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RESUMO: O presente trabalho possui como objeto a análise acerca do ensino 
dos mecanismos consensuais de solução de conflitos, como a mediação, a 
conciliação e a negociação, nos cursos de Direito nas Universidades Brasileiras, 
como forma de acesso à justiça. A Resolução CNE/CES n. 5/2018, oriunda do 
Parecer nº 635/2018, homologado pela Portaria nº 1.351/2018, do Ministério da 
Educação (MEC), determinou que todos os cursos de Direito do território 
nacional brasileiro devem possuir, como disciplinas obrigatórias, as “formas 
consensuais de solução de conflitos”, ou seja, os mecanismos autocompositivos 
passam a ser de conhecimento dos estudantes desde a graduação, assim como 
o direito civil, direito penal, e as demais disciplinas estudadas há tempo. A 
justificativa do presente trabalho diz respeito a “cultura do litígio”, que era 
desenvolvida ainda nas graduações de Direito no Brasil. O aluno era 
apresentado ao processo, às formas de propor diferentes ações e aos 
procedimentos específicos, aos possíveis recursos e, por fim, formava-se o (a) 
advogado (a) que estava preparado para defender seu cliente e atacar a parte 
oposta, utilizando, para tanto, o processo judicial. Ocorre que isso não mais deve 
prosperar. Conforme pesquisas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a 
quantidade de processo que é proposto no Poder Judiciário brasileiro está 
aumentando cada vez mais e assim, mecanismos adequados para a solução das 
controvérsias devem ser utilizados e ensinados nos cursos de Direito. A “cultura 
da pacificação” deve substituir a “cultura do litígio”, para que as partes saibam 
que elas podem, na maioria das situações, solucionar suas próprias 
controvérsias, não sendo necessário delegar para uma terceira pessoa (Juiz), 
como é realizado tradicionalmente pela sociedade. Para tanto, é realizada a 
revisão bibliográfica acerca do tema, bem como análise dos ordenamentos 
jurídicos que versam sobre os mecanismos consensuais, tais como a Lei nº 
13.140/15 (Lei da Mediação), o Código de Processo Civil de 2015 e a Resolução 
nº 125/2010, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Desse modo, o objetivo 
deste artigo é evidenciar a necessidade que o profissional do Direito aprenda, 
desde sua graduação, a analisar a controvérsia apresentada pelo seu cliente, 
verificando qual é o mecanismo mais adequado para solucionar o conflito 
instaurado, seja a mediação, a conciliação, a arbitragem ou o processo judicial 
tradicional. Ainda não é possível relatar resultados finalizados, tendo em vista 
que a determinação de que as disciplinas de solução consensual de conflitos 



sejam ofertadas de forma obrigatória ainda é recente e nem todas as 
Universidades brasileiras já possuem estas disciplinas nas grades curriculares. 
Porém, é possível vislumbrar, como resultado parcial, que tal obrigação será 
positiva para a sociedade e para os envolvidos nas controvérsias, pois terão seus 
conflitos solucionados utilizando o mecanismo mais adequado. Apenas assim 
será possível fomentar e vislumbrar de fato, a cultura da pacificação entre os 
indivíduos. 
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