Nacional de tratamento das disputas 
de interesses trabalhistas para assegurar a todos o direito à

 

solução das 
disputas por meios adequados à

 

sua natureza, peculiaridade e 
características socioculturais de cada Região.

•

 

Para o adequado cumprimento do presente artigo, bem como para a 
implementação da Política Pública de Tratamento Adequado das Disputas  
de Interesses no âmbito da Justiça do Trabalho, deverão os Tribunais 
Regionais do Trabalho instituir um Núcleo Permanente de Métodos 
Consensuais de Solução de Disputas –

 

NUPEMEC-JT, assim como 
instituir Centro(s) Judiciário(s) de Métodos Consensuais de Solução de 
Disputas –

 

CEJUSC-JT.



RES. 174/2016 DO CSJT
•

 

Prazo para a instalação do Núcleo e do Centro de 
180 dias.

•

 

a adequada formação e treinamento de servidores 
e magistrados para exercer a conciliação e 
mediação, podendo –

 

para este fim –

 

serem 
firmadas parcerias com entidades públicas e 
privadas



NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE 
SOLUÇÃO DE DISPUTAS  -

 

Art. 5º
•

 

DAS ATRIBUIÇÕES:
•

 

1 -

 

desenvolver a Política Judiciária de tratamento adequado das disputas de 
interesses no âmbito da Justiça do Trabalho;

•

 

2 -

 

planejar, implementar, manter e aperfeiçoar as ações voltadas ao 
cumprimento da política e suas metas, vedando-se a imposição de metas 
relacionadas à

 

quantidade de acordos aos magistrados e servidores 
conciliadores e mediadores; 

•

 

3 -

 

instalar, havendo autorização do respectivo TRT, Centro(s) Judiciário(s) 
de Métodos Consensuais de Solução de Disputas –

 

CEJUSC-JT;
•

 

4 -

 

informar semestralmente ao CSJT acerca dos dados estatísticos.



Res. 97/2017 –

 

TRT 7

 

ATRIBUIÇÕES

 

DO NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS 
CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS -

 

NUPEMEC-JT
•

 

I -

 

desenvolver a Política Judiciária de tratamento adequado das disputas de interesses  no 
âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª

 

Região, estabelecida na Resolução CSJT nº

 

174/2016;

•

 

II -

 

planejar, implementar, manter e aperfeiçoar as ações voltadas ao cumprimento da 
política e suas metas, vedando-se a imposição de metas relacionadas à

 

quantidade de 
acordos aos magistrados e servidores Conciliadores/Mediadores;

•

 

III -

 

atuar na interlocução com outros Tribunais Regionais do Trabalho;
•

 

IV -

 

promover, incentivar e fomentar a pesquisa, estudos e aprimoramento dos métodos de 
mediação e conciliação, individuais e coletivos, bem como as práticas de gestão de conflitos;

•

 

V -

 

instalar, havendo autorização do Tribunal, Centro(s) Judiciário(s) de Métodos 
Consensuais de Solução de Disputas (CEJUSC-JT) que realizará(ão) as sessões de 
conciliação e mediação dos Órgãos por este(s) abrangidos;



Res. 97/2017 –

 

TRT 7

 

ATRIBUIÇÕES

 

DO NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS 
CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS -

 

NUPEMEC-JT
•

 

VI -

 

incentivar e promover a capacitação, treinamento e atualização permanente de 
magistrados e servidores nos métodos consensuais de solução de conflitos, com foco no 
empoderamento das partes para a autocomposição da disputa;

•

 

VII-

 

propor ao Tribunal a realização de convênios e parcerias com entes públicos e privados 
para atender os fins desta Resolução;

•

 

VIII -

 

instituir, em conjunto com a Escola Judicial, cursos de formação inicial, formação 
continuada e de formação de formadores, todos específicos nas técnicas de conciliação e 
mediação perante a Justiça do Trabalho;

•

 

IX -

 

incentivar o uso e fomentar o Comitê Gestor Regional do PJe dos

 

requisitos 
necessários e regras de negócio para instituição de sistema que realize a conciliação e 
mediação por meios eletrônicos; e

•

 

X -

 

informar semestralmente ao CSJT acerca dos dados estatísticos de que trata o art. 3º, 
inciso III, da Resolução CSJT nº

 

174/2016.



NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE 
SOLUÇÃO DE DISPUTAS –

 

RES. 174 DO CSJT

•

 

Os Núcleos serão coordenados, privativamente, por 
um ou mais Magistrados do Trabalho da ativa, 
indicados fundamentadamente em critérios objetivos 
pelo Presidente do respectivo Tribunal, podendo haver 
acumulação com a coordenação do CEJUSC-JT, 
ficando a cargo da Presidência do Tribunal Regional do 
Trabalho a análise da conveniência e oportunidade de 
designação exclusiva de magistrados para tais 
atividades. 



Res. TRT 7 nº
 
97/2017 

•

 

Art. 2º

 

O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas 
(NUPEMEC-JT), vinculado à

 

Presidência do Tribunal terá, no mínimo, a seguinte 
composição:

•

 

I -

 

dois Desembargadores do Trabalho deste Regional, os quais exercerão a 
coordenação do NUPEMEC-JT;

•

 

II -

 

um Magistrado do 1º

 

Grau de Jurisdição deste Regional;
•

 

III -

 

o Juiz-Auxiliar de Conciliação de Precatórios;
•

 

IV -

 

um Assessor da Presidência;
•

 

V -

 

o Secretário Judiciário;
•

 

VI -

 

os Secretários dos órgãos julgadores de 2º

 

Grau;
•

 

VII -

 

um Diretor de Secretaria de Vara do Trabalho.



Centro Judiciário de Métodos Consensuais de 
Solução de Disputas 

– CEJUSC-JT

•

 

Os Tribunais Regionais do Trabalho criarão 
Centro(s) Judiciário(s) de Métodos Consensuais de 
Solução de Disputas –

 

CEJUSC-JT, unidade(s) do 
Poder Judiciário do Trabalho vinculado(s) ao 
NUPEMEC-JT, responsáveis pela realização das 
sessões e audiências de conciliação e mediação de 
processos em qualquer fase ou instância, inclusive 
naqueles pendentes de julgamento perante o 
Tribunal Superior do Trabalho. 



Res. 304/2017 TRT -
 
7

•

 

Art. 1º

 

Fica criado o Centro Judiciário de Métodos Consensuais de 
Solução de Disputas CEJUSC-JT do Tribunal Regional do Trabalho 
da 7ª

 

Região, vinculado ao Núcleo Permanente de Métodos 
Consensuais de Solução de Disputas -

 

NUPEMEC-JT, devendo atuar 
mediante a especialização de atividades segmentadas para:

•

 

I -

 

soluções de conflitos processuais, coletivos e individuais; e 
•

 

II -

 

atendimento e orientação à

 

cidadania.
•

 

Parágrafo único. A atuação do CEJUSC-JT não prejudica ulterior 
tentativa conciliatória pelo Juízo do processo, nos respectivos graus 
de jurisdição.



Art. 4º
 

Ao CEJUSC-JT, sem prejuízo 
de outras atribuições que lhe forem

 cometidas, compete:
•

 

I -

 

realizar sessões e audiências de conciliação e mediação de processos em 
qualquer fase ou instância, inclusive naqueles pendentes de julgamento perante 
o Tribunal Superior do Trabalho -

 

TST;
•

 

II -

 

definir e organizar a pauta das audiências que realizar;
•

 

III -

 

atender a partes, advogados e terceiros interessados, prestando-lhes 
informações sobre os feitos que nele tramitam;

•

 

IV -

 

expedir certidões, lavrar termos nos autos e realizar outros atos 
processuais necessários ao bom andamento dos serviços que lhes são afetos;

•

 

V -

 

expedir atos de comunicação às partes, relativos aos feitos que nele 
tramitam;



Art. 4º
 

Ao CEJUSC-JT, sem prejuízo 
de outras atribuições que lhe forem

 cometidas, compete:
•

 

VI -

 

remeter os autos do processo à

 

Unidade de origem, para cumprimento de 
diligência determinada em seu âmbito;

•

 

VII -

 

participar das Semanas Nacionais de Conciliação e de Execução, organizadas 
pelo Conselho Nacional de Justiça -

 

CNJ e pelo Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho -

 

CSJT;
•

 

VIII -

 

elaborar e enviar, mensalmente, por meio eletrônico, à

 

Secretaria da 
Corregedoria Regional e à

 

Secretaria de Gestão Estratégica, para fins 
estatísticos, o relatório das atividades do CEJUSC-JT, contendo, entre outras 
informações, a quantidade de processos incluídos em pauta, a quantidade de 
audiências realizadas e de processos conciliados, especificando os que estão na 
fase de conhecimento e de execução, além do montante relativo aos acordos 
homologados e retido a título de contribuição previdenciária e de imposto de 
renda.



RES. 304/2017 –
 
TRT -

 
7

•

 

Art. 2º

 

O CEJUSC-JT funcionará

 

sob a coordenação de magistrado(s) da ativa, indicado(s) 
com fundamento em critérios objetivos pelo(a) Presidente do Tribunal, conforme o art. 5º, 
§2º, da Resolução nº

 

174/2016 do CSJT, relativamente aos processos que digam respeito 
ao primeiro, segundo graus e precatórios.

•

 

§1º

 

A Presidência indicará

 

magistrado(s) substituto(s) do(s) coordenador(es) do CEJUSC-

 

JT, para atuar em suas ausências e impedimentos, observadas as mesmas regras do caput 
deste artigo.

•

 

§2º

 

O CEJUSC-JT contará

 

com um magistrado de primeiro grau

 

para atuar junto aos 
processos de primeira instância, com um Juiz-Auxiliar de Precatórios, relativamente aos 
acordos em precatórios, assim como, com um desembargador

 

para atuar nos processos 
conciliáveis em grau de recurso, todos indicados pelo(a) Presidente do Tribunal, os quais 
poderão ser o seu(s) coordenador(es).

•

 

§3º

 

Junto ao CEJUSC-JT atuarão Conciliadores/Mediadores.



Res. 174 do CSJT –
 
art. 6º

•

 

§ 8º.Fica vedada

 

a realização de conciliação ou 
mediação judicial, no âmbito da Justiça do 
Trabalho, por pessoas que não pertençam aos 
quadros da ativa ou inativos do respectivo Tribunal 
Regional do Trabalho. 



RES. 304/2017 –
 
TRT -

 
7

•

 

Art. 8º

 

Independentemente das tentativas de conciliação previstas na Consolidação das 
Leis do Trabalho -

 

CLT ou de criação de pauta extra por parte do Magistrado para a 
realização de audiência conciliatória, todos os processos distribuídos na jurisdição do 
Tribunal Regional do Trabalho da 7ª

 

Região, em 1º

 

e 2º

 

Graus de jurisdição, estão aptos à

 

conciliação junto ao CEJUSC-JT, que poderá

 

ocorrer mediante:

•

 

I -

 

manifestação de interesse da(s) parte(s), que poderá

 

ser endereçada diretamente ao 
CEJUSC-JT;

•

 

II -

 

remessa de processo ao CEJUSC-JT, pelo Juízo competente, quando compreender 
passível de conciliação entre as partes;

•

 

III -

 

comparecimento pessoal da(s) parte(s) ao CEJUSC-JT; e
•

 

IV -

 

outros procedimentos que vierem a ser definidos pelo NUPEMEC-JT para a solução 
consensual dos processos.



RES. 304/2017 –
 
TRT -

 
7

•

 

Art. 13. Celebrado o acordo, os autos seguirão para 
o Juízo de origem, onde se verificará

 

seu integral 
cumprimento e de quaisquer medidas que lhe sejam 
correlatas.

•

 

Parágrafo único. Frustrada a conciliação, os autos 
serão igualmente baixados ao Juízo de origem, para 
o prosseguimento do processo.



RES. 174/2016 –
 
CSJT –

 
Art. 6º

•

 

§ 6º.Os magistrados togados e servidores inativos

 
poderão atuar como conciliadores e/ou mediadores, 
desde que declarem, sob responsabilidade pessoal, 
que não militam como advogados na jurisdição dos 
Órgãos judiciários abrangidos pelo CEJUSC-JT. 

•

 

§ 7º. Os Tribunais Regionais do Trabalho manterão, 
no CSJT, cadastro de todos os servidores 
capacitados e formados em cursos específicos de 
conciliação e mediação, para eventuais convocações 
em eventos nacionais e mutirões. 



RES. 174/2016 –
 
CSJT ART. 7º

•

 

§ 2. Caberá

 

ao TRT definir as condições para recrutamento e atuação de 
conciliadores e mediadores, observando-se o disposto no art. 6º, §§ 7º

 

e 8º

 

desta 
Resolução, todos capacitados em métodos consensuais de solução de conflitos e, 
pelo menos um deles, capacitado também para a triagem e encaminhamento 
adequado das disputas. 

•

 

§ 3º.O treinamento referido no parágrafo anterior tem por objetivo transmitir 
informações teóricas gerais sobre a conciliação e a mediação, bem como vivência 
prática para aquisição do mínimo de conhecimento que torne o corpo discente apto 
ao exercício da conciliação e da mediação judicial, devendo observar uma etapa 
teórica; e uma etapa prática, tendo como parte essencial exercícios simulados e o 
estágio supervisionado, com carga horária ou quantidade de audiências mínimas 
definidas pela CONAPROC. 



Res. 174/2016 -
 
CSJT

•

 

§ 6º. As conciliações e mediações realizadas no âmbito da Justiça do 
Trabalho somente terão validade nas hipóteses previstas na CLT, aí

 

incluída a homologação pelo magistrado que supervisionou a audiência 
e a mediação pré-processual de conflitos coletivos, sendo 
inaplicáveis à

 

Justiça do Trabalho as disposições referentes às 
Câmaras Privadas de Conciliação, Mediação e Arbitragem, e normas 
atinentes à

 

conciliação e mediação extrajudicial e pré-processual 
previstas no NCPC. 

•

 

§ 7º. Podem ser submetidos ao procedimento da mediação pré-

 

processual os conflitos coletivos. 



Art. 15. O cadastro de Conciliadores Mediadores será

 

composto,

 

obrigatoriamente, por pessoas que pertençam aos quadros do Tribunal Regional

 

do Trabalho da 7ª

 

Região, com formação e aptidão para o exercício da

 

atribuição.

•

 

§1º

 

Os inativos, magistrados togados e servidores, poderão atuar 
como Conciliadores/ Mediadores, desde que declarem, sob 
responsabilidade pessoal, que não militam como advogados na 
jurisdição dos Órgãos judiciários abrangidos pelo CEJUSC-JT.

•

 

§2º

 

As condições para recrutamento e atuação dos Conciliadores/ 
Mediadores serão definidas pela Presidência do Tribunal, nos termos 
do art. 6º, §§ 7º

 

e 8º

 

da Resolução nº

 

174/2016 do CSJT.
•

 

§3º

 

A formação, a manutenção e atualização do cadastro de 
Conciliadores/Mediadores será

 

supervisionada pela Escola Judicial.



Art. 15. O cadastro de Conciliadores Mediadores será

 

composto,

 

obrigatoriamente, por pessoas que pertençam aos quadros do Tribunal Regional

 

do Trabalho da 7ª

 

Região, com formação e aptidão para o exercício da

 

atribuição.

•

 

§4º

 

O exercício do múnus de Conciliador/Mediador contará

 

como atividade 
jurídica e constituirá

 

título nos concursos públicos para ingresso na carreira da 
magistratura, em todos os ramos do Poder Judiciário nacional, nos termos dos 
artigos 59, Inciso IV, e 67, Inciso XII, ambos da Resolução nº

 

75, de 12 de maio 
de 2009, do CNJ.

•

 

§5º

 

O CEJUSC-JT contará

 

com a participação de Conciliadores/Mediadores 
previamente inscritos e capacitados, convocados em caráter transitório para o 
exercício do múnus em conjunto com as atribuições normalmente exercidas pelo 
servidor da unidade judiciária de origem, devendo ser convocados a critério do(s) 
Coordenador(es) do Centro.

•

 

§6º

 

Os Conciliadores/Mediadores serão submetidos à

 

cursos de capacitação e 
aperfeiçoamento organizados pela Escola Judicial do Tribunal, observadas

 

as 
diretrizes estabelecidas na Resolução nº

 

125/2010 do CNJ.



RES. 174/2016 -
 
CSJT

•

 

§ 9º.Os CEJUSC-JT deverão observar as 
qualidades técnica, social, ética e ambiental, 
devendo o espaço físico das audiências e sessões 
conter mesas redondas, no máximo de seis por 
magistrado supervisor, assegurando-se a 
privacidade das partes e advogados. 







DA CERTIFICAÇÃO –
 
DO CURSO

•

 

ANEXO I DA RES. 174/2016 DO CSJT

•

 

TEÓRICO: 40h

•

 

PRÁTICO: 60h



Marco da Mediação -
 
2015

Legislação
•

 

Novo Código de 
Processo Civil

•

 

Lei da Mediação -

 

Lei 
13140/2015

Vigência
•

 

Março –

 

2016 (16/3/16)
•

 

Dezembro –

 

2015 
(26/12/15)



Estímulo

NCPC
•

 

Art. 165. Os tribunais criarão 
centros judiciários de solução 
consensual de conflitos, 
responsáveis pela realização de 
sessões e audiências de 
conciliação e mediação e pelo 
desenvolvimento de programas 
destinados a auxiliar, orientar 
e estimular a autocomposição.

NCPC
•

 

Art. 3º, § 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.



OIT –
 
RECOMENDAÇÃO Nº

 92/51
•

 

Incentiva os MESC´s.

•

 

Comissão paritária:

I. Conciliación Voluntaria
1. Se deberían establecer organismos de conciliación voluntaria, apropiados a las 

condiciones nacionales, con objeto de contribuir a la prevención y solución de los 
conflictos de trabajo entre empleadores y trabajadores.

2. Todo organismo de conciliación voluntaria, establecido sobre una base mixta, 
debería comprender una representación igual de empleadores y de trabajadores.



OIT –
 
RECOMENDAÇÃO Nº

 94/52
•

 

Criação de organismos de consulta e colaboração 
entre empregadores e trabalhadores, no âmbito da 
empresa, para prevenir ou conciliar as respectivas 
controvérsias, excluindo de suas atribuições apenas 
as questões compreendidas no campo da negociação 
coletiva (Reserva Sindical);



MINISTÉRIO DO TRABALHO E 
EMPREGO

•

 

Decreto nº

 

88.984/83 criou o Sistema Nacional de Mediação e 
Arbitragem –

 

SNMA das relações de trabalho.

•

 

Portaria MTb nº

 

3.097/1988; 
•

 

Portaria MTb nº

 

3.122/88
•

 

Art. 2º. As funções conciliadoras e mediadoras do MTb nas 
negociações serão exercidas pelos Delegados Regionais do Trabalho, 
os quais poderão delegá-las a servidor do Ministério do Trabalho.

 

Parágrafo único. Sempre que julgar necessário, o Secretário de 
Relações do Trabalho poderá

 

exercer as funções de conciliação ou 
de mediação nos conflitos coletivos de trabalho. 





Conceito de mediação

Lei da Mediação
•

 

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. (art. 1º, § 
único)

•

 

Conceito geral

Novo CPC
•

 

O mediador, que atuará

 

preferencialmente nos casos 
em que houver vínculo anterior 
entre as partes, 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 que gerem 
benefícios mútuos. (art. 165, 
§3º)

•

 

Conceito específico



CONCEITO DE MEDIAÇÃO E 
CONCILIAÇÃO NA RES. 

174/2016
•

 

“Mediação”

 

é

 

o meio alternativo de resolução de disputas em que as partes 
confiam a uma terceira pessoa –

 

magistrado ou servidor público por este sempre 
supervisionado –, a função de aproximá-las, empoderá-las e orientá-las na 
construção de um acordo quando a lide já

 

está

 

instaurada, sem

 

a criação ou 
proposta de opções para composição do litígio. (Art. 1º, II).

•

 

“Conciliação”

 

é

 

o meio alternativo de resolução de disputas em que as partes 
confiam a uma terceira pessoa –

 

magistrado ou servidor público por este sempre 
supervisionado –, a função de aproximá-las, empoderá-las e orientá-las na 
construção de um acordo quando a lide já

 

está

 

instaurada, com a criação ou 
proposta de opções para composição do litígio. (Art. 1º, I)





Aplicação

Lei da Mediação

•

 

Aplicação a conflitos 
particulares e 
autocomposição de 
conflitos no âmbito da 
administração pública –

 
art. 1º

NCPC

•

 

Art. 174. A União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios criarão câmaras de mediação e 
conciliação, com atribuições relacionadas à

 

solução consensual de conflitos no âmbito 
administrativo, tais como:

•

 

I -

 

dirimir conflitos envolvendo órgãos e 
entidades da administração pública;

•

 

II -

 

avaliar a admissibilidade dos pedidos de 
resolução de conflitos, por meio de conciliação, no 
âmbito da administração pública;

•

 

III -

 

promover, quando couber, a celebração de 
termo de ajustamento de conduta.

•

 

Art. 175. As disposições desta Seção não 
excluem outras formas de conciliação e mediação 
extrajudiciais vinculadas a órgãos institucionais 
ou realizadas por intermédio de profissionais 
independentes, que poderão ser regulamentadas 
por lei específica.



Conciliação

Lei da Mediação
•

 

Não explicou.
•

 

Específica para 
mediação.

•

 

Equiparam-se os 
procedimentos?

Novo CPC
•

 

O conciliador, que atuará

 
preferencialmente nos 
casos em que não houver 
vínculo anterior entre as 
partes, poderá

 

sugerir 
soluções

 

para o litígio, 
sendo vedada a utilização 
de qualquer tipo de 
constrangimento ou 
intimidação para que as 
partes conciliem. (art. 165, 
§2º)



Diferenças

Mediação
•

 

O mediador, que atuará

 

preferencialmente nos casos 
em que houver vínculo anterior

 

entre as partes, 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 que gerem 
benefícios mútuos. (art. 165, 
§3º)

Conciliação
•

 

O conciliador, que atuará

 

preferencialmente nos casos 
em que não houver vínculo 
anterior

 

entre as partes, 
poderá

 

sugerir soluções para 
o litígio, sendo vedada a 
utilização de qualquer tipo de 
constrangimento ou intimidação 
para que as partes conciliem. 
(art. 165, §2º)



Princípios na Mediação e 
Conciliação

Lei da Mediação
•

 

I -

 

imparcialidade do 
mediador;

•

 

II -

 

isonomia entre as 
partes;

•

 

III -

 

oralidade;
•

 

IV -

 

informalidade;
•

 

V -

 

autonomia da vontade 
das partes;

•

 

VI -

 

busca do consenso;
•

 

VII -

 

confidencialidade;
•

 

VIII -

 

boa-fé.

NCPC –

 

Art. 166
•

 

Art. 166. A conciliação e 
a mediação são 
informadas pelos 
princípios da 
independência, da 
imparcialidade, da 
autonomia da vontade, da 
confidencialidade, da 
oralidade, da 
informalidade e da 
decisão informada. 



Imparcialidade

•

 

Art. 5º, Parágrafo único -

 

LM. A pessoa designada 
para atuar como mediador tem o dever de revelar 
às partes, antes da aceitação da função, qualquer 
fato ou circunstância que possa suscitar dúvida 
justificada em relação à

 

sua imparcialidade para 
mediar o conflito, oportunidade em que poderá

 

ser 
recusado por qualquer delas.

•

 

Terceiro estranho aos interesses em jogo.



Confidencialidade

Lei da Mediação
•

 

Art. 166, § 1o

 

A confidencialidade 
estende-se a todas as informações 
produzidas no curso do 
procedimento, cujo teor não poderá

 

ser utilizado para fim diverso 
daquele previsto por expressa 
deliberação das partes.

•

 

§ 2o

 

Em razão do dever de sigilo, 
inerente às suas funções, o 
conciliador e o mediador, assim como 
os membros de suas equipes, não 
poderão divulgar ou depor

 

acerca 
de fatos ou elementos oriundos da 
conciliação ou da mediação.

NCPC
•

 

Art. 30. Toda e qualquer informação 
relativa ao procedimento de mediação 
será

 

confidencial em relação a 
terceiros, não podendo ser revelada 
sequer em processo arbitral ou 
judicial salvo se as partes 
expressamente decidirem de forma 
diversa ou quando sua divulgação for 
exigida por lei ou necessária para 
cumprimento de acordo obtido pela 
mediação.

•

 

§ 1o

 

[...] 
•

 

§ 2o

 

A prova apresentada em 
desacordo com o disposto neste 
artigo não será

 

admitida em processo 
arbitral ou judicial.

•

 

§ 3o

 

Não está

 

abrigada pela regra de 
confidencialidade a informação 
relativa à

 

ocorrência de crime de 
ação pública



CONFIDENCIALIDADE Art. 30 
da LM

•

 

§ 1o

 

O dever de confidencialidade aplica-se ao mediador, às partes, a seus 
prepostos, advogados, assessores técnicos e a outras pessoas de sua confiança 
que tenham, direta ou indiretamente, participado do procedimento

 

de mediação, 
alcançando:

•

 

I -

 

declaração, opinião, sugestão, promessa ou proposta formulada por uma parte à

 

outra na busca de entendimento para o conflito;
•

 

II -

 

reconhecimento de fato por qualquer das partes no curso do procedimento de 
mediação;

•

 

III -

 

manifestação de aceitação de proposta de acordo apresentada pelo 
mediador;

•

 

IV -

 

documento preparado unicamente para os fins do procedimento de mediação.



Autonomia da vontade -
 
LM

•

 

Art. 2º, § 1o

 

Na hipótese de existir previsão contratual de cláusula 
de mediação, as partes deverão comparecer à

 

primeira reunião de 
mediação.

•

 

§ 2o

 

Ninguém será

 

obrigado a permanecer em procedimento de 
mediação.

•

 

Autonomia da vontade –

 

não querer participar/continuar na 
conciliação.

•

 

*dever de respeitar os diferentes pontos de vista dos envolvidos, 
assegurando-lhes que cheguem a uma decisão voluntária e não 
coercitiva, com liberdade para tomar as próprias decisões durante 
ou ao final do processo e de interrompê-lo a qualquer momento 



Autonomia da vontade
•

 

CPC, art. 166
•

 

§ 4o

 

A mediação e a conciliação serão regidas 
conforme a livre autonomia dos interessados, 
inclusive no que diz respeito à

 

definição das regras 
procedimentais. 



Disponibilidade dos direitos -
 
LM

•

 

Art. 3o

 

Pode ser objeto de mediação o conflito que 
verse sobre direitos disponíveis ou sobre direitos 
indisponíveis que admitam transação.

•

 

§ 2o

 

O consenso das partes envolvendo direitos 
indisponíveis, mas transigíveis, deve ser 
homologado em juízo, exigida a oitiva do Ministério 
Público.



Da capacitação para atuar como 
mediador e conciliador

Lei da Mediação
•

 

Art. 11. Poderá

 

atuar como mediador 
judicial a pessoa capaz, graduada há

 

pelo 
menos dois anos em curso de ensino 
superior de instituição reconhecida pelo 
Ministério da Educação e que tenha 
obtido capacitação em escola ou 
instituição de formação de mediadores, 
reconhecida pela Escola Nacional de 
Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados -

 

ENFAM ou pelos tribunais, 
observados os requisitos mínimos 
estabelecidos pelo Conselho Nacional de 
Justiça em conjunto com o Ministério da 
Justiça.

NCPC
•

 

Art. 167, § 1o

 

Preenchendo o 
requisito da capacitação mínima, 
por meio de curso realizado por 
entidade credenciada, conforme 
parâmetro curricular definido pelo 
Conselho Nacional de Justiça em 
conjunto com o Ministério da 
Justiça, o conciliador ou o 
mediador, com o respectivo 
certificado, poderá

 

requerer sua 
inscrição no cadastro nacional e no 
cadastro de tribunal de justiça ou 
de tribunal regional federal.



MEDIADOR EXTRAJUDICIAL
•

 

Art. 9o

 

Poderá

 

funcionar como mediador 
extrajudicial qualquer pessoa capaz que tenha 
a confiança das partes e seja capacitada para 
fazer mediação, independentemente de 
integrar qualquer tipo de conselho, entidade 
de classe ou associação, ou nele inscrever-se.



Do cadastro do mediador judicial

Lei da Mediação
•

 

Art. 12. Os tribunais criarão e 
manterão cadastros atualizados 
dos mediadores habilitados e 
autorizados a atuar em 
mediação judicial.

•

 

§ 1o

 

A inscrição no cadastro de 
mediadores judiciais será

 

requerida pelo interessado ao 
tribunal com jurisdição na área 
em que pretenda exercer a 
mediação.

•

 

§ 2o

 

Os tribunais 
regulamentarão o processo de 
inscrição e desligamento de 
seus mediadores.

NCPC
•

 

Art. 167. Os 
conciliadores, os 
mediadores e as câmaras 
privadas de conciliação e 
mediação serão inscritos 
em cadastro nacional e em 
cadastro de tribunal de 
justiça ou de tribunal 
regional federal, que 
manterá

 

registro de 
profissionais habilitados, 
com indicação de sua área 
profissional



Da escolha

Lei da Mediação
•

 

Designado pelo 
Tribunal ou escolhido 
pelas partes. Art. 4º

NCPC
•

 

Art. 168. [...]
•

 

§ 1o

 

O conciliador ou mediador 
escolhido pelas partes poderá

 

ou 
não estar cadastrado no tribunal.

•

 

§ 2o

 

Inexistindo acordo quanto à

 

escolha do mediador ou conciliador, 
haverá

 

distribuição

 

entre aqueles 
cadastrados no registro do tribunal, 
observada a respectiva formação.

•

 

§ 3o

 

Sempre que recomendável, 
haverá

 

a designação de mais de um 
mediador ou conciliador.



MENSURAÇÃO DA QUALIDADE 
DO MEDIADOR

•

 

CPC, art. 167, §§3º

 

e 4º
•

 

número de processos de que participou, o sucesso ou 
insucesso da atividade, a matéria sobre a qual versou a 
controvérsia

•

 

Os dados colhidos na forma do § 3o

 

serão classificados 
sistematicamente pelo tribunal, que os publicará, ao menos 
anualmente, para conhecimento da população e para fins 
estatísticos e de avaliação da conciliação, da mediação, das 
câmaras privadas de conciliação e de mediação, dos 
conciliadores e dos mediadores.



MEDIADOR JUDICIAL
•
 
§ 6o

 
O tribunal poderá

 
optar pela 

criação de quadro próprio de 
conciliadores e mediadores, a ser 
preenchido por concurso público 
de provas e títulos –

 
Art. 167 

NCPC



Da remuneração –
 
Gratuidade da 

Justiça
Lei da Mediação

•

 

Art. 13. A remuneração 
devida aos mediadores 
judiciais será

 

fixada pelos 
tribunais e custeada pelas 
partes

•

 

Economicamente 
necessidades –

 

Art. 4º. § 
2º

 

Aos necessitados será

 
assegurada a gratuidade 
da mediação.

NCPC
•

 

Art. 169. Ressalvada a hipótese do art. 
167, § 6o, o conciliador e o mediador 
receberão pelo seu trabalho remuneração 
prevista em tabela fixada pelo tribunal, 
conforme parâmetros estabelecidos pelo 
Conselho Nacional de Justiça.

•

 

§ 1o

 

A mediação e a conciliação podem ser 
realizadas como trabalho voluntário, 
observada a legislação pertinente e a 
regulamentação do tribunal.

•

 

§ 2o

 

Os tribunais determinarão o 
percentual de audiências não remuneradas 
que deverão ser suportadas pelas câmaras 
privadas de conciliação e mediação, com o 
fim de atender aos processos em que 
deferida gratuidade da justiça, como 
contrapartida de seu credenciamento.



Impedimentos do Mediador

Lei da Mediação
•

 

Art. 5º

 

Aplicam-se ao mediador 
as mesmas hipóteses legais de 
impedimento e suspeição do 
juiz.

•

 

(arts. 144/145 nCPC) 

NCPC
•

 

Art. 167, § 5o

 

Os conciliadores e 
mediadores judiciais cadastrados na 
forma do caput, se advogados, estarão 
impedidos de exercer a advocacia nos 
juízos em que desempenhem suas 
funções. 

•

 

Art. 172. O conciliador e o mediador 
ficam impedidos, pelo prazo de 1 (um) 
ano, contado do término da última 
audiência em que atuaram, de assessorar, 
representar ou patrocinar qualquer das 
partes

 

 



Procedimento

•
 
NCPC -

 
Art. 166, § 4o

 

A mediação 
e a conciliação serão regidas 
conforme a livre autonomia dos 
interessados, inclusive no que diz 
respeito à

 
definição das regras 

procedimentais.



Convite –
 
Mediação Extrajudicial

•

 

Convite -

 

Art. 21. O convite para iniciar o procedimento de mediação 
extrajudicial poderá

 

ser feito por qualquer meio de comunicação

 

e 
deverá

 

estipular o escopo proposto para a negociação, a data e o 
local da primeira reunião.

•

 

Parágrafo único. O convite formulado por uma parte à

 

outra 
considerar-se-á

 

rejeitado se não for respondido em até

 

trinta dias 
da data de seu recebimento.

•

 

O não comparecimento da parte convidada para a primeira sessão 
implicará

 

na necessidade de pagamento de 50% das custas e 
honorários sucumbenciais caso venha a ser vencedora em arbitragem 
ou processo judicial posterior (art. 22, §2º, IV).



Suspensão -
 
LM

•

 

Art. 16. Ainda que haja processo arbitral ou judicial em 
curso, as partes poderão submeter-se à

 

mediação, 
hipótese em que requererão ao juiz ou árbitro a suspensão 
do processo por prazo suficiente para a solução consensual 
do litígio.

•

 

§ 1o

 

É

 

irrecorrível a decisão que suspende o processo nos 
termos requeridos de comum acordo pelas partes. 

•

 

§ 2o

 

A suspensão do processo não obsta a concessão de 
medidas de urgência pelo juiz ou pelo árbitro.



Processo Judicial –
 
Desinteresse 

na Mediação  
•

 

Art. 334 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 
30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) 
dias de antecedência.  

•

 

§ 5o

 

O autor deverá

 

indicar, na petição inicial, seu desinteresse na 
autocomposição, e o réu deverá

 

fazê-lo, por petição, apresentada com 
10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência. 



Obrigatório comparecer a sessão 
de mediação?

•

 

Há

 

efeitos processuais se a parte não comparece a sessão de 
mediação judicial?

•

 

______________

•

 

§ 7o

 

A audiência de conciliação ou de mediação pode realizar-se por 
meio eletrônico, nos termos da lei.

•

 

§ 10. A parte poderá

 

constituir representante, por meio de 
procuração específica, com poderes para negociar e transigir.

•

 

§ 12. A pauta das audiências de conciliação ou de mediação será

 

organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 (vinte) 
minutos entre o início de uma e o início da seguinte. 



LEI DE MEDIAÇÃO
•

 

Art. 10. As partes poderão ser assistidas por 
advogados ou defensores públicos.

•

 

Parágrafo único.

 

Comparecendo uma das 
partes acompanhada de advogado ou defensor 
público, o mediador suspenderá

 

o 
procedimento, até

 

que todas estejam 
devidamente assistidas.



Prazo para conclusão da mediação
•

 

Art. 28. O procedimento de mediação judicial 
deverá

 

ser concluído em até

 

sessenta dias, 
contados da primeira sessão, salvo quando as

 

 
partes, de comum acordo, requererem sua 
prorrogação.



Ações de Família

NCPC
•

 

Art. 695 
•

 

§ 1o

 

O mandado de citação 
conterá

 

apenas os dados 
necessários à

 

audiência e 
deverá

 

estar desacompanhado 
de cópia da petição inicial, 
assegurado ao réu o direito de 
examinar seu conteúdo a 
qualquer tempo. 



PRESCRIÇÃO –
 
Lei da Mediação 

Art. 17. Considera-se instituída a 
mediação na data para a qual for 
marcada a primeira reunião de mediação.

•
 

Parágrafo único. Enquanto transcorrer o 
procedimento de mediação, ficará

 suspenso o prazo prescricional. 



Acordo

Mediação Extrajudicial
•

 

Art. 20. O procedimento de 
mediação será

 

encerrado com a 
lavratura do seu termo final, quando 
for celebrado acordo ou quando não 
se justificarem novos esforços para 
a obtenção de consenso, seja por 
declaração do mediador nesse 
sentido ou por manifestação de 
qualquer das partes.

•

 

Parágrafo único. O termo final de 
mediação, na hipótese de 
celebração de acordo, constitui 
título executivo extrajudicial e, 
quando homologado judicialmente, 
título executivo judicial.

Mediação judicial
•

 

Art. 28, Parágrafo único. Se 
houver acordo, os autos serão 
encaminhados ao juiz, que 
determinará

 

o arquivamento do 
processo e, desde que 
requerido pelas partes, 
homologará

 

o acordo, por 
sentença, e o termo final da 
mediação e determinará

 

o 
arquivamento do processo.



Mediação na Administração 
Pública

Lei da Mediação
•

 

Art. 32. A União, os Estados, o

 

 
Distrito Federal e os Municípios 
poderão

 

criar câmaras de prevenção e 
resolução administrativa de conflitos, 
no âmbito dos respectivos órgãos da 
Advocacia Pública, onde houver, com 
competência para:

•

 

I -

 

dirimir conflitos entre órgãos e

 

 
entidades da administração pública;

•

 

II -

 

avaliar a admissibilidade dos 
pedidos de resolução de conflitos, por 
meio de composição, no caso de 
controvérsia entre particular e pessoa 
jurídica de direito público;

•

 

III -

 

promover, quando couber, a

 

 
celebração de termo de ajustamento de 
conduta.

NCPC
•

 

Art. 174. A União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios criarão

 

câmaras de mediação e conciliação, com 
atribuições relacionadas à

 

solução 
consensual de conflitos no âmbito 
administrativo, tais como:

•

 

I -

 

dirimir conflitos envolvendo órgãos 
e entidades da administração pública;

•

 

II -

 

avaliar a admissibilidade dos 
pedidos de resolução de conflitos, por 
meio de conciliação, no âmbito da 
administração pública;

•

 

III -

 

promover, quando couber, a

 

 
celebração de termo de ajustamento de 
conduta.



TRANSAÇÃO POR ADESÃO
•

 

Art. 35. As controvérsias jurídicas que envolvam a administração pública federal direta, 
suas autarquias e fundações poderão ser objeto de transação por adesão, com fundamento 
em:

•

 

I -

 

autorização do Advogado-Geral da União, com base na jurisprudência pacífica do 
Supremo Tribunal Federal ou de tribunais superiores; ou

•

 

II -

 

parecer do Advogado-Geral da União, aprovado pelo Presidente da República.
•

 

§ 1o

 

Os requisitos e as condições da transação por adesão serão definidos em resolução 
administrativa própria.

•

 

§ 2o

 

Ao fazer o pedido de adesão, o interessado deverá

 

juntar prova de atendimento aos 
requisitos e às condições estabelecidos na resolução administrativa.

•

 

§ 4o

 

A adesão implicará

 

renúncia do interessado ao direito sobre o qual se fundamenta a 
ação ou o recurso, eventualmente pendentes, de natureza administrativa ou judicial, no 
que tange aos pontos compreendidos pelo objeto da resolução administrativa.



TRANSAÇÃO POR ADESÃO
•

 

§ 6o

 

A formalização de resolução administrativa 
destinada à

 

transação por adesão não implica a 
renúncia tácita à

 

prescrição nem sua interrupção 
ou suspensão. 



Mediador natural

•

 

Art. 37. É

 

facultado aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, suas autarquias e 
fundações públicas, bem como às empresas públicas 
e sociedades de economia mista federais, submeter 
seus litígios com órgãos ou entidades da 
administração pública federal à

 

Advocacia-Geral da 
União, para fins de composição extrajudicial do 
conflito.



O Perfil Ético do Mediador –
 Anexo II da Res. 174/2016

•

 

-

 

Propor aos conciliadores/mediadores o duplo ideal 
de excelência técnica e excelência ética pela 
aquisição das virtude intelectuais e virtudes morais 
necessárias ao exercício da tarefa de 
conciliador/mediador.

•

 

-

 

Como incutir esse ideal? Como mantê-lo vivo ao 
longo dos anos?



Ética
•

 

O que você entende por Ética?
•
•

 

As 2 questões cruciais da Ética:
•

 

–

 

Como devo agir? (fazendo o Bem e evitando o Mal)
•

 

–

 

Por que devo agir assim e não assado? (o que é

 

o Bem e o 
que é

 

o Mal?)
•

 

Quem não sabe por quê, acaba não agindo bem



Questões Fundamentais da Ética 
•

 

1) Qual o tipo de conciliador/mediador que eu 
gostaria de ser (sentido subjetivo) e que analisasse 
a minha causa (sentido objetivo)?

•

 

2) Que qualidades ou virtudes deveria ter?
•

 

3) Como chegar a ter essas qualidades ou virtudes?
•

 

4) Têm as regras de conduta moral um fundamento 
objetivo ou subjetivo?

•

 

5)  E quais seriam as normas éticas que devem 
pautar a conduta do homem e do 
mediador/conciliador?



DAS VIRTUDES REQUERIDAS 
DO CONCILIADOR/MEDIADOR

•

 

•

 

Capacitação Técnica -

 

conhecimento da função e conhecimento jurídico (lei, doutrina 
e jurisprudência).

•

 

•

 

Prudência –

 

capacidade de sopesar fatos e argumentos.
•

 

•

 

Justiça –

 

capacidade de analisar bem um conflito.
•

 

•

 

Diligência –

 

celeridade na prestação do serviço (rapidez).
•

 

•

 

Integridade –

 

refletir na vida privada a justiça que distribui (honestidade).
•

 

•

 

Postura e Aparência –

 

modo de vestir, falar e comportar-se, que seja compatível com 
a dignidade do cargo.

•

 

•

 

Cortesia –

 

não se considerar melhor que os outros (humildade e educação).
•

 

•

 

Imparcialidade e destemor –

 

não sucumbir às paixões do medo ou do interesse 
(fortaleza e temperança).

•

 

•

 

Dom conciliatório –

 

pleno domínio das técnicas de conciliação e mediação.
•

 

•

 

Tino administrativo –

 

gerir adequadamente as pessoas em sua volta. 



ANEXO II –
 
RES. 174 DO CSJT

•

 

Art. 1º

 

-São princípios fundamentais que regem a atuação de 
conciliadores e mediadores judiciais: 

•

 

I -

 

Decisão informada -

 

dever de manter o jurisdicionado 
plenamente informado quanto aos seus direitos e ao contexto 
fático no qual está

 

inserido; 

•

 

II -

 

Competência -

 

dever de possuir qualificação que o habilite à

 
atuação judicial, com capacitação na forma desta Resolução, 
observada a reciclagem periódica obrigatória para formação 
continuada; 



ANEXO II DA RES. 174 CSJT

•

 

III -

 

Imparcialidade -

 

dever de agir com ausência de favoritismo, 
preferência ou preconceito, assegurando que valores e conceitos 
pessoais não interfiram no resultado do trabalho, compreendendo 
a realidade dos envolvidos na disputa e jamais aceitando qualquer 
espécie de favor ou presente; 

•

 

IV -

 

Independência e autonomia -

 

dever de atuar com liberdade, 
sem sofrer qualquer pressão interna ou externa, sendo permitido 
recusar, suspender ou interromper a sessão se ausentes as 
condições necessárias para seu bom desenvolvimento, tampouco 
havendo dever de redigir acordo ilegal ou inexequível; 



RES. 174 DO CSJT
•

 

V -

 

Respeito à

 

ordem pública e às leis vigentes -

 
dever de velar para que eventual acordo entre os 
envolvidos não viole a ordem pública, nem contrarie 
as leis vigentes; 



ANEXO II DA RES. 174 DO CSJT

•

 

VI -Empoderamento -

 

dever de estimular os 
interessados a aprenderem a melhor resolverem seus 
conflitos futuros em função da experiência de justiça 
vivenciada na autocomposição; e 

•

 

VII -

 

Validação -

 

dever de estimular os interessados 
perceberem-se reciprocamente como serem humanos 
merecedores de atenção e respeito. 



ANEXO II DA RES. 174 DO CSJT

•

 

Art. 2º

 

As regras que regem o procedimento da  
conciliação/mediação são normas de conduta a serem observadas 
pelos conciliadores/mediadores para o bom desenvolvimento 
daquele, permitindo que haja o engajamento dos envolvidos, com 
vistas à

 

sua pacificação e ao comprometimento com eventual 
acordo obtido, sendo elas: 

•

 

I -Informação -

 

dever de esclarecer os envolvidos sobre o método 
de trabalho a ser empregado, apresentando-o de forma completa, 
clara e precisa, informando sobre os princípios deontológicos 
referidos no Capítulo I, as regras de conduta e as etapas do 
processo; 



ANEXO II –
 
RES. 174 CSJT –

 Art. 2º
•

 

II -

 

Autonomia da vontade -

 

dever de respeitar os 
diferentes pontos de vista dos envolvidos, assegurando-

 
lhes que cheguem a uma decisão voluntária e não 
coercitiva, com liberdade para tomar as próprias decisões 
durante ou ao final do processo e de interrompê-lo a 
qualquer momento; 

•

 

III -

 

Ausência de obrigação de resultado -

 

dever de não 
forçar um acordo e de não tomar decisões pelos 
envolvidos, podendo, quando muito, no caso da conciliação, 
criar opções, que podem ou não ser acolhidas por eles; 



ANEXO II –
 
RES. 174 CSJT –

 Art. 2º
•

 

IV -

 

Desvinculação da profissão de origem -

 

dever de esclarecer aos 
envolvidos que atuam desvinculados de sua profissão de origem, 
informando que, caso seja necessária orientação ou aconselhamento 
afetos a qualquer área do conhecimento poderá

 

ser convocado para a 
sessão o profissional respectivo, desde que com o consentimento de 
todos; 

•

 

V -

 

Compreensão quanto à

 

conciliação e à

 

mediação -

 

dever de 
assegurar que os envolvidos, ao chegarem a um acordo, compreendam 
perfeitamente suas disposições, que devem ser exequíveis, gerando 
o comprometimento com seu cumprimento. 



Res. 174 do CSJT
•

 

Art. 3º

 

-

 

Apenas poderão exercer suas funções perante o 
Poder Judiciário conciliadores e mediadores devidamente 
capacitados e cadastrados pelos Tribunais, aos quais 
competirá

 

regulamentar o processo de inclusão e exclusão 
no cadastro. 

•

 

Art. 4º

 

-

 

O conciliador/mediador deve exercer sua função 
com lisura, respeitar os princípios e regras deste Código, 
assinar, para tanto, no início do exercício, termo de 
compromisso e submeter-se às orientações do Juiz 
Coordenador da unidade a que esteja vinculado. 



Res. 174 do CSJT
•

 

Art. 5º

 

-

 

Aplicam-se aos conciliadores/mediadores os 
motivos de impedimento e suspeição dos juízes, devendo, 
quando constatados, serem informados aos envolvidos, com 
a interrupção da sessão e a substituição daqueles. 

•

 

Art. 7º

 

-

 

O conciliador ou mediador fica absolutamente 
impedido de prestar serviços profissionais, de qualquer 
natureza, aos envolvidos em processo de 
conciliação/mediação sob sua condução. 



RES. 174 DO CSJT
•

 

Art. 8º

 

-

 

O descumprimento dos princípios e regras  
estabelecidos neste Código, bem como a condenação 
definitiva em processo criminal, resultará

 

na exclusão do 
conciliador/mediador do respectivo cadastro e no 
impedimento para atuar nesta função em qualquer outro.  

•

 

Parágrafo único -

 

Qualquer pessoa que venha a ter 
conhecimento de conduta inadequada por parte do 
conciliador/mediador poderá

 

representar ao Juiz 
Coordenador a fim de que sejam adotadas as providências 
cabíveis. 



Nós somos o que fazemos 
repetidamente, a excelência 

não é um feito e sim um 
hábito. Aristóteles

 OBRIGADO!
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