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Dos auxiliares da Justiça   

CPC, art. 164.  O intérprete ou tradutor, oficial ou não, é obrigado a desempenhar 
seu ofício, aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 157 e 158. 

 
Conciliadores e mediadores judiciais: o mediador é um terceiro imparcial e sem 

poder de decisão, que por meio de técnicas negociais, auxilia os envolvidos a 
encontrar uma solução pacífica e adequada para os problemas por eles 
enfrentados. Já o conciliador, na busca pela autocomposição, pode apresentar 
proposições e sugerir soluções para o conflito (arts. 165 a 175, CPC).  

 
 



Dos auxiliares da Justiça   

- O CPC/15 incluiu os mediadores e conciliadores entre os auxiliares de justiça, 
regulando sua atividade e competência, tendo conferido uma maior relevância 
à autocomposição como meio de solução de conflitos.  

 
CPC, art. 3º, § 3o 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. 

 
- Diferença entre o conciliador e o mediador:  
 



Dos auxiliares da Justiça   

CPC, art. 165, § 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. 
 



Dos auxiliares da Justiça   

- Princípios informadores da conciliação e mediação:  

 

CPC, art. 166.  A conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da 

independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da 

confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada. 

§ 1o A confidencialidade estende-se a todas as informações produzidas no curso 

do procedimento, cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso daquele 

previsto por expressa deliberação das partes. 



Dos auxiliares da Justiça   

§ 2o Em razão do dever de sigilo, inerente às suas funções, o conciliador e o 

mediador, assim como os membros de suas equipes, não poderão divulgar ou 

depor acerca de fatos ou elementos oriundos da conciliação ou da mediação. 

§ 3o Admite-se a aplicação de técnicas negociais, com o objetivo de 

proporcionar ambiente favorável à autocomposição. 

§ 4o A mediação e a conciliação serão regidas conforme a livre autonomia dos 

interessados, inclusive no que diz respeito à definição das regras procedimentais. 

 



Dos auxiliares da Justiça   

- Centros Judiciários de Solução Consensual de Conflitos:  
 
CPC, 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. 

§ 1o A composição e a organização dos centros serão definidas pelo respectivo 
tribunal, observadas as normas do Conselho Nacional de Justiça. 

 
Além dos centros judiciários, permite-se ainda a criação de câmaras privadas de 

conciliação e mediação.  



Dos auxiliares da Justiça   

CPC, art. 175.  Parágrafo único.  Os dispositivos desta Seção aplicam-se, no que 
couber, às câmaras privadas de conciliação e mediação. 

 

Centros de conciliação extrajudiciais:  

 

CPC, Art. 175.  As disposições desta Seção não excluem outras formas de 
conciliação e mediação extrajudiciais vinculadas a órgãos institucionais ou 
realizadas por intermédio de profissionais independentes, que poderão ser 
regulamentadas por lei específica. 

 

 


