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CAMINHOS ALTERNATIVOS

Ante a crise orçamentária e funcional do Poder
Judiciário, o novo Código de Processo Civil vigente desde 18 de
março de 2016 vem ao encontro da política propagada de estímulo
à autocomposição ao prescrever em seu artigo 3º, que “A
conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual
de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados,
defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no
curso do processo judicial.”
Tanto a conciliação quanto a mediação têm por
pressuposto a participação de uma terceira pessoa, um tertius, que
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desempenhará o papel de aproximar as partes para a melhor
solução para o conflito. Na primeira, este terceiro esclarecerá as
partes e sugerirá a melhor alternativa. Na mediação, este terceiro
tentará viabilizar que as próprias partes construam a melhor
solução (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).
Por expressa determinação legal, o juiz deverá designar
a audiência de conciliação ou mediação, não podendo a parte
injustificadamente não comparecer, sob pena de lhe ser aplicada
multa de até 2% sobre a vantagem econômica pretendida pelo
autor.
As partes deverão, agora, despir-se de pré-conceitos e
buscar a solução consensual do conflito com o auxílio do Poder
Judiciário, não pela coerção, mas pela autocomposição.
Eduardo Kucker Zaffari
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