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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO

MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS



TIPOS DE AUDIÊNCIAS

INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO   JUSTIFICAÇÃO (TUTELA PROVISÓRIAS) CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO

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.

§ 2º 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.

§ 3º 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.

AUDIÊNCIA

Ato solene e público - CONCILIADOR exerce MUNUS PÚBLICO

“AUDIÊNCIADE CONCILIAÇÃO” SEM JUIZ! PORQUÊ EVITAR?” (não se deixar contaminar”

“MANDADO” DEVE CONTER DESCRIÇÃO E FINALIDADE

DEFESA PÓS AUDIÊNCIA: contestação no prazo de 15 dias a partir da última sessão de conciliação (arts. 697 e 335, I, do CPC)

PROBABILIDADE DE ACORDO? – FACULDADE DO JUIZ MARCAR

LOCAL? NO FÓRUM OU EXTERNO (https://www.mediacaonline.com/)

ATA: FRUTOS: SIM OU NÃO?



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.



334, § 1º O conciliador ou mediador, onde

houver, atuará necessariamente na audiência

de conciliação ou de mediação, observando o

disposto neste Código, bem como as disposições

da lei de organização judiciária.

-Mediador e Conciliador: auxiliares da justiça – art. 149

Art. 165. Os tribunais criarão centros ... destinados a auxiliar, orientar

e estimular a autocomposição.

§ 2º 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.

§ 3º 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.



PROJETOS NOS TRIBUNAIS



CEJUSC https://www.tjsp.jus.br/Conciliacao

INSTITUIÇÕES HABILITADAS PARA CURSOS

Tanto o conciliador quanto o mediador devem ser
capacitados e inscritos no cadastro nacional e no cadastro
do Tribunal de Justiça ou de Tribunal Regional Federal (art.
167, caput, e § 1º, do CPC)

HTTPS://WWW.TJSP.JUS.BR/CONCILIACAO/NUCLEO/INSTITUICOES

https://www.tjsp.jus.br/Conciliacao
https://www.tjsp.jus.br/Conciliacao/Nucleo/Instituicoes


É POSSÍVEL VÁRIAS SESSÕES:

§ 2º Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação
e à mediação, não PODENDO EXCEDER A 2 MESES da data de
realização da primeira sessão, desde que necessárias à composição
das partes.

§ 3º A INTIMAÇÃO do autor para a audiência será feita na
pessoa de seu advogado.

§ 4º A AUDIÊNCIA NÃO SERÁ REALIZADA:

I - se ambas as partes manifestarem, expressamente,
desinteresse na composição consensual;

II - quando não se admitir a autocomposição (indisponível).

DIREITOS DISPONÍVEIS: *Patrimonial *Dano moral

DIREITOS INDISPONÍVEIS:

*não pode abrir mão, por exemplo: o direito à vida, à liberdade, saúde, imagem e dignidade;
encontrados de modo imperioso nos direitos fundamentais do rol constitucional do artigo 5º. (CF/88).

*máquina estatal (divergência doutrinária)

*Curador Especial Processual – citação por edital



§ 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.

Autor = informar na petição inicial

Réu= 10 dias de antecedência, contados da data da audiência

AUTOR = POLO ATIVO NA PETIÇÃO INICIAL

RÉU = POLO PASSIVO EM PETIÇÃO AVULSA

Art. 250. O MANDADO que o oficial de justiça tiver de cumprir conterá: II - a
FINALIDADE DA CITAÇÃO, com todas as especificações constantes da petição inicial, bem como a

menção do PRAZO para contestar, sob pena de revelia, ou para embargar a execução; ... IV - se for o
caso, a intimação do citando para comparecer, ACOMPANHADO DE
ADVOGADO ou de defensor público, à audiência de conciliação ou de
mediação, com a menção do dia, da hora e do lugar do comparecimento;



§ 6º Havendo LITISCONSÓRCIO, o desinteresse na
realização da audiência deve ser manifestado POR
TODOS OS LITISCONSORTES.
LITISCONSÓRCIO: PLURALIDADE DE PARTES!: Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em
conjunto, ativa ou passivamente, quando: I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à
lide; II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir; III - ocorrer afinidade de questões por ponto
comum de fato ou de direito. Art. 118. Cada litisconsorte tem o direito de promover o andamento do processo, e
todos devem ser intimados dos respectivos atos.

§ 7º A audiência de conciliação ou de mediação
pode realizar-se por meio eletrônico, nos termos da lei.

ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – MULTA ATÉ 2%
§ 8º O não comparecimento injustificado do autor

ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato
atentatório à dignidade da justiça e será sancionado
com MULTA de até dois por cento da vantagem
econômica pretendida ou do valor da causa,
REVERTIDA em favor da UNIÃO ou do ESTADO.

*ATENTE: não gera revelia! (Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor). – A1/2/F



PRESENÇA DO ADVOGADO

§ 9º As partes DEVEM ESTAR acompanhadas
por seus advogados ou defensores públicos.

A PARTE PODE DAR PODERES PARA 3º

§ 10. A parte poderá constituir
REPRESENTANTE, por meio de procuração
específica, com poderes para negociar e transigir.
(procuração específica)

§ 11. A autocomposição obtida será reduzida a
TERMO e homologada por sentença.

§ 12. A pauta das audiências de conciliação ou
de mediação será organizada de modo a respeitar o
intervalo mínimo de 20 minutos entre o início de
uma e o início da seguinte.



INÍCIO PRAZO PARA DEFESA

Art. 335. 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;

PROCEDIMENTOS ESPECIAIS E AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

LEI 9.099/95: Art. 16. Registrado o pedido,
independentemente de distribuição e autuação, a Secretaria do
Juizado designará a sessão de conciliação, a realizar-se no prazo
de quinze dias. (tem audiência!)

LEI DE FALÊNCIA 11.101/2001 (não tem audiência!)



1- Quanto a audiência de conciliação e mediação é
regra que será:

A- obrigatória.

B- facultativa,

C- seletiva e incondicional;

D- será usada apenas para conciliação;

E- nda.



2- De acordo com o CPC (art. 334), tratando-se da
audiência preliminar de conciliação e mediação
ocorrerá:

A- depois de ofertada a contestação;

B- A audiência de conciliação ou mediação deve
ocorrer em momento anterior ao oferecimento da
contestação,

C- deve ocorrer simultaneamente com a apresentação
da contestação;

D- não está prevista no CPC.

E- nda.



3- A audiência de conciliação não será realizada:
I - se ambas as partes manifestarem,

expressamente, desinteresse na composição consensual;
II - quando não se admitir a autocomposição.
III- em nenhuma hipótese quando tivermos no meio

de uma pandemia
IV- quando a matéria do processo envolver questão

controversa apenas de direito

Estão corretas:
A- I, II e III
B- II, III e IV
C- I, III E IV
D- I E II
E- I, III e IV



4- Caso o autor esquecer de mencionar o interesse na
audiência de conciliação na petição inicial.
Tecnicamente, o juiz:

A- indeferirá liminarmente a petição inicial,

B- julgará liminarmente procedente a ação,

C- julgará liminarmente improcedente a ação,

D- citará o autor para informar se tem ou não
interesse na audiência de conciliação,

E- NDA.



5- Poderá haver mais de uma sessão destinada à
conciliação e à mediação, não podendo exceder a
____ da data de realização da primeira sessão.

Complete:

A- 5 dias,

B- 10 dias,

C- 15 dias,

D- 1 mês,

E- 2 meses.



6- Prova: CESPE / CEBRASPE - 2018 - Prefeitura de Manaus - AM - Procurador do Município

À luz das disposições do CPC relativas aos atos
processuais, julgue o item subsequente.

O RÉU QUE NÃO COMPARECER
INJUSTIFICADAMENTE A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
OU MEDIAÇÃO DESIGNADA PELO JUIZ SERÁ
CONSIDERADO REVEL.

Certo    Errado



7- Prova: TJ-AC - 2016 - TJ-AC - Juiz Leigo

A conciliação é cabível:

A- Em todo e qualquer litígio;

B- Somente nos litígios sobre direitos patrimoniais de
caráter privado;

C- nos litígios sobre direitos patrimoniais de caráter
privado, bem como nas causas relativas à família, nos
casos permitidos por lei.

D- Somente nos casos relativos à família;



8- Prova: SEAP - 2018 - TJ-MG - Estágio - Serviço Social

Quanto aos agentes da mediação, o sujeito do
processo que é uma pessoa selecionada para exercer o
munus público de auxiliar as partes a compor a disputa.
No exercício dessa importante função, ele deve agir com
imparcialidade e ressaltar às partes que ele não
defenderá nenhuma delas em detrimento da outra – pois
não está ali para julgá-las e sim para auxiliá-las a melhor
entender suas perspectivas, interesses e necessidades.
Trata-se do(a):

A- Representante Legal.

B- Advogado.

C - mediador.

D- Juiz/Magistrado.



9- Prova: FUNDATEC - 2019 - Prefeitura de Maçambara - RS - Procurador

É correto dizer que, no Processo Civil, o não
comparecimento injustificado da parte à audiência de
conciliação e mediação:

A- Acarretará a extinção do processo sem julgamento do
mérito, se a ausência for do autor;

B- Acarretará a revelia, se a ausência for do réu;

C- Não trará consequências para as partes, pois estes não
são obrigados a se submeter à tentativa de conciliação,

D- Implicará na aplicação de multa, que reverterá em
favor da outra parte,

E- Implicará na aplicação de multa, que reverterá em
favor da União ou do Estado.



10- Prova: CESPE / CEBRASPE - 2019 - TJ-BA - Juiz Leigo

Se a petição inicial preencher os requisitos
essenciais e não houver improcedência liminar do
pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou
de mediação e determinará a citação do réu com
antecedência. Nesse caso, os prazos para a audiência
e a citação são, respectivamente, de:

A- 10 dias e 5 dias,

B- 60 dias e 30 dias;

C- 30 dias e 20 dias;

D- 30 dias e 15 dias,

E- 20 dias e 10 dias;



11- O não comparecimento injustificado do autor ou
do réu à audiência de conciliação é considerado ato
atentatório à dignidade da justiça e será sancionado
com multa de até dois por cento da vantagem
econômica pretendida ou do valor da causa, revertida
em __________.

Complete a frase:

A- Favor da União ou do Estado

B- favor da parte contrária

C- favor dos advogados

D- favor os auxiliares da justiça

E- nda.



12- Prova: FGV - 2019 - OAB - Exame de Ordem Unificado XXX - Primeira Fase

Carolina foi citada para comparecer com seu advogado ao Centro Judiciário
de Solução de Conflitos (CEJUSC) da comarca da capital, para Audiência de Mediação
(Art. 334 do CPC), interessada em restabelecer o diálogo com Nestor, seu ex-marido.

O fato de o advogado de seu ex-cônjuge conversar intimamente com o
mediador Teófilo, que asseverava ter celebrado cinco acordos na qualidade de
mediador na última semana, retirou sua concentração e a deixou desconfiada da lisura
daquela audiência. Não tendo sido possível o acordo nessa primeira oportunidade, foi
marcada uma nova sessão de mediação para buscar a composição entre as partes,
quinze dias mais tarde.

Sobre o caso narrado, assinale a afirmativa correta:

A- Carolina pode comparecer sem seu advogado na próxima sessão de
mediação.

B- O advogado só pode atuar como mediador no CEJUSC se realizar concurso
público específico para integrar quadro próprio do tribunal.

C- Pode haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não
podendo exceder 2 (dois) meses da data de realização da primeira sessão, desde que
necessária(s) à composição das partes,

D- O mediador judicial pode atuar como advogado da parte no CEJUSC, pois o
CPC apenas impede o exercício da advocacia nos juízos em que desempenhe suas
funções.



13- Prova: FGV - 2019

Maria ajuizou ação em face de José, sem mencionar, na inicial,
se pretendia ou não realizar audiência de conciliação ou mediação.
Assim, o juiz designou a referida audiência, dando ciência às partes.
O réu informou ter interesse na realização de tal audiência, enquanto
Maria, devidamente intimada, quedou-se silente. Chegado o dia da
audiência de conciliação, apenas José, o réu, compareceu.

A respeito do caso narrado, assinale a opção que apresenta
possível consequência a ser suportada por Maria:

A- Não existem consequências previstas na legislação pela
ausência da autora à audiência de conciliação ou mediação;

B- Caso não compareça, nem apresente justificativa pela
ausência, Maria será multada em até 2% da vantagem econômica
pretendida ou do valor da causa,

C- Diante da ausência da autora à audiência de conciliação ou
mediação, o processo deverá ser extinto;

D- Diante da ausência da autora à audiência de conciliação ou
mediação, as alegações apresentadas pelo réu na contestação serão
consideradas verdadeiras;



14- Prova OAB

Distribuída a ação, Antônia (autora) é intimada para a
audiência de conciliação na pessoa de seu advogado. Explicado
o objetivo desse ato pelo advogado, Antônia informa que se
recusa a participar da audiência porque não tem qualquer
possibilidade de conciliação com Romero (réu).

Acerca da audiência de conciliação ou de mediação, com
base no CPC/15, assinale a afirmativa correta.

a)Romero deverá ser citado para apresentar defesa com,
pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência.

b)A audiência não será realizada, uma vez que Antônia
manifestou expressamente seu desinteresse pela conciliação.

c)Ainda que ambas as partes manifestem desinteresse na
conciliação, quando a matéria não admitir autocomposição, a
audiência de conciliação ocorrerá normalmente.

d)Antônia deve ser informada que o seu não
comparecimento é considerado ato atentatório à dignidade da
justiça, sob pena de multa.


