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RESUMO  

 

Com a revogação da lei 5.869/73, antigo Código de Processo Civil, adveio uma nova 

legislação, no ano de 2015, sendo a última mais moderna e coerente com as necessidades do 

mundo atual. Este novo arcabouço legislativo trouxe um enfoque mais prospectivo, com o 

intuito de valorizar a autocomposição dentro do Poder Judiciário, dando assim novos rumos à 

justiça brasileira. O Conselho Nacional de Justiça, por meio de sua autonomia, editou a 

resolução 125/2010, a qual regula e dispõe sobre a política de tratamento adequado dos 

conflitos e interesses no âmbito do Poder Judiciário. Atualmente, este novo meio de se 

promover a justiça e a pacificação social tem ganhado espaço, mesmo que aos poucos, e vem 

atraindo os cidadãos brasileiros, trazendo assim mais credibilidade ao Poder Judiciário. 
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INTRODUÇÃO  

 

Devido às evoluções sociais, com o aumento da procura pelo Poder Judiciário, 

passou-se a dar atenção às novas formas de soluções de contendas, com o objetivo de resolver 

certas demandas por meio das práticas autocompositivas, otimizando o acesso à Justiça.   

Destaca-se, nesta senda, que, para algumas demandas existentes, a aplicação fria e 

restrita da lei, por parte da autoridade judiciária, não atende ao anseio social e ao sentimento 

de justiça que as pessoas têm, ou seja, não diminui as tensões existentes, gerando insatisfação 

aos jurisdicionados, pois a prática nos mostra que essa insatisfação se dá porque, entre outros 

fatores, nos meios heterocompositivos, os jurisdicionados não participam da construção da 

solução de seus conflitos, ou porque, inúmeras das vezes só gostaria que a outra parte, 

compreendesse, por meio da escuta ativa, e se retratasse, com um pedido de desculpas, 

situação que não poderia ser abarcada na “justiça comum” já que o juiz tem o dever de aplicar 

o fato à norma legal. 

O presente artigo abordará, de maneira quantitativa, a credibilidade do Poder 

Judiciário nas práticas heterocompositivas, conforme índices do ICJ Brasil- Índice de 

Confiança da Justiça Brasileira, confrontando-o com dados dos métodos autocompositivos, do 

CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, da cidade e Comarca de 

Toledo, Estado do Paraná. Portanto, o objeto do artigo será o baixo índice de confiança com o 

poder judiciário nas práticas heterocompositivas. 

Nos capítulos seguintes, serão abordados os motivos históricos, fatores antissociais 

que acabam gerando insatisfação, demonstrando assim, que o Poder Judiciário foi forjado 

durante toda a história, e, que este, seria responsável pela solução de todos os conflitos 

existentes na sociedade. Entretanto, essa modalidade de promover a justiça vem gerando 

insatisfação aos usuários do Poder Judiciário e, consequentemente, resultando no seu 

descrédito. 

Com o objetivo de acompanhamento da dinâmica social, os legisladores e integrantes do 

Judiciário têm buscado aperfeiçoamento legislativo e novas maneiras da promoção da justiça, 

e é nesta nova seara que surgem os meios autocompositivos, os quais, nos dias atuais, têm 



 

 
 

ganhado espaço, e, em pouco tempo, conquistado a população brasileira, solucionando os 

conflitos de forma mais eficiente e, consequentemente, gerando maior credibilidade.. 

 

A HETEROCOMPOSIÇÃO PARA EFETIVA PACIFICAÇÃO SOCIAL? 

 

A experiência mostra que a insatisfação é sempre um fator antissocial, 

independentemente de a pessoa ter ou não direito ao bem pretendido. A indefinição da 

situação jurídica das pessoas perante outras pessoas, perante os bens pretendidos e perante o 

próprio direito é sempre um motivo de angústia e tensão individual e social.  

A resolução dos conflitos ocorrentes na vida em sociedade pode ocorrer por obra de 

um ou de ambos os sujeitos dos interesses conflitantes, ou ainda, por ato de terceiro. 

Para Wambier e Talamini (2016), 

 

[...] Há a função jurisdicional, que está direcionada à promoção da paz social, por 

meio da solução de cada conflito, mediante a atuação da vontade concreta das 

normas. Essa função, de atuar o ordenamento jurídico, imparcialmente, e, com vistas 

à pacificação social, é exercida essencialmente pelo Poder Judiciário [...] 

(WAMBIER E TALAMINE, 2016, p. 48). 

 

Cintra, Grinover e Dinamarco (2011), diz que: 

 

[...] Hoje, prevalecendo as ideias do Estado Social, nas quais o Estado reconhece a 

função fundamental de promover a plena realização dos valores humanos, isso deve 

servir, por um lado, para pôr em destaque a função jurisdicional pacificadora como 

fator de solução dos conflitos que afligem as pessoas e lhes trazem angústia, por 

outro lado, para advertir os encarregados do sistema quanto à necessidade de fazer 

do processo um meio efetivo para a realização da justiça. Afirma-se que o objetivo 

síntese do Estado contemporâneo é o bem comum e, quando se passa ao estudo da 

jurisdição, é lícito dizer que a projeção particularizada do bem comum nessa área é a 

pacificação com justiça [...] (CINTRA, GRINOVER E DINAMARCO, 2011, p.31). 

 

 

O Direito, dentro do atual contexto, é observado, pela maioria da população, como 

apenas um instrumento para manutenção da ordem, em detrimento da percepção de ser um 

meio efetivo de implementação da paz, harmonia e igualdade dentro da sociedade. 

Buscar-se-á revelar o descontentamento dos jurisdicionados com a maneira de se 

realizar a justiça, mostrando que a principal função do Direito, é de fato, ser um instrumento 



 

 
 

de pacificação social, situação que não ocorre nos meios heterocompositivos, já que o juiz 

impõe a sentença às partes. 

A primeira pergunta a ser feita é: Será que se resolvem problemas com leis? Será que 

as leis podem alterar quadros sociais? De acordo com Barreto (1955), “[...] o centro da 

gravidade do desenvolvimento do direito não se encontra na legislação, nem na ciência 

jurídica, mas sim na própria sociedade […] a vida social muda, sob o influxo da nova 

civilização...” (BARRETO, 1955, p. 71). O Direito, como fenômeno eminentemente social, 

não pode ficar estático. Assim, como sistema adaptativo que é, deve ajustar seus elementos, 

relações, organização, desempenhos, objetivos e formas de administração, em função da 

evolução da sociedade, ou seja, as alterações devem ocorrer primeiro na sociedade. 

É necessário então, proporcionar a possibilidade de reestruturação das certezas e 

percepções da sociedade, para que, juntamente com os modelos atuais que se preocupam em 

resolver para o passado, possamos implantar um novo padrão, o qual tenha como premissa, 

resolver para o futuro.  William Ury (2000) nos ensina que  

 

Podemos dizer que o maior desafio é aprendermos a viver harmoniosamente, a 

resolver conflitos de forma colaborativa, capacidade da qual dependem nossos 

relacionamentos, pois a humanidade, de um modo geral, se habituou a buscar 

soluções através da força, pelo uso efetivo ou pela sua ameaça pondo fim aos 

conflitos, mas não os solucionando e nem sempre proporcionando a paz 

efetivamente (URY, 2000, p. 15-22).  

 

Os meios alternativos de solução de conflitos são vistos pela ótica da convivência, 

atuam como um estímulo ao consenso e como geradores de sociabilidade e, como tal, 

transformadores da administração do litígio numa oportunidade de exercício de cidadania, no 

sentido de administração da Justiça e de assunção de responsabilidade em relação à paz na 

sociedade. 

Nos últimos anos, abriram-se os olhos para todas as modalidades destas soluções não 

jurisdicionais dos conflitos, tratadas como meios alternativos da pacificação social. 

Conforme anotam Cintra, Grinover e Dinamarco (1990), 

  

Vão ganhando corpo a consciência de que, se o que importa é pacificar, torna-se 

irrelevante que a pacificação venha por obra do Estado ou por outros meios, desde 

que eficientes. Por outro lado, também cresce a percepção de que o Estado tem 



 

 
 

falhado muito na sua missão pacificadora que ele tenta realizar mediante o exercício 

de jurisdição através de formas do processo civil, penal, ou trabalhista (CINTRA; 

GRINOVER; DINAMARCO, 1990, p. 29-30).  

 

Vale salientar que os métodos autocompositivos existentes na atualidade mostram-se 

altamente eficazes na administração dos conflitos, uma vez que visam o restabelecimento das 

relações continuadas, tornando possível uma convivência harmoniosa ou, ao menos, 

respeitosa entre os envolvidos no litígio, já que os métodos permitem a exploração mais 

ampla do conflito em juízo, ultrapassando a lide juridicamente trazida à apreciação.  

 

Dentre estes temos uma maior responsabilização da sociedade pela pacificação 

social, dando maior cunho democrático às instituições sociais, atuando como 

mecanismo de incentivo à comunicação, à educação e ao aprimoramento de uma 

cultura para a paz, integrando os diversos grupos e as diversidades desses grupos 

sociais através da utilização de seus potenciais de criação, comunicação, motivação, 

aprimoramento e crescimento individual e coletivo, trazendo-os para uma posição de 

inclusão democrática na administração dos conflitos e da justiça e na condução das 

questões sociais (SIX, 2001, p. 175-176). 

 

Para Muniz (2006), 

 

Em atendimento às necessidades de pacificação, inclusão social e acesso à justiça, 

deve estar alicerçado no: a) respeito à dignidade humana; b) no exercício da 

cidadania; c) na melhoria das relações interpessoais e na consequente melhoria da 

qualidade de vida, de harmonia, de desenvolvimento da paz social e das relações 

sociais (comerciais, de consumo, de família, de sucessão, penal, escolares etc.) 

incidindo em todo complexo universo das relações humanas; no conhecimento e 

implantação da paz como instrumento de educação continuada ou de solução 

educativa dos conflitos; d) e contribuindo para o exercício e promoção dos direitos, 

como instrumento de inclusão social com o resgate da auto-estima dos indivíduos 

(MUNIZ, 2006, p. 251). 

 

É notório que o Poder Judiciário é o principal ente procurado para resolver conflitos 

sociais existentes, mas a redução do Direito à simples norma, com aplicação restrita por parte 

dos juízes para solução das contendas, não atende ao anseio social, não atuando 

significativamente no sentido de diminuir as dessemelhanças existentes. 

Popularmente, o Juiz é considerado distante, muitas vezes conservador, sabedor de 

todas as leis. Mas qual é o Magistrado que geralmente conhece o contexto social no qual se 

desenvolveu empiricamente um conflito? Na inúmera maioria das vezes, nenhum. 



 

 
 

Os operadores do Direito conhecem a função estatal pacificadora, prevista em 

inúmeros textos de Teoria Geral do Processo, mas será que atualmente pode-se vê-la da 

mesma forma?  

Neste artigo, será demonstrado o baixo índice de confiança do Poder Judiciário nas 

práticas heterocompositivas e, as possibilidades das práticas autocompositivas na reversão 

deste quadro, já que, para o Estado Democrático de Direito, é impertinente e inconveniente 

essa falta de confiança no Poder Judiciário. 

Conforme apontam pesquisas realizadas trimestralmente pelo ICJ Brasil -  Índice de 

Confiança da Justiça Brasileira -, de iniciativa da Escola de Direito da Fundação Getúlio 

Vargas, o nível de confiança dos usuários do Poder Judiciário é de apenas 29% (vinte e nove 

por cento), ou seja, os dados demonstram, infelizmente, que o Poder Judiciário Brasileiro, 

está a léguas de distância de ser visto como uma instituição democrática legítima dentro do 

Estado Republicano. 

Ora, ao passar rapidamente os olhos pela História positivista, percebe-se que o 

próprio Estado foi forjado na base da confiança. Aliás, as teorias contratualistas, as quais 

tentavam justificar o surgimento e a existência do Estado Moderno, explicavam que os 

cidadãos, unidos por um fim comum, abriram mão de sua liberdade plena, confiando a 

segurança e o bem-estar ao Estado (LOPES, 2010). 

Nesse sentido, tendo em vista que um dos fundamentos do Estado é a própria 

confiança depositada pelos cidadãos - nele e em suas instituições - o índice proposto deveria 

atingir naturalmente níveis dignos de serem destacados. Entretanto, essa não é a realidade.  

 

Pensar em uma atividade jurisdicional que não vise, obrigatoriamente, à pacificação 

social é tratar essa função pública com descaso, pois todo o agir das autoridades em 

geral aspiram ao bem comum, e este só é atingido com uma solução efetivamente 

satisfatória para ambas as partes, mesmo que uma destas perca processualmente 

falando, mas que fique consciente de seus erros. Destarte, quando se utilizam das 

formas de autocomposição, as partes chegam a um consenso, cientes destes erros, 

que infelizmente a sentença quase nunca transmite (LEITE; HEUSELER, 2011). 

 

Atualmente, deve-se buscar a solução dos conflitos de um modo o menos traumático 

possível, sempre tentando a composição das partes, com base na realidade social que informa 

a pendência existente. 



 

 
 

A verdadeira pacificação demanda a busca da resolução de conflitos da forma mais 

amigável, menos gravosa e menos impositiva por parte estatal, com a finalidade de aproximar 

as partes, não deixando que os jurisdicionados saiam do Judiciário com a sensação de 

“vencedores” ou “perdedores” de uma batalha.       

 Um direito concebido desta forma, acaba sendo um instrumento transformador da 

realidade social, inclusive estatal, pacificando conflitos, por ventura existentes, e mantendo o 

equilíbrio do grupo que atinge um nível maior de satisfação. 

Portanto, visa-se à demonstração dos benefícios que a autocomposição traz em 

relação à heterocomposição, inclusive, para melhora da visão sobre o Poder Judiciário. 

 

DOS RESULTADOS NAS PRÁTICAS HETEROCOMPOSITIVAS. 

 

A pesquisa do ICJ Brasil é realizada pelo Centro de Pesquisa Jurídica Aplicada da 

escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, de maneira trimestral, sob 

responsabilidade da coordenadora do estudo Luciana de Oliveira Ramos. Todas as 

informações destas pesquisas foram obtidas por meio de abordagem pessoal com os 

entrevistados em 8 estados brasileiros.  

Os valores apresentados neste trabalho são referentes ao índice do IJC Brasil, 

correspondentes ao 1º semestre do ano de 2016, e serão estes dados que serão comparados 

com os índices existentes no CEJUSC da cidade e comarca de Toledo, Estado do Paraná. 

Passamos então para a análise do gráfico: 



 

 
 

Fonte: ICJ- Brasil...(2016a, p. 15) 

 

Conforme o gráfico, o índice é extremamente preocupante, já que na visão dos 

entrevistados pelo ICJ Brasil, as instituições que mais possuem credibilidade são as Forças 

Armadas, instituições religiosas e a imprensa, notando-se uma corrosão no prestígio do Poder 

Judiciário. A mesma pesquisa apresenta, ainda, a visão dos entrevistados sobre os principais 

fatores que ocasionam esta falta de confiança, que são: a morosidade 81%, o custo elevado 

para ingresso com demandas 81%, 73% dos entrevistados relatam que é difícil utilizar a 

justiça por conta da burocratização existente, 78% ainda consideram o judiciário nada ou 

pouco honesto, 73% nada ou pouco competente na solução de conflitos e, por fim, 66%  dos 

entrevistados acreditam que o Judiciário é nada, ou pouco independente em relação aos outros 

poderes existentes.  

 



 

 
 

 

 Fonte: ICJ Brasil... (2016b, p. 17) 

 

Para Sadek (2010),  

 

[...] a ausência de diálogo e pela formalidade excessiva, a função do direito 

heterogênico na solução dos conflitos não tem sido eficiente, pois os tribunais não 

conseguem atender a demanda que cresce em intensidade e complexidade. A 

consequência disto é a insatisfação, a desconfiança e o descrédito no Poder 

Judiciário (SADEK, 2010, p. 71).   

 

Os índices demonstrados na pesquisa são baixos, pois a sociedade não se sente 

compreendida e ouvida nos meios heterocompositivos, já que o juiz aplicará a norma 

baseando-se nas provas existentes no processo, sem conhecer todo o iceberg do conflito 

(aquela tecnicamente denominada “lide sociológica”, que está relacionada a real vontade das 

partes, já que não correspondem a questões tuteladas).  

Nesta justiça comum, muito raramente se dá a oportunidade para que as partes 

relatem sobre o ocorrido, ou seja, entregam seu Direito nas rédeas do Estado, aguardando uma 

resposta favorável, sendo que, na maioria das vezes, esta não chega. Em último caso, o que 

era pra se tornar solução, acaba criando um problema muito maior, podendo chegar ao ponto 



 

 
 

da desobediência civil, abrindo caminho para a convulsão social e, consequentemente, o 

rompimento do Estado Democrático de Direito, já que os meios heterocompositivos não estão 

atendendo às necessidades da sociedade. Portanto, esta tem anseio da participação na 

administração da justiça, ocorrendo assim, uma democracia participativa, conforme  nos 

mostra Grinover (2016): 

 

O princípio participativo também exerce sua influência em relação á atividade 

jurisdicional, já que pode demonstrar em dois sentidos: participação na administração 

da justiça e a participação mediante a justiça, esta significa a própria utilização do 

processo como veículo de participação democrática, quer mediante a assistência 

judiciária, quer mediante os esquemas de legitimação para agir (GRINOVER, 2016, p. 

48).   

 

DOS RESULTADOS NAS PRÁTICAS AUTOCOMPOSITIVAS. 

 

Para apresentação de todos os índices existentes neste artigo, foi realizada a pesquisa 

e comparação de dados presentes em relatórios do portal de Índice de Confiança na Justiça do 

Brasil (ICJ), do 1º semestre do ano de 2016, e, também, do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), da cidade e Comarca de Toledo, Estado do Paraná, 

compreendido no período de 02 de fevereiro de 2015 à 31 de maio de 2017, sendo assim, os 

últimos mostraram excelentes resultados.  

Estes números são as estatísticas do CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania). Insta salientar que estas pesquisas foram realizadas pela equipe do 

referido centro, ao final de cada audiência, por meio de formulário de avaliação previsto pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

O primeiro gráfico mostra que a satisfação sobre o método autocompositivo é de 

93% dos entrevistados, se somadas as quantidades: muito satisfeito e satisfeito. 

 



 

 
 

 

                      Fonte: CEJUSC – Toledo/ Paraná...(2017a, p.4) 

 

Portanto, conclui-se que as práticas autocompositivas têm permitido que os 

jurisdicionados participem como protagonistas da Justiça, obtendo-se a perspectiva de que as 

partes solucionaram seus problemas dentro daquilo que esperavam. 

Já em outro índice, os entrevistados foram questionados se recomendariam a 

mediação. 

 

 

                               Fonte: CEJUSC – Toledo/ Paraná...(2017b, p.5) 

 



 

 
 

Nota-se que, 95% das pessoas que já passaram pelo método, sejam estas, partes ou 

procuradores, recomendariam a mediação. Conclui-se então que se as pessoas recomendam a 

utilização, significa que acreditam no Poder Judiciário para a solução de sua lide. 

Mais importante do que recomendar o método a outras pessoas, questionou-se 

também sobre nova participação em conflitos que poderiam surgir futuramente, resultando 

nos seguintes dados: 

 

                                     Fonte: CEJUSC – Toledo/ Paraná...(2017c, p.6) 

 

Ratificando a última conclusão, este gráfico demonstra que os entrevistados 

voltariam a utilizar e participar de nova sessão para solução de seus conflitos. 

Com o objetivo de tornar ainda mais transparente as informações sobre as práticas 

autocompositivas e seus benefícios, concretizando que as partes obtiveram a satisfação, 

empatia e empoderamento necessários para a solução de seus problemas, foi questionada a 

pertinência da sessão: 

 



 

 
 

 

                              Fonte: CEJUSC – Toledo/ Paraná...(2017d, p.7) 

 

Quanto a essa questão, se observados os dois maiores índices, que totalizam 77% dos 

entrevistados, percebe-se que mais de 50% dos mediados entenderam que o método foi 

apropriado para a resolução dos seus impasses, portanto, corroboram que as práticas 

autocompositivas são capazes de atender a todas as expectativas que se esperam do poder 

judiciário, já que recebem a solução adequada para seu caso. 

Finalmente, os últimos dados e os mais impactantes, haja vista que se trata ainda de 

uma fase de transição, com a implantação dos métodos autocompositivos, o próximo índice 

nos mostra a tão esperada mudança de visão sobre o Poder Judiciário, ultrapassando assim 

aquela concepção de que este é moroso, ou apenas traz prejuízo às partes.  

Ocorre assim, a consolidação de um ideal, o qual está sendo aguardado há anos: De 

que existem meios para solução dos conflitos, com intervenção parcial do Poder Judiciário, 

conforme o gráfico abaixo:  

 



 

 
 

 

Fonte: CEJUSC – Toledo/ Paraná...(2017e, p.9) 

 

Ante todo o exposto, não restam dúvidas de que os meios autocompositivos 

existentes na atualidade do Poder Judiciário contribuirão para o restabelecimento da confiança 

deste poder, e que, aos poucos, mostrarão o condão da nova maneira de se promover a justiça, 

esta que os cidadãos brasileiros tanto aguardam e que, efetivamente, possa funcionar para a 

pacificação social. 

Esses excelentes resultados nos meios autocompositivos se dão porque estas práticas 

são mais vantajosas, pois os processos tramitam de maneira extremamente célere (comparado 

com a justiça comum), têm custo reduzido, já que, para ingresso, o solicitante pagará uma 

única taxa judiciária e as próprias partes serão as protagonistas da sessão, construindo a 

melhor solução para o conflito existente, ou seja, o anseio da sociedade será atendido na sua 

totalidade para os problemas apontados pelas pesquisas. Tudo indica que nos próximos anos 

ocorrerá a considerada ressignificação do Poder Judiciário.  

Deve ser ressaltado, ainda, que se houver o interesse da sociedade por essas novas 

práticas, consequentemente, ocorrerá uma redução da demanda processual e o ajuizamento de 

novas ações, então os juízes conseguirão realizar um trabalho mais efetivo nas demandas que 

necessitam de uma atuação mais incisiva do Poder Judiciário. Ademais, estes também são 

importantes na efetivação destas práticas autocompositivas, já que os acordos passarão por 

análise e aqueles darão a validade jurídica necessária para os mesmos. 



 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Inicialmente, são preocupantes os índices constantes no IJC Brasil, já que a 

população deposita seus conflitos no Estado, por meio do Poder Judiciário, com a intenção de 

que estes sejam solucionados da melhor maneira, por meio de um terceiro, o juiz, o qual 

decidirá quem possui o direito, ou não, resultando em uma formal pacificação social (que, não 

necessariamente ocorreu). 

Com o cadastramento de todos estes dados realizados pelo CEJUSC, da cidade e 

Comarca de Toledo, no Estado do Paraná, pôde-se demonstrar e constatar que, nas práticas 

autocompositivas, as partes, por si próprias, entram num consenso, com o auxílio de um 

terceiro imparcial, buscando assim, a melhor forma para resolução de suas questões, 

contribuindo assim, para a ressignificação do Poder Judiciário, contribuindo com os índices 

de credibilidade desta grandiosa instituição brasileira. 

Restou ainda, a certeza de que os novos métodos de autocomposição estão atendendo 

aos interesses e às necessidades da sociedade atual, já que as partes são protagonistas durante 

todo o processo e decidem entre elas, qual a melhor solução para o conflito. As mesmas 

práticas contribuem para a efetiva pacificação social, tão aguardada por inúmeros agentes do 

poder judiciário.  

Deve-se ressaltar a situação de que, em um longo período de tempo, haverá redução 

significativa nas demandas judiciais, pois, com o exercício de empatia e escuta ativa aplicadas 

nestes novos métodos, chega-se a conclusão de que os envolvidos disseminarão as práticas no 

seu dia-a-dia em conflitos futuros, os quais poderão ser iniciados em suas residências, bairro, 

trabalho, etc...  

Portanto, os juízes atuarão somente em situações mais complexas, as quais 

demandam uma postura mais incisiva na atuação do Poder Judiciário, dando assim, uma 

resposta mais célere nestas demandas existentes. 

Por fim, os índices mostram que nos meios atuais, heterocomposivos, a sociedade 

classifica a justiça como lenta, cara, difícil de utilizar, nada ou pouco honesta. Já nos meios 

autocompositivos, as partes saem do Poder Judiciário com uma maior sensação de 

credibilidade, já que é célere, possui custo reduzido, é simples de se utilizar - já que basta 



 

 
 

apenas a procura por um servidor no fórum - e mais honesta, uma vez que são as partes que 

construirão a solução para o conflito, sem a atuação de um agente do Estado nessa decisão, 

diga-se o juiz.  

Nos meios autocompositivos, as partes têm controle e acesso ao fazer justiça, 

protagonizando o processo, alcançando os efetivos objetivos - ainda que não constantes das 

petições apresentadas - e impactando na qualidade da prestação jurisdicional e no crescimento 

da credibilidade ao sistema jurisdicional.  
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