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A Constituição 
conferiu 

relevância à 
solução 

pacífica das 
controvérsias 

ao estabelecer 
em seu 

Preâmbulo...



“Nós (...) reunidos em Assembleia 
Nacional Constituinte para instituir um 

Estado Democrático, destinado a 
assegurar o exercício dos direitos 
sociais e individuais, a liberdade, a 

segurança, o bem-estar, o 
desenvolvimento, a igualdade e a justiça 

como valores supremos de uma 
sociedade fraterna, pluralista e sem 
preconceitos, fundada na harmonia 

social e comprometida, na ordem interna 
e internacional, com a solução pacífica 
das controvérsias, promulgamos, sob a 

proteção de Deus...”



;
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Guia interpretativo da 
Constituição e, por 

consequência, da política 
fundamental nela 

instituída



“O direito fundamental à efetividade do
processo – que se denomina, também
genericamente, direito de acesso à
justiça ou direito à ordem jurídica justa –
compreende, em suma, não apenas o
direito de provocar a atuação do Estado,
mas também e principalmente o de
obter, em prazo adequado, uma decisão
justa e com potencial de atuar
eficazmente no plano dos fatos”

Teori Albino Zavascki

In: Antecipação da Tutela, p.64. São Paulo: Saraiva, 1997



Política Judiciária 
Nacional – de 

caráter permanente 
– de tratamento 
adequado dos 

conflitos de 
interesses em todo o 

Poder Judiciário

Reformulação 
do paradigma 
de serviços 
judiciários

Mudança de 
mentalidade 
dos juízes

Resolução n. 125/2010



Não há distinção entre a solução 
pacífica de controvérsias privadas e 

públicas

Norma fundamental  (art. 3º do Novo 
Código de Processo Civil)  - Não é 

novidade

A valorização dos meios consensuais 
já constava na Constituição e remete 

a épocas imemoriais. 

A novidade reside na maneira de usar 
e na sua maior institucionalização
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Estrutura Composição da pauta 

Não só por 
meio da força 
do Estado, da 
coisa julgada, 
do império da 

lei. 

O Brasil enfim 
descobriu que há 
outras formas de 

pacificar.

Há também o 

império da vontade 

das partes.



Pilares 

Adequada 
formação e 

treinamento de 
servidores, 

conciliadores e 
mediadores

Centralização 
das estruturas 

judiciárias.

Dado estatístico



Papel do CNJ no desenvolvimento da política

Fixar atribuições de 
caráter geral e 
abrangência 

nacional;

Estabelecer 
diretrizes 

curriculares e ações 
voltadas à 

capacitação de 
servidores, 

mediadores, 
conciliadores e 

demais facilitadores

Promover

interlocução política

com entidades

públicas e privadas

para incentivar o uso

dos métodos

consensuais de

solução de conflitos

Regulamentar a
atuação dos
conciliadores,
mediadores e
demais
facilitadores por
meio de Código de
Ética;

Monitorar o
desenvolvimento
da política em
todos os Estados.



Papel do CNJ na capacitação

Adequada formação e treinamento de
servidores, conciliadores e
mediadores;

Desenvolver os parâmetros
curriculares dos cursos de formação



Papel da ENFAM

Reconhecimento de escolas ou instituições
(públicas e privadas) para a realização de
cursos de formação de mediadores judiciais
e conciliadores



Papel do CNJ no desenvolvimento da política

Incentivar e 
promover a 

capacitação e a 
atualização 

permanente de 
magistrados, 
servidores, 

conciliadores e 
mediadores;

.

Firmar convênios

e parcerias com

entes públicos e

privados;

Planejar, implantar, 
manter e aperfeiçoar 
as ações voltadas ao 

cumprimento da 
política pública e de 

suas metas;

Interlocução com 
outros Tribunais e 

outros órgãos 
(públicos e privados);



Requisitos para capacitação

➢ Anexo I da Resolução CNJ n. 125/2010

➢ Lei de Mediação

➢ CPC, art. 167, § 1º



Mediador Judicial

❖ GRADUAÇÃO de Ensino Superior há pelo menos 2 

(DOIS) anos (Art.  11 da Lei n. 13.140/2015 – Lei de 

Mediação)

❖ CAPACITAÇÃO na forma da Resolução CNJ n. 

125/2010 (Anexo I) em curso ofertado por Tribunais 

ou instituições reconhecidas para essa finalidade:

✓ 40 (quarenta) horas de ENSINO TEÓRICO;

✓ 60 (sessenta) horas de ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

(observador, co-mediador e mediador)



Conciliador

❖ CAPACITAÇÃO na forma da Resolução CNJ n. 125/2010 

(Anexo I) em curso OFERTADO por Tribunais ou   

Instituições reconhecidas para essa finalidade:

✓ 40 (quarenta) horas de ENSINO TEÓRICO;

✓ 60 (sessenta) horas de ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

(observador, co-conciliador e conciliador)

➢ Ao conciliador NÃO SE APLICA exigência do art. 11 da 

Lei de Mediação (Enunciado n. 56 do FONAMEC)



Formador de Instrutor

✓ magistrado ou servidor indicado pelo NUPEMEC

ou pelo Comitê Gestor da Conciliação

✓ comprovado conhecimento técnico sobre

mediação e conciliação

✓ experiência docente

✓ cadastro no CIJUC



Instrutor

✓ Certificado de curso superior (art. 11 da Lei de

Mediação)

✓ Certificado de curso de mediação judicial

✓ Experiência comprovada em mediação de

conflitos por 2 (dois) anos, desde a certificação

✓ Idade mínima de 21 anos

✓ Autorização para participar da curso de

formação pelo NUPEMEC



Conciliador

❖ Atuará, preferencialmente, nos
casos em que não há vínculo entre as
partes

❖ O desenvolvimento de habilidades:

✓ ajuda na tomada de decisões



Mediador

❖ Atuará, preferencialmente, nos casos em

que há vínculo anterior entre as partes

❖ facilitará o diálogo entre as partes para que

elas mesmas proponham soluções



Parcerias

Podem ser 
firmados 

convênios  e 
parcerias com 

entes públicos e 
privados

a fim de ampliar a 
Política Judiciária 

Nacional de 
Tratamento 

Adequado de 
Conflitos instituída 

pelo CNJ e  
desenvolvida pelo 

pelos tribunais.  



Contexto e desafio

✓ Embora o ensino jurídico no Brasil ainda privilegie a
formação de profissionais voltados ao litígio, nas
palavras do professor Kazuo Watanabe, deve haver e
há um esforço para promover a substituição da “cultura
da sentença” pela “cultura da pacificação”*.

✓ É uma política de caráter permanente – respeito ao
compromisso da sociedade brasileira pela “solução
pacífica das controvérsias”, na ordem interna e
internacional”.

* Fonte: GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo; LAGRASTA NETO, Caetano (coord.). Mediação e 
Gerenciamento do Processo. São Paulo: Atlas, 2008. p. 1-5.



“O ideal será quando passarmos a termos acordos sem a necessidade 
do Poder Judiciário. Não que nós não queiramos, mas a explosão de 

litígios no Brasil decorre também da confiança da população no juiz em 
resolver  os problemas”*

OBRIGADA!

* Fonte: Concilação: Valorização do diálogo. Jornal Ajufesp, São Paulo, nº 76, ano 11, p. 3, jan-fev 2011 (Rubens Calixto)


