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 ACÓRDÃO

O Conselho, por unanimidade, aprovou resolução, nos termos propostos pela Relatora. Plenário Virtual,
30 de novembro de 2018. Votaram os Excelentíssimos Conselheiros Dias Toffoli, Humberto Martins,
Aloysio Corrêa da Veiga, Iracema do Vale, Daldice Santana, Valtércio de Oliveira, Márcio Schiefler
Fontes, Fernando Mattos, Luciano Frota, Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva, Arnaldo Hossepian,
Valdetário Andrade Monteiro, André Godinho, Maria Tereza Uille Gomes e Henrique Ávila.
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RELATÓRIO

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA MARIA TEREZA UILLE GOMES
(RELATORA): Trata-se de proposta de Ato Normativo que tem por escopo a fixação de
parâmetros para remuneração dos trabalhos desenvolvidos por conciliadores e mediadores
judiciais, nos termos do artigo 169 do Código de Processo Civil .[1]

Recebi vista dos autos em 13 de junho de 2017, ao assumir o cargo de
Conselheira do Conselho Nacional de Justiça.

Em consulta ao Núcleo de Apoio às Comissões Permanentes e temporárias e
 (NUCOP/CNJ) pude verificar que, por ocasião da 2ªao acompanhamento de Projetos

Reunião da Comissão Permanente de Acesso à Justiça e Cidadania, realizada em 26 de
abril de 2016, minuta de resolução havia sido aprovada pelos integrantes da referida
Comissão.

Diante da especificidade da matéria e da possibilidade de o andamento do
presente feito repercutir em trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Acesso à Justiça e à
Cidadania, determinei a remessa dos autos à Presidente da Comissão, eminente
Conselheira Daldice Santana, para manifestação e eventuais considerações (Id 1936703).

Elaborado parecer (Id 2223929), vieram conclusos os autos.

É o relatório.

Brasília, data registrada no sistema. 

 

MARIA TEREZA UILLE GOMES 

Conselheira

[1] Disponível em: . Acesso em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
18 jul. 2017.

 

Num. 3503366 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: MARIA TEREZA UILLE GOMES - 01/12/2018 11:53:16
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18120111531609400000003164733
Número do documento: 18120111531609400000003164733



 

Conselho Nacional de Justiça

 

Autos: ATO NORMATIVO - 0001874-88.2016.2.00.0000

Requerente: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ

Requerido: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ

 

 

VOTO

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA MARIA TEREZA UILLE GOMES
(RELATORA): Trata-se de proposta de Ato Normativo que tem por escopo a fixação de
parâmetros para remuneração dos trabalhos desenvolvidos por conciliadores e mediadores
judiciais, nos termos do artigo 169 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, em 26 de abril de 2016, por ocasião da 2ª Reunião da
Comissão Permanente de Acesso à Justiça e Cidadania, minuta de resolução foi aprovada
pelos integrantes da referida Comissão.

As atas e os documentos  consolidados pelo NUCOP deste Conselho[1]
denotam que os trabalhos desenvolvidos contaram com a participação de integrantes do
Fórum Nacional de Mediação (FONAME), Fórum Nacional da Mediação e Conciliação
(FONAMEC), Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem (CONIMA),
Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBAR), Instituto Internacional de Mediação (IMI) e
mediadores atuantes.

A responsabilidade do CNJ na disciplina da matéria advém do disposto no
artigo 169, , do Código de Processo Civil. Este dispositivo trata da remuneração a sercaput
paga pelos tribunais aos conciliadores e mediadores, segundo parâmetros estabelecidos
pelo CNJ.

Art. 169.  Ressalvada a hipótese do art. 167, § 6o, o conciliador e o 
mediador receberão pelo seu trabalho remuneração prevista em tabela
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fixada pelo tribunal, conforme parâmetros estabelecidos pelo Conselho
Nacional de Justiça.

§ 1° A mediação e a conciliação podem ser realizadas como trabalho
voluntário, observada a legislação pertinente e a regulamentação do
tribunal.

 

§ 2° Os tribunais determinarão o percentual de audiências não remuneradas
que deverão ser suportadas pelas câmaras privadas de conciliação e
mediação, com o fim de atender aos processos em que deferida gratuidade
da justiça, como contrapartida de seu credenciamento.

A Resolução CNJ 125 , de 29 de novembro de 2010, que dispõe sobre a[2]
Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito
do Poder Judiciário e dá outras providências, também preconiza essa obrigação de o CNJ
fixar critérios para a remuneração dos serviços de conciliação e mediação.

Art. 4º Compete ao Conselho Nacional de Justiça organizar
programa com o objetivo de promover ações de incentivo à
autocomposição de litígios e à pacificação social por meio da
conciliação e da mediação.

Art. 5º O programa será implementado com a participação de rede
constituída por todos os órgãos do Poder Judiciário e por entidades
públicas e privadas parceiras, inclusive universidades e instituições
de ensino.

Art. 6º Para desenvolvimento dessa rede, caberá ao CNJ:

[...]

XI - criar parâmetros de remuneração de mediadores, nos termos do
art. 169 do Novo Código de Processo Civil;

A atual Presidente da Comissão de Acesso à Justiça e à Cidadania, a eminente
Conselheira Daldice Santana, manifestou-se favoravelmente à proposta. Destacou a
necessidade do ato ora em comento e a responsabilidade de o CNJ regulamentar temas
afetos à organização administrativa do Poder Judiciário, por força do Novo Código de
Processo Civil. Peço vênia à ilustre Conselheira para reproduzir o seu parecer, que bem
sintetiza as circunstâncias dos autos.

 

Trata-se de proposta de ato normativo objetivando a fixação de parâmetros para remuneração de
conciliadores e mediadores judiciais, aprovada pelo Comitê Gestor da Conciliação em reunião
realizada em 26 de abril de 2016 (Id 2219265, p. 17/19).

O ato é necessário à regulamentação do artigo 169 do CPC e, por consequência, à efetiva
disseminação da cultura da pacificação social com a profissionalização dos colaboradores da
administração da Justiça.

Não obstante a ampla discussão sobre o tema, reputo pertinente tecer algumas considerações no
que diz respeito à atuação  de mediadores e conciliadores.pro bono
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Antes, porém, cabe brevíssimo relatório acerca das disposições do novo ordenamento
processual civil aplicáveis aos mediadores e conciliadores.

De acordo com o novo Código de Processo Civil, mediadores e conciliadores devem ser 
,  e  pelo seu desempenho. Essas são as diretrizes constantescapacitados cadastrados avaliados

no artigo 167 e seus parágrafos.

No artigo 169, o novo Código prevê a remuneração do trabalho do mediador e do conciliador,
por meio de tabela a ser fixada pelos tribunais, a qual deverá seguir os parâmetros determinados
pelo Conselho Nacional de Justiça, consubstanciados na resolução sob análise.

A lei processual civil em vigor permitiu a resolução consensual de conflitos também por meio
de Câmaras Privadas, para as quais estabeleceu requisitos semelhantes àqueles fixados para
mediadores e conciliadores, com um acréscimo: a    em audiências deatuação não remunerada
processos que tramitem sob o pálio da justiça gratuita, em percentual a ser definido pelos
respectivos tribunais, como forma de contrapartida ao cadastro.

Em razão disso, para conferir tratamento uniforme à atividade de igual natureza a ser
desempenhada por mediadores, conciliadores e câmaras privadas, bem como no intuito de se
buscar a melhor qualidade dos serviços prestado pelos tribunais, o trabalho , ou seja,pro bono
não remunerado, foi estendido também aos mediadores e conciliadores.

A iniciativa é bastante coerente, pois, de um lado, proporciona tratamento isonômico a todos os
prestadores da mesma atividade e, de outro, não permite que a atividade praticada por
mediadores e conciliadores possua mero caráter mercantil.

Nessa esteira, os valores inicialmente propostos na tabela anexa à resolução sob exame,
sofreram pequeno acréscimo percentual, como forma de compensação ao trabalho que será
desenvolvido sem remuneração.

A remuneração justa promoverá a elevação da qualidade do trabalho e, consequentemente,
contribuirá para sua valorização.

Desse modo, considerada a determinação contida no CPC quanto à obrigatoriedade de
regulamentação da matéria pelo Conselho Nacional de Justiça, bem como a aprovação da
proposta pelo Comitê Gestor da Conciliação, ratifico a necessidade de submissão do ato ao
Plenário do CNJ.

Com essas considerações, devolva-se este procedimento à eminente Conselheira Relatora.

 

Brasília, 12 de julho de 2017.

Daldice Santana

Conselheira
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Feitas essas considerações, submeto ao Plenário do Egrégio Conselho
Nacional de Justiça proposta de resolução, nos seguintes termos:

 

RESOLUÇÃO              , DE               DE                DE 2018

 

  

 Fixa parâmetros de remuneração a ser paga aos conciliadores e                                                    
mediadores judiciais, nos termos do disposto no art. 169 do
Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015 – e no art. 13
da Lei de Mediação – Lei 13.140/2015. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ),  no uso de
suas atribuições legais e regimentais,

 

CONSIDERANDO competir ao CNJ o controle da atuação administrativa e financeira
do Poder Judiciário, bem como zelar pela observância do art. 37 da Constituição Federal;  

 

CONSIDERANDO a premência de mediações sem ônus às partes nas demandas com
gratuidade de justiça, nos termos do § 2º do art. 4º da Lei 13.120/2015 (Lei de Mediação); 

 

CONSIDERANDO  a necessidade de proporcionar remuneração digna aos mediadores
para que o mercado de trabalho congregue bons profissionais no campo da justiça consensual,
consoante estabelece o art. 169 do Código de Processo Civil; 

  

CONSIDERANDO  o disposto no art. 6º, XI, da Resolução CNJ 125/2010, que
determina a criação de parâmetros de remuneração aos mediadores judiciais, pelo próprio CNJ,
conforme previsão do art. 169 do Código de Processo Civil;

 

CONSIDERANDO o disposto no § 10 do art. 8º da Resolução CNJ 125/2010, o qual
estabelece que o Cadastro Nacional de Mediadores Judiciais e Conciliadores conterá informações
referentes às avaliações dos mediadores judiciais e conciliadores, a fim de auxiliar na escolha dos
facilitadores;
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CONSIDERANDO  a deliberação do Plenário do CNJ no Ato Normativo 
XXXXXXXXX, na XXXX Sessão Ordinária, realizada em XX de XXXXX de 2018; 

  

 

RESOLVE: 

 

 

Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de mediação judicial são os fixados pelo
tribunal, conforme parâmetros sugeridos na tabela constante do Anexo desta Resolução,
ressalvada a hipótese de tribunais que tenham quadro próprio de conciliadores e mediadores
judiciais, admitidos mediante concurso público de provas e títulos.

Art. 2º O mediador deverá indicar expectativa de remuneração, por patamares, quando de
sua inscrição no Cadastro  Nacional de Mediadores Judiciais e Conciliadores, com vistas ao
cumprimento do estabelecido no § 1º do art. 169 do Código de Processo Civil, que determina, nos
casos de justiça gratuita, a possibilidade de escolha, pela própria parte, de mediadores judiciais
que atuem voluntariamente ou  .pro bono

§ 1º Os patamares remuneratórios relativos às faixas de autoatribuição serão
denominados da seguinte forma:

I – voluntário;

II – básico (nível de remuneração 1);

III – intermediário (nível de remuneração 2);

IV – avançado (nível de remuneração 3);

V – extraordinário.

§ 2º A alteração de faixas remuneratórias deverá ser realizada no  Cadastro Nacional de
Mediadores Judiciais e Conciliadores, sendo que a    elevação    de faixas deverá serper saltum
precedida de aprovação pelo Coordenador do NUPEMEC.

§ 3º O custeio dos parâmetros tratados neste artigo será suportado pelas partes a título de
remuneração de mediadores judiciais, consoante tabela anexa, podendo os tribunais, nos termos
do art. 13 da Lei de Mediação, aumentar ou reduzir os valores para atender à realidade local.

§ 4º A remuneração do mediador judicial deverá ser recolhida pelas partes,
preferencialmente em frações iguais, de acordo com a referida tabela.

§ 5º O depósito das remunerações do mediador judicial deverá ser feito de modo
antecipado, diretamente na conta corrente por ele indicada, seguindo estimativa apresentada na
primeira sessão de mediação.
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§ 6º A primeira sessão de apresentação de mediação não poderá ser cobrada pelo
mediador e deverá conter, além da estimativa inicial da quantidade de horas de trabalho,
informações sobre o procedimento e orientações acerca da sua confidencialidade, nos termos do
art. 14 da Lei de Mediação.

§ 7º As câmaras privadas de conciliação e mediação, na forma do art. 12-D da Resolução
CNJ 125/2010,  a título de contrapartida de seu credenciamento, deverão atuar, a título não
oneroso, em 20% (vinte por cento) dos casos encaminhados pelo Poder Judiciário, com o fim de
atender aos processos em que foi deferida a gratuidade, cabendo ao CEJUSC ou ao NUPEMEC a
indicação dos casos em que atuarão nesta modalidade.

§ 8º Os conciliadores e mediadores das categorias previstas nos incisos II a V do § 1º, em
contrapartida à sua inscrição no Cadastro Nacional de Mediadores Judiciais e Conciliadores ou
em Cadastro de Tribunal de Justiça ou de Tribunal Regional Federal, deverão atuar a título não
oneroso em 10% (dez por cento) dos casos encaminhados pelo Poder Judiciário, com o fim de
atender aos processos em que foi deferida a gratuidade, cabendo ao CEJUSC ou ao NUPEMEC a
indicação dos casos que serão atendidos nesta modalidade, respeitada a correspondência entre a
complexidade do caso e a categoria do mediador e do conciliador.

Art. 3º Nas demandas com valor inferior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), após a
primeira sessão de apresentação de mediação e anuência das partes quanto à continuidade da
autocomposição, será devido ao mediador o pagamento mínimo de 5 (cinco) horas de mediação, a
ser preferencialmente antecipado, de forma proporcional, pelas partes.

§ 1º Após a assinatura do Termo de Mediação, as partes deverão recolher o valor
equivalente a 10 (dez) horas de atuação, ressalvados o direito à restituição de saldo devedor, se
houver, ao final do procedimento autocompositivo, e a obrigatoriedade de complementação do
depósito inicial, na hipótese de a mediação ultrapassar as 10 (dez) horas inicialmente previstas.

§ 2º Nas demandas acima de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), será garantido ao
mediador o pagamento de, no mínimo, 20 (vinte) horas de atuação, cujo valor, sujeito à
complementação ao longo do procedimento, será antecipado pelas partes.

§ 3º Na hipótese de atuação no patamar extraordinário, mediador judicial e partes deverão
negociar, conjuntamente, a forma da remuneração.

§ 4º O mediador judicial fará jus ao recebimento das horas mínimas somente se houver a
realização de 1 (uma) sessão de mediação após a apresentação do procedimento de mediação.

§ 5º Ao final da mediação, o mediador deverá encaminhar às partes, juntamente com
recibo ou nota fiscal de serviços, relatório das horas mediadas, contendo data, local e duração das
sessões de mediação.

Art. 4º No caso de desistência da mediação por uma das partes após a sessão de
apresentação e antes da primeira reunião, o mediador deverá restituir integralmente o valor
depositado.

Art. 5º O mediador deverá encaminhar, no final de cada mês, ao Centro Judiciário de
Solução de Conflitos e Cidadania ao qual estiver vinculado, relatório das horas trabalhadas.
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Art. 6º O pagamento ao mediador será efetuado, preferencialmente, no decorrer do
procedimento, sob a forma de adiantamento de horas mediadas, nos termos do art. 3º desta
Resolução.

Art. 7º Os conciliadores serão remunerados quando houver necessidade, com base no
nível de remuneração 1 (um) da tabela anexa, podendo cada tribunal fixar remuneração em valor
diverso por ato ou outro critério que melhor atender à sua conveniência.

Art. 8° Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados a cada início do ano
judiciário, considerando a inflação do ano anterior, pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA/IBGE).

Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

 

Ministro DIAS TOFFOLI

 

 

 

ANEXO DA RESOLUÇÃO         , DE               DE DE 2018                  

 

TABELA DE REMUNERAÇÃO

  

Patamar Básico (Nível de remuneração 1) 

VALOR ESTIMADO DA CAUSA  VALOR DA HORA 

Até 50.000,00 R$ 60,00

R$ 50.000,01 a 100.000,00 R$ 80,00

R$ 100.000,01 a 250.000,00 R$ 120,00
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R$ 250.000,01 a R$ 500.000,00  R$ 220,00 

R$ 500.000,01 a R$ 1.000.000,00  R$ 330,00 

R$ 1.000.000,01 a R$ 2.000.000,00  R$ 440,00 

R$ 2.000.000,01 a R$ 10.000.000,00  R$ 550,00

Acima de R$ 10.000.000,00 R$ 700,00

Patamar Intermediário (Nível de remuneração 2)

VALOR ESTIMADO DA CAUSA VALOR DA HORA

Até 50.000,00 R$ 180,00

R$ 50.000,01 a 100.000,00 R$ 275,00

R$ 100.000,01 a 250.000,00 R$ 330,00

R$ 250.000,01 a R$ 500.000,00 R$ 450,00

R$ 500.000,01 a R$ 1.000.000,00 R$ 550,00

R$ 1.000.000,01 a R$ 2.000.000,00 R$ 800,00

R$ 2.000.000,01 a R$ 10.000.000,00 R$ 900,00

Acima de R$ 10.000.000,00 R$ 1.000,00

Patamar Avançado (Nível de remuneração 3)

VALOR ESTIMADO DA CAUSA VALOR DA HORA

Até 50.000,00 R$ 350,00
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R$ 50.000,01 a 100.000,00 R$ 400,00

R$ 100.000,01 a 250.000,00 R$ 450,00

R$ 250.000,01 a R$ 500.000,00 R$ 550,00

R$ 500.000,01 a R$ 1.000.000,00 R$ 675,00

R$ 1.000.000,01 a R$ 2.000.000,00 R$ 900,00

R$ 2.000.000,01 a R$ 10.000.000,00 R$ 1.000,00

Acima de R$ 10.000.000,00 R$ 1.250,00

Patamar Extraordinário

VALOR ESTIMADO DA CAUSA VALOR DA HORA

Valor da hora negociado diretamente com o mediador, independentemente do valor da causa

 

 

É como voto.

 

À Secretaria Processual para as providências necessárias.

 

Brasília, data registrada no sistema.

 

 

 

MARIA TEREZA UILLE GOMES
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Conselheira

[1] Id 2219265

[2] Disponível em: . Acesso em: 18 jul. 2017.http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2579

 

 

VOTO CONVERGENTE

 

Trata-se de proposta de ato normativo objetivando a fixação de parâmetros

para remuneração de conciliadores e mediadores judiciais.

Adoto o relatório lançado pela Conselheira Maria Tereza Uille e passo a

votar, tecendo algumas considerações no que diz respeito à atuação  depro bono

mediadores e conciliadores.

Antes, porém, cabe um brevíssimo relatório acerca das disposições do novo

ordenamento processual civil aplicáveis aos mediadores e conciliadores.

De acordo com o novo Código de Processo Civil, mediadores e

conciliadores devem ser capacitados, cadastrados e avaliados pelo seu desempenho. Essas

são as diretrizes constantes no artigo 167 e seus parágrafos.

No artigo 169, o novo Código prevê a remuneração do trabalho do

mediador e do conciliador, por meio de tabela a ser fixada pelos tribunais, a qual deverá

seguir os parâmetros definidos pelo Conselho Nacional de Justiça, consubstanciados na

resolução sob análise.

A lei processual civil em vigor permitiu a resolução consensual de conflitos

também por meio de Câmaras Privadas, para as quais estabeleceu requisitos semelhantes

àqueles fixados para mediadores e conciliadores, com um acréscimo: a atuação não

 em audiências de processos que tramitem sob o pálio da justiça gratuita, emremunerada

percentual a ser definido pelos respectivos tribunais, como forma de contrapartida ao

cadastro.

Em razão disso, para conferir tratamento uniforme à atividade de igual

natureza a ser desempenhada por mediadores, conciliadores e câmaras privadas, bem como

no intuito de se buscar a melhor qualidade dos serviços prestado pelos tribunais, o trabalho

, ou seja, não remunerado, foi estendido também aos mediadores e conciliadores.pro bono
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A iniciativa é bastante coerente, pois, de um lado, proporciona tratamento

isonômico a todos os prestadores da mesma atividade e, de outro, não permite que a

atividade praticada por mediadores e conciliadores possua mero caráter mercantil.

Nessa esteira, os valores inicialmente propostos na tabela anexa à resolução

sob exame, sofreram pequeno acréscimo percentual, como forma de compensação ao

trabalho que será desenvolvido sem remuneração.

A remuneração justa promoverá a elevação da qualidade do trabalho e,

consequentemente, contribuirá para sua valorização.

Ademais, os valores constantes na proposta de resolução estão compatíveis

com aqueles tradicionalmente praticados na iniciativa privada.

Com essas considerações,  o eminente Relator.acompanho

É como voto.

 

Daldice Santana

Conselheira

 

Brasília, 2018-12-01. 
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