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Origem, objeto e conceitos da Mediação e da Arbitragem no contexto do 

movimento de acesso à Justiça: acesso à ordem jurídica justa e acesso à 

justiça como acesso à resolução adequada de conflitos. 

 

CONTEXTUALIZANDO 

 É senso comum que a forma tradicional de resolução de conflitos, a 

judicialização, há muito vinha sendo a única forma de acesso à justiça e, por certo, 

pelo grande número de demandas, falta de recursos humanos suficientes, 

financeiros e de infraestrutura em geral, a transformou em uma forma com 

procedimento lento, oneroso em seus custos e que no fundo, por estes motivos, 

entre outros acabou por se afastar da ideia de acesso à ordem jurídica justa, 

gerando no seio da população um sentimento de insegurança, de insatisfação, de 

impotência e de abandono. 

 Por isso, antes de mais nada, faz-se necessário refletir sobre o assunto, 

assim, convidamos você, antes de prosseguir, por um breve momento refletir como 

você percebe o acesso à justiça e as possibilidades pelas quais ele possa se dar. 

Anote suas reflexões, seus questionamentos, formule suas hipóteses iniciais sobre 

possíveis dificuldades de acesso e esboce possíveis soluções para resolver o 

problema de acesso à justiça. Isto fará com que, ao final do curso, você possa 



 

  

concluir por abandonar suas ideias iniciais, completa-las ou, quiçá substituí-las por 

outras, viabilizando com isto uma autoavaliação sobre seu aprendizado. 

 Para facilitar esta reflexão, sugerimos a leitura do relatório do CNJ disponível 

em http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros 

 

TEMA 1. ORIGEM  

1.1 Mediação e conciliação  

A mediação há muito tempo já é conhecida em outros países e há notícias de 

que na China ela já exista há 4.000 anos e conte naquele país com 10 milhões de 

mediadores (CAHALI, 2015, p.87).  

No Brasil a nossa velha conhecida desde 1824 é a Conciliação prevista 

desde a Constituição do Império. A despeito de muitos códigos processuais terem 

tratado da conciliação (forma de autocomposição) historicamente ela não 

apresentou no Brasil resultados significativos, prevalecendo nos juízos brasileiros a 

solução na forma heterocompositiva, adjudicada por um terceiro (juiz) como a 

prevalecente para resolver os conflitos. A solução adjudicada é a solução do juiz 

imposta às partes pela sentença. 

Um verdadeiro e efetivo estímulo à conciliação e às formas autocompositivas 

ocorreu somente com a criação dos juizados especiais de pequenas causas na 

década de 1980 que sendo gratuito e sem burocracias propiciaram uma maior 

procura pela “justiça” e até mesmo a denominada judicialização de variadas 

espécies de conflitos em relações simples (de um único vínculo) ou relações de 

vários vínculos (multiplexas). Com essa judicialização ocorrida nos juizados 

especiais, um número significativo de casos passou a ser resolvido não só por 

magistrados, mas também por meio de soluções conciliatórias dirigidas por 

conciliadores (auxiliares da justiça). 

 A ideia inicial de acesso à justiça como acesso ao Poder Judiciário, acabou 

por abarrotar o Estado (juiz) de pequenas causas e o sistema judiciário passou a ter 



 

  

uma preocupação de estimular instrumentos para canalizar soluções adequadas por 

várias portas, inclusive de forma extrajudicial.  

Nota-se uma clara tendência no mundo de ampliação do acesso à justiça 

que ocorreu no Brasil pelos Juizados de Pequenas Causas estabelecidos na Lei 

7.244/84 e essa tendência veio a ser reafirmada na Constituição da República de 

1988. 

A nossa Constituição em seu art.98 dispôs sobre necessidade no âmbito da 

União e dos Estados de se criarem juizados especiais, providos por juízes togados, 

ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de 

causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial 

ofensivo. No âmbito Cível, não só as pequenas causas, mas também as causas de 

menor complexidade (algumas delas independente do valor) passaram a ter 

atendimento nos juizados especiais. Note-se, em outras palavras, que do juizado de 

pequenas causas (Lei 7.244/84) avançamos para os juizados especiais cíveis (Lei 

9.099/95) não mais restrito a causas de pequeno valor, mas sim à causas de menor 

complexidade. 

A partir de 1990, em cumprimento ao comando constitucional e seguindo a 

essa tendência, surge a regulamentação dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais 

pela Lei 9.099/95, os Juizados Especiais Federais da Lei 10.259/2001 e os 

Juizados Especiais Estaduais da Fazenda Pública previstos na Lei 12.153/2009.  

Abriram-se, portanto, as portas da justiça em um portfólio de acesso ao 

Poder Judiciário com adoção dos critérios da oralidade, simplicidade, economia 

processual, e celeridade com a efetiva facilitação de acesso, com a gratuidade em 

causas de menor complexidade e a dispensa de advogados em causas de até 20 

salários mínimos no âmbito dos juizados especiais.  

A simplificação, a gratuidade e a dispensa de advogados trouxeram para o 

sistema a denominada judicialização de relações sociais e judicialização da política. 

O acesso ao sistema de juizados especiais perante o Poder Judiciário, que é 

gratuito, não tem formalidades nem sucumbência (ônus de pagar custas do 



 

  

processo e honorários da parte vencedora). O exercício do direito de ação foi 

amplamente facilitado e por isso as pessoas passaram a procurar o Poder Judiciário 

para resolver questões que fazem parte do seu dia a dia (judicialização de relações 

sociais) como desavenças familiares, de relacionamento, vizinhança, educação dos 

filhos, relação com professores, uso de equipamentos eletrônicos pelos filhos, entre 

outras. Na política não foi diferente e houve uma excessiva judicialização de 

questões eminentemente políticas (judicialização da política) como a diminuição do 

número de partidos políticos, a questão do nepotismo, busca por vagas em creches, 

remédios, internações hospitalares dentre tantas outras. 

No contexto dos juizados especiais começara a se revelar as primeiras 

variações da conciliação com adoção de técnicas de Mediação com um estímulo 

para que as próprias pessoas, intermediadas por um terceiro (conciliador ou 

mediador) pudessem voltar a resolver os seus problemas sem a necessidade de 

uma decisão judicial.  

Muitas foram as tentativas de implementar, por meio do processo legislativo, 

a mediação no Brasil.  Em 1998 surgiu a primeira iniciativa formal com a 

apresentação, pela Deputada Zulaiê Cobra Ribeiro do projeto de lei 4.827, bem 

direto, claro e preciso nos seus contornos e que propunha a institucionalização e 

disciplinamento da mediação, como método de prevenção e solução consensual de 

conflitos (Bacellar, 2003, p.285). Não vingou. 

De 1998 até 2010 surgiram outras tantas propostas legislativas para 

disciplinar a mediação, até que o Conselho Nacional de Justiça, independentemente 

da existência de lei específica mas com fundamento da Constituição da República, 

passou a tratar, por meio da Resolução 125/2010 de métodos consensuais e com 

isso institucionalizou, embora de maneira singela, a mediação, padronizou 

terminologias e propôs a todos os tribunais federais e estaduais a criação de 

Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos - Nupemec 

(órgão pensante, destinado ao estabelecimento de diretrizes) e de Centros 

Judiciários de Solução de Conflitos - Cejusc (setor operacional) destinado a 

viabilizar a solução consensual de conflitos.  



 

  

Com base no avanço dessas ideias pensadas no âmbito do CNJ e na 

regulamentação administrativa (Resolução CNJ 125/2010) é que foram 

apresentadas e discutidas no Congresso Nacional as leis que estabeleceram 

marcos teóricos da Mediação no sistema brasileiro: o Novo Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/2015) e a Lei de Mediação (13.140/2015). A despeito das duas 

legislações terem tratado do assunto, discute-se hoje qual delas é efetivamente o 

marco teórico legal da mediação no Brasil. 

 

1.2 Arbitragem  

Sem retroagir às ordenações que já previam o juízo arbitral, a arbitragem no 

Brasil, semelhante ao que ocorreu com a conciliação, teve primeira regulamentação 

na Constituição Imperial de 1824. 

Previa a Constituição do Império a possibilidade de que as partes pudessem 

nas causas cíveis e nas penais civilmente intentadas, nomear juízes árbitros. Havia 

previsão de que suas sentenças seriam executadas sem recurso, se assim fosse 

convencionado pelas partes (art. 160)1.  

Em 1850, o Código Comercial brasileiro, em seu art 20, instituiu o juízo 

arbitral obrigatório para determinadas causas.2  

O Regulamento n. 737, de 25 de novembro de 18503, trouxe uma nova 

perspectiva, agora sob a ótica do processo e, sem afetar a arbitragem obrigatória do 

direito comercial, criou a arbitragem facultativa para as demais causas. 

Posteriormente, na vigência da Constituição de 1824 e em face de alterações 

da legislação ordinária, deixou a arbitragem de ter caráter coativo (obrigatório), 

mantendo-se apenas a arbitragem facultativa, e permitida a decisão por equidade. 

                                                        
1 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm 
2 Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L0556-1850.htm 
3 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Historicos/DIM/DIM737.htm 



 

  

A arbitragem hoje está regulada ordinariamente pela Lei n. 9.307/96, Lei de 

Arbitragem (LA)4, conhecida como Lei Marco Maciel, a qual foi alterada pelas Lei n 

9.307 de 11 de fevereiro de 2014, e pela Lei n. 13.129 de 26 de maio de 2015.5 

Com a entrada em vigor, em 18 de março de 2016, o Código de Processo 

Civil/2015 (Lei 13.105 de 16 de março de 2015)6, o Brasil conta hoje com 

instrumentos próprios que regulam as novas formas denominadas de alternativas 

(ou adequadas) de solução de conflito. A conciliação, a mediação e a arbitragem – 

foram tratadas com propriedade no Código de Processo Civil de 2015, com o intuito 

de viabilizar soluções rápidas e eficazes de resolução de conflitos, respondendo 

com isto não só a um clamor da sociedade pelo processo judicial célere, justo e 

efetivo, mas também à premente necessidade de diminuição da alta litigiosidade 

hoje existente em nosso país. 

 

TEMA 2. OBJETO 

 Em regra, o objeto da mediação, da conciliação e da arbitragem é resolver 

questões que envolvam direitos patrimoniais disponíveis. Dá para dizer que todas 

as questões e assuntos que estejam dentro do campo de disponibilidade de 

pessoas capazes podem ser objeto da mediação, da conciliação e da arbitragem. 

Na arbitragem nos referimos à expressão arbitrabilidade e dizemos que ela 

representa o conjunto de condições objetivas e subjetivas que possibilitam que um 

conflito possa ser levado à solução por meio da arbitragem. 

O aspecto subjetivo informa que as pessoas capazes de contratar (sujeitos) 

podem se submeter à mediação, à conciliação e a arbitragem: nem todas as 

pessoas podem mediar, conciliar ou optar pela arbitragem: a essas pessoas que 

não podem fazer a opção diz-se faltar a elas condições subjetivas. 

                                                        
4 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9307.htm 
5 Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13129.htm 
6 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm 



 

  

No aspecto objetivo temos de relacionar as espécies de litígios ou matérias 

que podem ser objeto dessas soluções consensuais: nem todos os casos são 

mediáveis, conciliáveis ou arbitráveis. 

Assim, a solução adequada há de ser encontrada atendendo às 

características das pessoas (condições subjetivas) e do objeto do litígio (condições 

objetivas) e nem sempre será possível resolver o conflito por meios extrajudiciais ou 

por meios denominados de alternativos. A condição das pessoas e dos objetos em 

conflito pode determinar a solução pelo método mais adequado. 

Há casos, em que consideradas algumas dessas características pessoais e 

do objeto litigioso a solução mais adequada só poderá ser encontrada por meio do 

Poder Judiciário. 

Abra-se assim no Brasil um grande leque que permitirá o desenvolvimento 

da arbitragem, um autêntico movimento de liberalização do domínio da 

arbitrabilidade.  

Esse movimento tem sido chamado de favor arbitrandum: a arbitrabilidade 

transforma-se gradativamente em regra, e a inarbitrabilidade, passa a ser a 

exceção. 

A partir da adoção desse favor arbitrandum temos no ordenamento jurídico 

brasileiro dispositivos que permitem a utilização da arbitragem e da mediação, por 

exemplo, na lei 11.079/2004 das Parcerias Público-Privadas (PPPs) e na Lei 

11.196/2005, que modificou a Lei Geral da Concessão e Permissão de Serviços 

Públicos (Lei 8.987/2005). 

 

TEMA 3. CONCEITO E DIFERENCIAÇÕES PRELIMINARES 

Ponto basilar a ser observado, quando se inicia o estudo dos denominados 

métodos que se tem denominado de alternativos de solução de conflitos, é o 

necessário estabelecimento da diferenciação inicial e básica entre: Conciliação, 

Mediação e Arbitragem. Muitas são as distinções que podem ser mencionadas, 



 

  

embora fique registrado aqui que em alguns países como a Espanha, Equador, 

Costa Rica entre outros na expressão Conciliação está abrangida a ideia de 

Mediação.  

 A Conciliação, a mediação e a arbitragem são processos técnicos 

denominados de alternativos de solução de conflitos: a conciliação e a 

mediação integram o método consensual (puro) e a arbitragem parte de um 

consenso na origem, mas é adversarial no processamento e na forma pela qual se 

encontra a solução arbitral. Explico: a arbitragem só existe se houver consenso 

prévio entre as partes que optam de comum acordo pela solução arbitral (na origem 

a arbitragem é consensual) e escolhem renunciar qualquer solução pelo Poder 

Judiciário; entretanto uma vez feita a opção inicial pela arbitragem, advém um 

processo adversarial com solução heterocompositiva (um terceiro julga): o árbitro 

colhe as provas e decide as questões a ele submetidas e que foram objeto da 

arbitragem. 

Já entre a conciliação e mediação, vários prismas distintivos se afiguram: a) 

em relação à participação e a forma de atuação do terceiro; b) relativamente ao 

tempo reservado para a discussão da causa; c) natureza da causa; d) 

relacionamento anterior existente entre os interessados. O Código de Processo Civil 

de 2015 optou por duas dessas diferenças ao prever que o conciliador pode sugerir 

soluções para o litígio e por essa última característica distintiva: definiu como 

adequada preferencialmente a atuação do conciliador nas situações em que não 

houver relacionamento anterior entre as partes; definiu como adequada a mediação 

para aquelas situações em que houver relacionamento anterior entre os 

interessados. 

Relativamente à natureza da causa, há uma distinção entre causas simples 

de um único vínculo – em que a conciliação é mais adequada e causas multiplexas 

que compreendem situações de vários vínculos – situação em que a mediação se 

mostra plenamente recomendável. Também integram a mesma situação e tem 

relação com a causa a definição da origem do conflito que algumas vezes decorre 

de situações comunicacionais (mais simples) e outras de divergências 



 

  

principiológicas, valores, crenças (situações mais complexas). Para situações mais 

complexas que demandam compreensão desses aspectos subjetivos a mediação é 

sempre mais adequada. 

Embora o CPC/2015 estabeleça o tempo de 20 minutos entre uma e outra 

audiência de conciliação ou sessão de mediação, a prática demonstra que para 

resolver questões pontuais de um único vínculo (onde a conciliação é adequada) 

investe-se menos tempo do que para conhecer de questões mais complexas 

(multiplexas) de vários vínculos (onde a mediação é mais adequada). Sabe-se que 

na prática é importante que se destine mais tempo para a realização das mediações 

inclusive por meio de várias sessões ou reuniões quantas forem necessárias para 

aproximar os interessados e facilitar uma adequada solução. 

A Arbitragem implica em que as partes tenham chegado a um consenso 

prévio sobre a forma de resolver eventual divergência ou questão controvertida que 

venha a surgir entre as partes fora do ambiente do Poder Judiciário (é por meio da 

cláusula compromissória) e de comum acordo também podem optar pela 

intermediação, intervenção e decisão sobre a questão, por parte de uma pessoa, 

um terceiro, especialista na matéria em discussão (arbitragem ad hoc) ou por parte 

de uma instituição arbitral (arbitragem institucional). 

A decisão proferida pelo árbitro ou pela instituição arbitral tem força de 

sentença judicial e contra a ela não cabe recurso. 

 

TEMA 4. ACESSO À ORDEM JURÍDICA JUSTA E ACESSO À JUSTIÇA COMO 

ACESSO À RESOLUÇÃO ADEQUADA DE CONFLITOS 

Hoje se sabe que o acesso à justiça não deve ser confundido com acesso ao 

Poder Judiciário. Trata de pensar a situação de uma maneira mais ampla voltada à 

ideia de que a população em geral precisa ter a sua disposição algumas portas de 

acesso a resolução adequada dos conflitos no âmbito do Poder Judiciário e também 

fora dele que é o sistema oficial de solução de conflitos. 



 

  

Desde a década de 1960 já se discute sobre ondas renovatórias de acesso à 

Justiça e quatro ondas de reforma nesse movimento de acesso à justiça foram 

apresentadas: a primeira onda destinada a dar advogado aos pobres e implantar 

serviços de assistência judiciária gratuita para as pessoas menos favorecidas; a 

segunda onda para a proteção dos interesses difusos (meio ambiente e consumidor) 

já que a proteção de interesses individuais e o processo judicial como assunto entre 

duas partes tem um alcance muito restrito e gera a multiplicação de processos, 

enquanto a realidade exige uma solução única para atender de uma vez só o 

interesse de um grupo de cidadãos eliminando várias lides individuais do âmbito do 

Poder Judiciário; a terceira onda destinada a promover múltiplas alternativas de 

acesso e eliminar barreiras que impedem o acesso à justiça, de modo mais 

articulado e compreensivo (CAPPELLETTI, 1988). A quarta onda foi trazida por um 

pesquisador chamado Kim Economides que trabalhou com Mauro Cappelletti no 

projeto Florença. Ele apresenta uma instigante provocação que expõe as dimensões 

éticas dos profissionais que se empenham em viabilizar o acesso à justiça e se 

dirige aos operadores do direito e à própria concepção de justiça; essa onda 

renovatória indica importantes e novos desafios tanto para a responsabilidade 

profissional como para o ensino jurídico (ECONOMIDES, 1998). 

O direito de acesso à justiça, segundo o professor Kazuo Watanabe é 

fundamentalmente direito de acesso à ordem jurídica justa. Destaca ele alguns 

elementares desse direito (WATANABE, 1988):  

 O direito a informação e perfeito conhecimento do direito substancial e à 

organização de pesquisa permanente a cargo de especialistas e orientadas à 

aferição constante da adequação entre a ordem jurídica e a realidade 

socioeconômica do País; 

 Direito de acesso à Justiça adequadamente organizada e formada por juízes 

inseridos na realidade social e comprometidos com o objetivo de realização 

da ordem jurídica justa; 

 Direito à preordenação dos instrumentos processuais capazes de promover a 

efetiva tutela de direitos; 



 

  

 Direito à remoção de todos os obstáculos que se anteponham ao acesso 

efetivo à justiça com tais características. 

Temos que acesso à ordem jurídica justa é acesso à justiça na perspectiva do 

cidadão que tem direito à resolução adequada dos conflitos seja no ambiente do 

Poder Judiciário ou mesmo fora do Poder Judiciário com soluções extrajudiciais e 

pré-processuais. 

 

TEMA 5. INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE 

As propostas estratégicas, no que concerne à atividade jurisdicional, com a 

implementação de mecanismos complementares, “alternativos” (denominados meios 

adequados de resolução de conflitos), inserem-se no ideal de efetivação das 

promessas de “acesso à Justiça”, efetividade e celeridade. Um acesso à justiça 

mediante o prisma de acesso à resolução adequada e qualificada dos conflitos (com 

rapidez, segurança e efetividade) é, hoje, uma exigência da sociedade e integra um 

dos macrodesafios impostos ao Poder Judiciário. 

No contexto da administração judiciária, novas estratégias criativas e 

inovações no ambiente do Poder Judiciário, poderão propiciar a integração e a 

sinergia para viabilizar um melhor serviço judiciário para a sociedade.  

Para isso deve ser priorizado o cidadão que busca acesso à justiça – 

destinatário da prestação jurisdicional –, valorizar os seus servidores que atuam na 

linha de frente do sistema, valorizar os juízes e os auxiliares que prestam os 

serviços de atendimento aos cidadãos. 

Todos querem e precisam receber um atendimento público qualificado e o 

desafio da excelência deve ser perseguido pela administração judiciária dos novos 

tempos com criatividade e sempre em busca de novos projetos inovadores. 

Roberto Portugal Bacellar 
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