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Tópico 9 – MEDIAÇÃO, CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEM NO NOVO CPC 
 
- Os meios alternativos de resolução de conflitos, são conhecidos como: 1) Negociação; 

2) Mediação; 3) Conciliação e; 4) Arbitragem. 
- Art. 3o, CPC – indica o novo sistema proposto pelo CPC. 
- O mediador não sugere qualquer solução para o conflito (CPC, art. 165, §3°). O conciliador, 

por sua vez, deve atuar preferencialmente nos casos em que não tenha havido vínculo 
anterior entre as partes. Imagine-se os casos de acidentes de veículo ou naquelas hipóteses 
em que há danos extrapatrimoniais em geral. 

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

 
 
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO (art. 334, CPC) 
- A audiência de conciliação ou de mediação tem previsão no artigo 334 do CPC/15 (lei 
13.105/15) e representa instituto a instrumentalizar a disposição da norma fundamental 
prevista no art. 3º, §§ 2º e 3º do novo diploma processual2, que determina o comprometimento 
do Estado em promover, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. 
 
- a audiência de conciliação ou de mediação é a regra, também de acordo com o art. 27 da lei 
13.140/2015 
 
- Ainda, na mediação o assistido conta com uma equipe de profissionais multidisciplinar para 
também ajudar na resolução do conflito relacional com a outra parte, como por exemplo, nas 
ações de família, conforme preceitua o procedimento especial previsto no art. 694, § único do 
CPC/15 
 
DIREITO PÚBLICO 
- no âmbito administrativo, por exemplo, há vários casos de transações autorizadas por lei, 
como, os acordos em contratos administrativos (artigo 65 e 79, da lei 8.666/1993), os acordos 
nos procedimentos sancionatórios do Cade (artigo 86, da Lei 12.529/2011).  
 
JUSTIÇA RESTAURATIVA 
Em funcionamento há cerca de 10 anos no Brasil, a prática da Justiça Restaurativa tem se 
expandido pelo país. Conhecida como uma técnica de solução de conflitos que prima pela 
criatividade e sensibilidade na escuta das vítimas e dos ofensores, a prática tem iniciativas 
cada vez mais diversificadas e já coleciona resultados positivos. 

Em São Paulo, a Justiça Restaurativa tem sido utilizada em dezenas de escolas públicas e 
privadas, auxiliando na prevenção e na diminuição do agravamento de conflitos. No Rio 
Grande do Sul, juízes aplicam o método para auxiliar nas medidas socioeducativas 
cumpridas por adolescentes em conflito com a lei, conseguindo recuperar para a sociedade 
jovens que estavam cada vez mais entregues ao caminho do crime. No Distrito Federal, o 
Programa Justiça Restaurativa é utilizado em crimes de pequeno e médio potencial ofensivo, 
além dos casos de violência doméstica. Na Bahia e no Maranhão, o método tem solucionado 
os crimes de pequeno potencial ofensivo, sem a necessidade de prosseguir com processos 
judiciais. A Justiça Restaurativa é incentivada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por 
meio do Protocolo de Cooperação para a difusão da Justiça Restaurativa, firmado em agosto 
com a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB). (Fonte: 
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/62272-justica-restaurativa-o-que-e-e-como-funciona) 
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