
Mediação e Recuperação Judicial



•Operacionalidade da Justiça no quadro da
instituição legal-racional weberiana
•Despersonalização dos conflitos
•Norma como best option eleita pelo legislador
•Decisão Heteronoma
•Renovação da incerteza jurídica a cada recurso

Operacionalidade Tradicional do Judiciário



•Alienação da cidadania pela terceirização da
ambivalência
• As partes não solucionam conflitos fora do
processo
•Criação de conflitos em massa e Solução de
conflitos artesanal
•Instauração de comunicação conflitiva entre as
partes
•Perda da Capacidade pedagógica do direito de
indução de convivência
•Direito como meio de submissão

Deficiências do Modelo Tradicional



Políticas Públicas de Mediação

•Mudança do viés solitário de trabalho do juiz
•Racionalização da atividade judiciária
•Preocupação principal: indução da cidadania
•Criação da cultura de paz na sociedade
•Realização de políticas públicas autocompositivas



Nova Leitura do Acesso à Justiça

• Acesso à atenção do Judiciário não somente 
através da sentença

• Ordem jurídica justa qualificada: efetiva, 
tempestiva e adequada 

• Envolvimento das partes no processo de 
geração das decisões a que vão se vincular 
criam percepção de justiça

• Dignidade do Homem: direito de ouvir e ser 
ouvido e ver seus argumentos validados



Resolução 125 do CNJ

•Criação de Órgãos para indução de políticas 
públicas permanentes de pacificação dentro do 
Poder Judiciário
•Criação dos Núcleo Permanente de Resolução 
de Litígios nos tribunais
•Adoção de Políticas Públicas de eliminação de 
conflitos pelo CNJ e pelo NUPEMEC
•Centros de Conciliação como executores das 
políticas públicas
•Qualificação e controle da atividade dos 
conciliadores e mediadores



• Recolocação do problema humano no centro

da atividade judiciária, e afastamento do

problema legal

• Reconstrução da capacidade de comunicação

e empoderamento das partes

• Pacto social apoiado na vontade concreta das

partes, e não mais na vontade presumida do

legislador

• Efeito pedagógico: compreensão real dos

limites de convivência de direitos

• Eliminação de fraudes e vícios burocráticos da

atividade judiciária tradicional

Vantagens dos Meios Negociados



• Superação do viés retrospectivo e avaliativo da

justiça pelo viés prospectivo e compositivo da

atuação do Judiciário

• Atenção aos reais conflitos das partes

• Superação da subsunção da norma ao fato

• Superação da reconstrução factual emulada pelo

processo

• Superação da complexidade do sistema

normativo moderno

• Filtragem e qualificação da comunicação do

conflito

• Garantia de das partes acesso à comunicação

ao Estado – day in court

Vantagens dos Meios Negociados



• Reconhecimento da atividade autocompositiva pela

lei dos Juizados Especiais

• Qualificação do Mediador e do Conciliador pela

Resolução CNJ 125/2010

• Advento da Lei de Mediação e do novo CPC

• Introdução do mediador e do conciliador com Auxiliar

da Justiça

• Reconhecimento de atividade privada de mediação

• Câmaras exclusivamente privadas

• Câmaras vinculadas aos tribunais

• Atividade individual por nomeação do juiz

• Atividade disseminou-se pela sociedade,

extrapolando a atividade judiciária

Estado da Matéria



• Identificação do grande litigante

• Fixação de parâmetros predeterminados para eliminação dos 
conflitos

• Perfil dos conflitos passíveis de conciliação
• Parâmetros da renegociação: descontos, parcelamentos e 

outros benefícios

• Organização de Estrutura pelo CEJUSC e grande litigante

• Preparação dos representantes das partes perante o Centro, 
propositivos e com autonomia de negociação

Fixação de Políticas Públicas



Recuperação Judicial



• Introdução da Mediação como passo processual obrigatório, 
dispensável quando todas as partes dele declinarem

• Enunciado 45 do Centro de Estudos Judiciários do Conselho 
da Justiça Federal 

“A mediação e a conciliação são compatíveis com a recuperação
judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade
empresária, bem como em casos de superendividamento, observadas as
restrições legais

• Realização de pacificação preventiva à assembleia de 
credores

Mediação na Recuperação Judicial:
Viabilidade?



• Interesse público na manutenção do negócio sob recuperação
• Realização de pacificação preventiva à assembleia de 

credores
• Organização de linhas de trabalho para mediação
• Identificação dos grandes grupos de interesse e seus atores
• Fixação de parâmetros grupais similares de eliminação dos 

conflitos
• Parâmetros da renegociação: descontos, parcelamentos e 

outros benefícios

• Preparação dos representantes das partes perante o Centro, 
propositivos e com autonomia de negociação

Recuperação do Negócio e 
e Políticas Públicas



• Negociação complexa com múltiplos focos de interesse

• Viabilidade da mediação pelo interesse em comum na 
manutenção do negócio

• Capacitação dos representantes da empresa em recuperação

• Organização de vias comunicativas entre os diversos atores 
relevantes

• Identificação de quadro dos atores, posições e interesses, 
ostensivos e velados

• Separação por grupos de atores específicos com posições e 
interesses similares

Mediação na Recuperação Judicial



• Apresentação do produto Mediação como escolha consciente 
aos envolvidos para voluntariedade da adesão

*Compreensão dos métodos e objetivos do instituto

• Cláusula de confidencialidade

• Riscos a serem evitados
- Assimetrias de negociação
- Escalada irreal de compromissos
- Excessivo empoderamento dos últimos a negociar

• Cláusula de condicionamento da validade do acordo ao 
sucesso total da negociação

• Inserção de cláusula de mediação no plano de recuperação 
judicial para solução de conflitos antes da judicialização

Método de Trabalho



•Eliminação de 522.082 conflitos desde a inauguração do sistema

•Novo produto do Judiciário fora da sentença

•Energia do judiciário centrada na resolução de problemas

• Afastamento da complexidade do processo e do direito material

•Leveza e maleabilidade do procedimento com amplo alcance e alta

eficácia de resultados

•Controle absoluto das partes sobre o conteúdo, forma e tempo do

procedimento

•Voluntariedade a validar acordos duradouros

•Efeito educativo: internalização dos objetivos das normas, indução

da convivência e da cidadania

Resultados da Mediação no Judiciário
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